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 והמכופתר המורם מהבד הנוצרים הקפלים אפורים. בצבעים בפסים
ג׳ונס. תמרה - עיצוב סקס־אפיל. וגם עניין יוצרים - האחוריים באזור

 על ריחפה נוסטלגיה של ויירה ^
המר האחרונות. תצוגות־האופנה

בקולק '60ה־ שנות של הרומאנטי אה
 ה־ לשנות קריצה שפיר, מירי של ציה
 ועולם פרוביזור עודד של מאוסף '50

 שהופיע ״לה־בל־אפוק" של יותר רחוק
ג׳ונס. תמרה על

 בקו קולקציה עיצבה שפיר מירי
 תשומת־לב והקדישה רומאנטי־אלגנטי

 ומחמיא, נשי שלם, למראה מרובה
ערב. ועד מבוקר

 במראה מאופיינת הבוקר אופנת
שמ בקבוצה, ובשילובי־בהים. מחוייט

 הוא כשהדגש נקי, בקו מעוצבות לות
 מיב־ וחליפות ייחודיים, תפרים על

 של הו־חלקיות מערכות או נסיים
 צרות, בגזרות באורך־ברך, חצאיות
 הג׳קטים, בקפלים. או פעמון בגזרות
 ארוכים, או קצרים חופשיים, או צמודים

תואמות. והחולצות
 מציגה אחר־הצהריים, לאופנת

רכות שמלות רומאנטי. מראה שפיר

]

חצ־ אדומה, מאורגנזה שימלת״ערב - 1
הכתפיים את העוטף וצעיף רחבה אית 1_______

מ שימלת״סטרפלס (משמאל). רך צוארון ויוצר
מצו לשימלה מסטן־משי. ומקבצות שחורה קטיפה

פרוביזור. עודד - עיצוב הבדים. מאותם צעיף רף
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האירופית. האלגנטית את מעדיף פווביזוו

 — קטנות שחורות ושמלות־קטיפה
במלתחה. הכרחי פריט

האח הקבוצה את היוו שמלות־ערב
יק ובבדים באלגנטיות שבלטה רונה,

 קטיפה טפטה, משי־אורגנזה, כמו רים
 סטרפלס, הן השמלות רוב ומשי־סטן.

רכים. צווארונים להן שיש או
 לאשה לתת הוא פרוביזור של המוטו
 הגזמות, אצלו אין וזוהרת. יפה להרגיש

 מתוכנן הכל מיותר, פרט שום אין
 הכפתורים, מבחירת מושלם באיזון

 והכובעים. החגורות הגימור, האורך,
 פריסאי, מתוחכם, נשי, מאוד קו זהו

 אופנה .50ה־ שנות של במתכונת
במיטבה. עילית

 אותו מכסה הבד, -את מכווצת
 למוצר עד אותו, ומפסלת בכפתורים

 לא־שיגרתי שימוש הבגד. — הסופי
 לחליפת־גברים, בבד לראות היה ניתן
 בד או לחצאית־בלון, ג׳ונס הפכה אותו

 חלק לראותו שהורגליו קטיפת־משי,
 אותו מכווצת ג׳ונס לגוף. וצמוד

 מעניקה ובכך שונים, בכיווצים
ונפח. טקסטורה

 לרו־ הנטיה הצבעים בבחירת גם
 משתמשת הוא — מודגשת מאנטיקה

 אדום בורדו, חום, של שונים בגוונים
 עינינו לנגד מערבבת וכך — וורוד

 לאיבוד־ לנו וגורמת שונים קוקטיילים
חושים.

 ופרחים, פייזלי והדפסי משי מבדי
 מטפטה שמלות־בלון שמלות־ג׳רסי,

 בלבן מישבצות ג׳קט בתוספת שחורה
 שמלות מציעה היא לערב, ושחור.

 ומחמיאים, נוזליים מבדים אלגנטיות
טפטה. של בשילוב ושמלות־קטיפה

 האמירה ניכרת מהדגמים אחד בכל
באמצעות אם — שפיר של האישית

 באבזמים, או ממשי, צבועים פרחים
 של ושילוב תואמות, וסיכות כפתורים

 מיוחד דגש ופומפונים. צוואר סרטי
מעולים. ולגימור לתפירה ניתן

 לקולקציה, עיצבה צ׳נגרי דורי
 מיוחדים, ואביזרי־קישוט תכשיטים

הקולקציה. לצבעי המותאמים
 פרוביזור עודד של תצוגת־האופנה

 של הידידים אירגון על־ידי אורגנה
 ש״ח 50 שילם מוזמן כל בית־החפזצזח.

לתצוגה. לכניסה עבור
 בחלק דגמים. 120 הציג פרוביזור

 האוסף הוצג התצוגה של הראשון
 אופיינה זו קבוצה ניבה. עבור שעיצב

 מפוטר, בגדי־ספורט של צעיר בקו
 וצהוב, שחור ולבן, שחור של בצבעים

 פסים של ושילובים ובייג', שחור
 במחירים נמכרים אלה בגדים ונקודות.

 של זו קבוצה ש״ח. 120ל־ 70 בין הנעים
 קטנות סריג שמלות גם כללה ניבה

מוזהבים. כפתורים בעלות

?זיז מ*

 אחו ,5ה־ם
 5ה־ם דשנות
ל״בל־אפוק ואחת
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 מחשוף לשימלה, והמותניים. החצאית בחלק מוארה העליון, בחלק
שפיר. מירי - עיצבה שחור. בצבע והכל - ורד שבתחתיתו וי בצורת

 כללה פרוביזור של העילית אופנת
 — בראשונה עיקריות. קבוצות שלוש
 חליפות, ליום. ספורטיביים בגדים

 טוויד, כמו מבדי־צמר מעילים, שמלות,
 מראה בלט זו בקבוצה משובץ. וברברי

 כמעט־טבעיות כתפיים של ׳50ה־ שנות'
 על הוא כשהדגש רחבות מאור וחצאיות
צרות. מותניים

 שמלות־ — השניה בקבוצה
 נמוכה מותן בעלות קטנות קוקטייל
 סטן וגימורי קטיפה של בשילוב
 שמלות־משי קרפ, מבד זוהרים בצבעים

וולנים, בתוספת באורד־ברר מודפסות

 מבגדים השראה שואבת ג׳ונס תמרה
 למראה התאמה שעברו היסטוריים

 מראה יש שלה לבגדים עכשווי.
 הם הומוריסטית. וקריצה רומאנטי

 אשה כל לא ובוודאי מאוד, תיאטרליים
 תשומת־לב מושכים הם ללבשם. יכולה

 מגלה חולפת, וכשהאשה מיידית
 פחות לא היא מאחור כי המתבונן
 גוף את עוטפת ההצגה — מעניינת

האשה.
 עם ג׳ונס מתמורדת בקולקציה,

 לא־קונבנציונלית. מאוד בצורה הבדים
ג׳ונס היוצר. ביד כחומר הוא הבד

ופונקציונאלי. לביש אוסף לשפיר

לשנות חוזות אחת

הגאה סוף של

״ ההיסטוריה. מסיפרי השראה שואבת גובס




