
A hollywoodi sztárok plasztikai műtétéi közis
mertek a filmvilágban. Akadnak viszont, akik 
irtóznak a seb észeti beavatkozásoktól, így ap
róbb hibáik elkendőzésére kozmetikai forté
lyokhoz folyamodnak.

A 46 éves, Oscar-díjas Meryl S treep  tisz
tában van arcának minden előnytelenségével. 
Nagy orra és kis szeme ellensúlyozására sze
mét, szemöldökét kiemeli, erős arccsontját 
pedig rózsaszín-barnás árnyalatú make up- 
pal palástolja.

Az 52 éves világsztár, Barbra S treisand 
éveket tagadhatna le korából. De ő inkább 
büszke rá. Tudja, hogy az orra a kelleténél 
sokkal nagyobb, és már pályája kezdetén ta
nácsolták neki a műtéti beavatkozást. Ehelyett 
Barbra trükköket alkalmaz: beige-színű alapo
zót, rózsaszínű rúzst használ, és a szemét 
hangsúlyozottan készíti ki. Sok gondot fordít 
kezének ápolására is, hiszen a kort itt is észre
venni. Megfelelő krémekkel sikerül a foltokat 
eltüntetnie. A ruházatára is odafigyel. Donna 
Karan divattervező barátnőjével együtt vá
lasztja ki azokat.

Sarah Jess ica  Parker igaz, csak 31 éves, 
de neki is tanácsolták már, hogy még szebb és 
szexisebb lenne, ha picit „átszabatná” az ar
cát. Ő nem ezt választotta, mert mint elmond
ta, furcsa lenne számára más tekintettel talál
kozni a tükörben. „Ezzel a külsővel lettem si
keres és szeretném, ha ez így is maradna. Or
romat, szememet, számat megfelelő eljárások
kal korrigálom” -  mondta Sarah.

OLASZ ETELKA

Fotó: SZKÁROSSY ZSUZSA
meztervezőnő, Dőry Virág (Buda
pest), Zeke Edit (Miskolc) és 
Tresz Zsuzsa (Pécs) munkáit Antal 
Csaba nagystílű díszletében állí
tották ki nagy sikerrel.

-  Majdnem olyan megméret
tetés ez nekünk, mint a sporto
lóknak az olimpia -  mondja Dőry 
Virág. -  A magyarok kiállítása 
Antal Csaba díszletének köszön
hetően igen színvonalas, eleven, 
szép dolog lett. A heterogén kör
nyezetben, melyben az avant
gárdtól a legrégimódibb stílusig 
jelen volt minden, a mi kiállítá
sunk kimondottan elegáns volt.

(ZENTAI) A.

■  Allan Königsberg azt állítja, amióta az 
eszét tudja, érdekli a szex. Viszont a lá
nyokat nem izgatta a kicsi és vörös, rá
adásul visszahúzódó fiú. Később már 
igen, amikor a szexszel kapcsolatos rö
geszméit Woody Allen néven látványossá 
is tette. Woody szerint a szexben fontos a 
mértéktartás, és úgy véli, korlátozni kell a 
szex gyakorlását. Minimum egy emberöl
tőre. Valamelyik szerelme egyszer azt 
nyilatkozta róla, hogy ő tulajdonképpen a 
csábító antitézise. Képtelen elcsábítani 
valakit, mert hiányzik belőle az agresszió. 
Azt azonban minden barátnője szerette 
benne, hogy nem sajnálta tőlük a pénzét. 
Az egyiknek például játékautomatát vásá
rolt, csak azért, mert ez volt a tétje an
nak, hogy a lány vacsora után felmenjen 
vele szállodai szobájába. Az már tényleg 
csak Woody peche volt, hogy a lány még 
ebéd közben beleszeretett egy másik fér
fiba. Tim Carroll most megjelent Woody 
és női című regényében a többi között 
arról is beszámol, hogy Allen első felesé
gének még semmit sem adott a váláskor,

az utolsónak, Mia Farrow-nak viszont 
egymillió dolláros csekket töltött Id. S a 
tolla közben nem is fogyott ki. Pedig Mia 
perelte be örökbe fogadott kiskorú gyer
meküknek megrontásáért. Woody M en 
tői akkortájt megkérdezte egy újságíró, 
mit gondol Mia Farrow-ról. Woody csak 
azt válaszolta, nem kellett volna meghív
nom az első ebédre.

(KARÁCSONY) &
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■ A Prágai Quadriennale, mint 
azt a nevéből sejthetjük, egy négy- 
évenként megrendezett nemzet
közi kiállítás, melyet becenevén 
csak PQ-nak hívnak. Díszlet- és 
jelmeztervezők munkáit mutatják 
be itt Angliától Japánig, Brazíliá
tól Hongkongig. Aki ide bekerül, 
azt már biztosan jegyzik a szakmá
ban. A június 26-ai megnyitón ter
mészetesen jelen volt Václav Ha
vel is. Idén Magyarországról 3 jel
meztervező és 10 díszlettervező 
mutatkozhatott be. A három jel- Di'ry Virág a maga tervezte jelmezzel

Vaclav Havel köztársasági elnök, a PQ vezetőnője és  dr. Király Nina, 
* a Színházi Intézet igazgatója
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B  r a m m e r  i s  W a n  n e k i

Fotó: SZEGŐ ERIKA
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Brammer Ödön a századelőn nyitotta meg 
méteráruszalonját Budapest belvárosában, a 
szebb keblű hölgyek nagy örömére. A sötét 
tónusok, a faragott berendezés, a gipszstuk
kók ma is változatlanul szépek. Ki tudja, ta
lán őrzőangyalok lebegtek az üzlet felett, 
mert sem idő, sem háború nem ártott igazán 
neki. A hajdani berendezés, a kirakatok öble, 
az egész Brammer-üzlet védett, a Kereske
delmi és Vendéglátó-ipari Múzeum óvó kar
jait kiterjeszti a Petőfi Sándor utca-Marti- 
nelli tér sarkán lévő helyiségek felett.

Az egykori Brammer-üzlet a Szivárvány 
Rt. tulajdonában van. Most felújították, 
Borbély Zsolt belsőépítész munkáját dicsé
ri az a tény, hogy a belépő úgy érzi, itt nem  
mozdult, itt megállt az idő, ha picit vá
runk, turnűrös, napernyős, kesztyűs höl
gyek fordulnak a soppos kontyot viselő kis
asszonyokhoz, és kémek abból a zsorzsett
ből három métert, meg egy kis ekrü csip
két a brüsszeliből, és esetleg a moarét, ha 
megmutatnák...

A megnyitón, a bolt újraébredése napján 
nagyon elegáns hölgyek jelentek meg 
Brammer Ödön egykori üzletében, igaz, 
miniben vagy elegáns bőrholmikban, min
denképpen a kánikulához, nyárhoz meg az 
alkalomhoz illő öltözékben. Azt, hogy mi 
lesz a legújabb módi, legalábbis ebben az 
üzletben, azt a méterárupulton végigsétáló 
modellek mutatták be. Ä Brammer-mére- 
tesszalon szakértőjének ugyanis felkérték S. 
Hegyi Lucia divattervezőt. Három kollek
ciót láthatott a közönség, a sportos és lezser 
bíbor vonalat, Fejes Zsuzsanna munkáit, a 
fiatalos és franciás Want, valamint a klasszi
kus vonalvezetésű angolost, a Brammert, 
amely a hajdani tulajdonosról kapta nevét. 
Lucia az utóbbi két sorozat alkotója. Kelle
mes pasztellszínek, remek anyagok az oly 
divatos természetes szálaktól az ünnepi 
muszlinig, francia csipkéig, brokátig, mind
ez szerepelt a kollekciókban, és nem fog el
fogyni a méterárupolcokról sem.
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FEDEZZE FEL 
A  FELFEDEZŐK ORSZÁGÁT

A Hölgy Kurír és a Par Avion Travel közös játékán 
egy kétszemélyes Lisszaboni utat sorsolunk ki a 
helyes válaszokat beküldők között.

Gyűjtse össze öt héten keresztül szelvényünket és 
levelezőlapra ragasztva a helyes válaszokkal együtt 
1995. július 31-ig küldje be a HölgyKurír címére 
(1081 Budapest, Köztársaság tér 27.)
A borítékra írja rá: 175 forintért Lisszabonba
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