
המשאיר ושקט, בטוח בטון מובוים ר
 וקריצה הומור איש׳, רסרנג מקום

קל אמריקאי במיבטא זה ונר סקסית,
בטו המשמשת רחבה, טריקו חולצת
ניקה.
 ״אני בעליהם: על אומרים אלה כל

 זה.״ בשביל להזיע מבלי יפה
 גם זה אבל הכל, לא זה ״זיונים

 הגדול בעולם קצוץ״. כבד לא
 סקסי(הירחון כמקום נחשבת ישראל

 דיזנגוף את פעם הכתיר פלייבוי
 משפת- אן־ בתבל), ביתר הסקסי כרחוב

 גם הוא בארץ הסקס כי עולה הבגדים
להומור. נושא
המת־ נשים לראות אפשר ושם פה

 הצעירות: בקרב בעיקר מורגש זה
 לבושות מיסחרי סמל עם פולו חולצות
 המו־ או הגרביים בלי או עם בריפיון,
 המעצב של תוצאה הם הלבנים, קסינים

 רבים לפריטי־אופנה השראה סם.
 מיכגסי־הזלמן כמו מהטלוויזיה, מגיעה

הב בסיגנון בהדפסי־הוואי המודפסים
מגנום. החתיך לש

 כשאת להקשיב תשכחי אל אז
 הבגד זהירות! ובבוקר: ברחוב הולכת

היום! כל עלייד מדבר לובשת שאת
■ מאירי אילנד,

1^ |  זה ספק-נשית. הספק־גברית הדמות מבטאת אישית ק1ך1\
 מישקפי״שמש ובצירוף גברי, זה חזק, זה צבאי, 11 1 #11\

 הנשית הזהות את מסתיר צבאיות ונעליים קשיחות המבטאים
 אמיתי יוניסקס אמריקאי. רמבו בסיגנון ואלימות כוח ומשדר

 ממבטי התעלמה להזדהות, שסירבה שבתצלום, האשה למהדרין.
 ואדישות. קרירות משדרת כשהיא דיזנגוף, ברחוב ושבים העוברים
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1| | | | |  (מימין) נמר בעור אשה רגלי \
 גדולה טריקו חולצת ומעליה 11! 1\

 לעצב יכולה צעירה אשה כל ומאווררת.
 74 במכנסי מי האישי, סיגנונה את לעצמה

(ב שחור־לבן בפסים קצרה חולצה עם
 מבד במיכנסיים ומי מימין) השני תצלום

(משמאל). מרושלת וחולצה מפוספס הודי

 מבדים הגזורים בבגדים בשימוש
טיבעיים.

 כשכל נעים, איוורור מאפשר זה
 מראה זה אם אישי: ציביון נותנת אחת
 עד קצרה חולצה — צעיר פרפי

 שלושת־ריבעי, ומיכנסי למותניים
 שחורות, נעלי־סירה עם לבנים גרביים

 לקחה כאילו הנראה גברי, מראה או
בו״זוגה. ביגדי את האשה

 על שלא יפה להיראות אפשר
 המרוחק זרוק, בבגד גם הנוחות, חשבון
 עם הדוקים במיכנסיים או מהגוף,
 עור של תחושה הנותן עורות, הדפס
— הצמוד למיכנס וכקונטרסט שני,

1 של הבגדים

הני אך פרובוקטיבית, בצורה לבשות
 חשיפה. ולא קריצה היא השלטת מה

 חטובה, גיזרה ומראה לגוף הדוק הבגד
 חגורה עם דקה בחולצה מלווה לפעמים

 עליון חלק או המותניים, את המדגישה
הנפ חריצים בה שיש חצאית עם צמוד
 איוו־ המאפשרים ההליכה, בעת תחים

וחשיפת־רגליים. רור
 תפסתי — בארץ ״נשארתי

 שמיכנסי זוכרים אמריקה״. את
 וששיא־ לזיגיים נחשבו ברמודה
 תשכחו סן־טרופה? סיגנון היה האופנה

 דברים הרבה כמו הבגדים, היום — מזה
אמריקאי. במיבטא מדברים בישראל,

ב י ב א 1987 ד


