
 בד, בצבע כותנה חצאית ״״צ?{ירונת״
 היום. לשעות תינונית, ריקמה רקום ארנק עם

לפשטות, היוצרת של שאיפתה את מבטאת

צבוית אוננה
 כר - ססגוני■□ אבל פשוטי□ מלבוש■□ אוהבת הצברית

הישראלית באופנה מהפכה שחוללה ל״טרסדורף, □בורה
שער) (ראה

לפא בשנה פעמיים הנוסעת אופנאית יש
ה להביא ריס, תי הדג את המפורכסות ללקוחו
ת דיור. כריסטיאן של האחרונים מים  לאופנאי

שי דווקא אחרת,  בניו־ השדרה־החמישי׳ת חידו
 לייטרס־ פיני מסיני, תורה בבחינת הם יורק
ת ),42( דורף  שבע־ מזה תל־אביבית אופנאי

 ליצירת השראתה את קיבלה שנה, עשרה
ת ישראלית אופנה  חלפא, מטארבלוסי מקורי
שמעון מטוניס, חדש עולה  בחן, חיים ומ

הקסמים. מרבד מעולי
 היא המקרה. פרי אינה עם של האופנה

שת־הסגנון נובעת  מאקלים העם, של מתחו
 אורח של המעשיים הצרכים מן מולדתו,

ם, חייו מיומיי וה הגדלים מחומרי־הגלם היו
ף מעובדים  משקפת, היא כן על ארצו. בנו

ה את להגדירה, שקשה בצורה שהוא, איך
הנס האידיאלים את העם, של המיוחד אופי
 ממדרגה חינוכי גירם מהווה היא שלו. תרים

ראשונה.

״זה הרמטב״ל. אשת של מיכצע
ת כמה לוקח רו  אופנה כמו כזה שדבר עד דו
 (מתחרז פיני מתנצלת טבעית,״ צורה מקבל

ומ ״אי־אפשר הונגרי.־ במבטא טוסקניני) עם
ת יאה בארץ להעתיק גוחך  המערב. אופנ

 דורש זה כל אחר, אור אחר, אקלים אצלנו
 באירופה. מאשר שונים וצבעים חומרים
ת צריכה הצברית האופנה  של שילוב להיו
ת צברית, פשטות  וטכניקת־ מזרחית ססגוניו

ת התפירה ״המערבי !

ם רעיונותיה  ילידת פיני, של המהפכניי
ת נפגשו אדומת־השיער, צ׳כיה  הדרך במחצי

ה עם תי ת פעולו מרצו  הרמטכ״ל, אשת של הנ
 תעשיית־בית שפיתחה השחרחורת דיין רות

בי חדשה שלמה שו  שכשרון- דאגה העולים, בי
ת של וכוח־היצירה הידיים  חדשים עולים מאו

שנוצרו החומרים יאבדו. לא מארצות־המזרח

מת  שהיא הממשלתית, משכית חברת ביוז
 למנוע הדלק את סיפקו שלה, החיה הרוח

ת לייטרסדורף. של האופנאיים הרעיונו

,המרוחק הצברי, האופי את להדגיש כדי
 השתמשה לא ההוליוודיים, האידיאלים מן

ת פיני ת בדוגמניו עיו  המצטעצעות, המקצו
ת בצבריות בחרה טו שו  מכרותיה, מחוג פ

 נשואה רמת־גנית צעירה כהן, ורדה כמו
 חליפת־בית שהדגימה שער), (ראה 23 בת

שטת זהובים־אפורים, פסים בעלת  פעמוני מקו
זהב.

״ ! ו נ רו י עי צ ב ״ ר {  ן^חה הופכת החצאית, שולי את המקשטת תימנית ריקמה רצועת : בן
ת, בריקמה היא אף מקושטת הנעל לצברית. נאה לתלבושת־ערב מני  כסף. בחוטי העשוייה תי

ת״ חברת למען העובד מחצרמוות, צורף ידי מעשי הס העגילים שכי הממשלתית. ״מ

! ן ^י ! צ ד מ ק י ר ת, ה ת בצורה הענוד התימני ת, .תימני  אפשר לחולצה. מחובר אינו אופייני
 כל פשטות. האוהבת הצברית של לתלבושת־הערב מתאים הוא כחגורה. בו להשתמש

שות המשמשים הגלם חומרי שים הארץ, מגידולי הם אלה לתלבו זה. לצורך תוכננו המלבו

 את שרקמה מנס־ציונה התימניה שם על ״חופיינה״,
 (שמאל). עיראקית אריגתייד הארוגה החולצה וחפתי שולי

 דה־שליט. תמר אדריכלית־פנים היא הדוגמנית
★ ★ ★

, ״ ת ר כ כ ת מערכות שתי ״  ובאדום, בלבן לנופש, המיועדו
שטות אדום. ג׳רטי מתחתן, (למטה). כסף בפעמוני מקו

 948 הזה העולם !
!;
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