
:אוץ־ 1 בריטי ח״ל היה ראסל ראנק פ
הוא עכשיו השמאלית). עואל(בתמונה ץ

ובעולם בבריטניה האופנה מאיל■ חד א
 של בהופעתו חיצוני סממן כל ין ^

 שהוא עליו המעיר האסל, פראנק
 לא בעולם. האופנאים צמרת עם נמנה
 לאנגרפלר, קארל של הקלועה צמתו

 של המרוייקות־להפליא חליפותיו ולא
סאן־לורן. איב

 מוצאו את המגלה הבר בו אין גם
 צעיר, כחייל אותו לדמיין קשה היהודי.
בארץ־ישראל. ששירת

 לונדונית במיסעדת־רגים לפגישה
 מדהימה. בפשטות לבוש כשהוא בא

 חם נעים, כאדם מתגלה הוא בשיחה
 לדת יחסו על מדבר הוא ולבבי.

לשער וניתן היהודי, ולעם היהודית

 להגדיר כדי שיעורי־דת לקבל החליט
 הדתית. אמונתו את כדבריו, לעצמו,
 ״פיתוח היא היהודית הדת בעיניו,
החברתי". המצפון

 היהדות שעיקר לי הסביר הזקן ״הרב
 אדם ובין לאדם אדם שבין בקשר הוא

 יתכן לא שלדעתי מאחר אולם למקום.
 קשר ובהעדר למקום, האדם בין קשר

 מצפון לי פיתחתי לחברו, ארם בין
לרגלי.״ נר שהוא חברתי,

 ,1944ב־ בראשונה הגיע לארץ
 הועברה יחידתו הבריטי. בצבא כחייל

 את לחוג הוזמן הוא לנתניה. ממצריים
יהודית. מישפחה בחיק ליל־הסדר

 הבינלאומיים עסקי־האופנה שלולא
 רשת־שיווק בלונדון, גדול שלו(מיפעל

 חי היה העולם) ברחבי חנויות לה שיש
בישראל. כיום

 בריטי חייל
בגתגיה

 לאב בבריטניה וגדל נולד אסל ך*
 ברוסיה מינסק העיר את שעזב 1

 ילידת־ ולאם הפוגרומים, אחרי הלבנה
השניה מילחמת־העולם אחרי אנגליה.

 ברחוב שפירא מישפחת זאת היתה
 שנה מדי ארצה בא הוא מאז סמולנסקי.

לבקרה.
 הצהובה, בקדחת חלה מזלו לרוע

בצ בבית־חולים חודשי־החלמה ואחרי
 חודשים כמה בילה שם לנתניה, חזר פת

 אחר־כן־ שונות. מישפחות של בבתיהן
לחו״ל. הועבר

 לו היה הצבאי, שרותו אורך לכל
 בג׳ס־ פגש באלג׳יריה יהודים. עם קשר

 שהתאהבו כולם, חייטים ואחיו, אבו טן
הם אימצוהו. וכאילו היהודי בחייל
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ראסל. אופנת של טיפוסי מראה דק. וצעיף שחורה מגבעת להשלמה:

 ספק לו, והציעו אצלם לגור לו איפשרו
 למיש־ להוריע בהלצה, ספק ברצינות

אצלם. נשאר שהוא בבריטניה פחתו
 בבחור במסיבה הבחין בתוניסיה

 עם קשר קשר מגן־דויד, של סמל שענד
בתה. עם ויצא יהודית מישפחה

 ליחידת־ביטחון, צורף באוסטריה
 בעיר ס״ס אנשי לעצור היה שמתפקידה

 היהודי הקונגרס עם קשר יצר שם גרץ.
העולמי.

 עם התקשר יותר מאוחרת בתקופה
 אירגן יום־הכיפורים ובמילחמת צה״ל,

במוצבים. לחיילים חבילות־שי מישלוח

 ג׳יהאן
דיי וליידי

 כבר התוודע האופנה עולם ל ^
ל י ג ב *  עזה במשיכה חש הוא .15 \

 בהם לשחק והשתוקק ולצבעים, לבדים
קרו לעיתים ברח משום־כך ולעצבם.

 של לבית־המלאכה מבית־הספר בות
ובעי בתפירה בגזירה, עסק שם אביו,
צוב.

 כאשר ,23 בגיל התפרסם בראשונה
 בייצור שעסק מיפעל גיסו עם פתח

לנערות. בעיקר המוני,
 הקסם" ״מידת שנקרא מה המציא אז

א $12£(  שנחשבה המצאה ),£0
 פריצת- את היוותה היא כייחודית.

 אופ־ נתפרה שבהן ,40ה־ משנות הדרך
המדוייקות. המידות פי על נת־הנשים

יוקר אופנה ראסל פראנק יוצר כיום
לקוחו עם בלבד. ואכסקלוסיבית תית
 מובא־ סוזן תאצ׳ר, מרגרט נמנות תיו
 דייאנה ליידי אל־סאדאת, ג׳יהאן רב,

ועור.
פיקנ פרטים לגלות מוכן הוא אין

 חוץ המפורסמות, לקוחותיו על טיים
למשל.• בלתי־אישיים. מדברים

 בגדיה את בוחרת אינה דיי ליידי •
 האנטר, אנא בשבילה זאת עושה לבדה.

 החנות של כקניינית באחרונה שנבחרה
 של במשכורת רבת־היוקרה, הארודס

לשנה. לי״ש אלף 200
 זאת, לעומת תאצ׳ר, מרגרט •

 לביתה, הקולקציה את לשלוח מבקשת
 שבדעתה הדגם את בוחרת היא שם

ללבוש.
 היא מקסימה. אל־סאדאת ג׳יהאן •

 בעור וחליפות, שמלות בקלות בוחרת
בבחירה. יותר מתקשה מובארכ שסוזן

 ;,גשיות ^
מכובדת"

 מיועדים דגמיו ראסל, דברי ך■
 מאוד המבקשת הצעירה, למנהלת /

״בטו שהן 25 בנות ולנשים להצליח,
המעצבים כי סבור הוא בעצמן". חות

 אחרי לאופנה, עתה חוזרים הצרפתיים
 בה שלטו ארוכה תקופה שבמשך

 באלנצ׳אנה, ורסאצ׳ה כמו האיטלקים,
 וניצ־ מושלמת אופנה יצר אשר הגאון
 ג׳יבנשי של בן־טיפוחו היה הוא חית.

 לפתיחת שהוביל קשר — הצרפתי
זה. מול זה בתי־אופנה

 אין אחרים, אופנאים כמו שלא
 לעמיתיו־ מחמאות לחלק חושש ראסל

 בולט הצרפתים בין למשל: למיקצוע.
 רא־ לדברי היוצר, לקרואה כריסטיאן'

ליצירו לדעתו, מדהימה״. ״אופנה סל,
 כל על מרחיקת־לכת השפעה תהיה תיו

באופ חדש עידן יוצר לקרואה העולם.
 ועד ומרגשות, חושניות יצירותיו נה.
 מאוד ״צריכים כמותן. נוצרו לא כה

 יצירת־ היא אופנה שכן באופנה, להבין
 או אותה שאוהבים או ולכן אמנות,
שלא."

 את המאפיינת המעולה, האיכות
 ראסל, של החדשה בקולקציה הדגמים
 באופנה הנוסטלגי הזרם כי מוכיחה

 בחזרה רק מתבטא אינו העכשווית
בשמי גם אלא המחוייט, הנשי למראה

 מאוד. גבוהה ברמה תפירה על רה
מת הזאת השלמות ראסל, של בדגמיו
ואימרה. תפר בכל בטאת

 חליפות־שני־חלקים יש בקולקציה
 מרופדות הכתפיים וקאשמיר, מצמר

מע לכל כאשר הברך, באורך והחצאית
 וצעיף ממשי חולצה נלווים כזאת רכת

תואמים. בהדפסים
 דווקא הם יצירתו שיאי כי יתכן

בהש המעוצבים היפהפים, המעילים
הנצ הצבעים ובשילובי רוסית, ראה
הכר צבע עם שחור אפור־ארגמן, חיים
שחורה קטיפה עם עמוק וכחול כום,

 ומחו נשית המעילים גיזרת בחפתים.
מיאה.
 — מחוייטת (חליפה הדגמים את

 דולר] 200 — חליפת־סריג דולר, 300
 500־300 מעיל דולר, 200 — שימלה
 של בחנויות רק לא למצוא ניתן דולר)

 בבתי־האופנד גם אלא מאנספילד,
 סלפר־ת־ס האחדס, כגון הגדולים

וסאקס. בלומינגדייל
 וני! ״יוקרתיות ללובשות: ההרגשה

עצמו. ראסל כדברי מכובדת,״ שיות
■ שיטרית רות
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לראסל. מאוד אופייני הוא שגם בבגד ג׳רמן, תרזה הבריטי, הפרלמנט
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