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שלגדולמאה־טווחעללעלותצריךאתהסדרה,מיערכשאתהומעולם.
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מסתורי.משהוישהמיטותבחדרוגםהזאת,ובמסתוריות

הגשם,יערותעלומדבראלומשנישונהמאודוהאמזון

ומהםמסתוריים,וצליליםררוקמיםהרבהישששם

גדולים״.פרחיםאואבקןשלהצורהנלקחה

לאראניהמקור,אתמזכירדישהאוורסטהיאהאמת

להר.מתכוונת

פיס׳,׳דיזיץהואהמיטהלידאותומניחהכשאתאבלזה,מה״ברור

אחדאץלמהאותנושאלונשיםמעטשלאבגללהסטנדרטי.הורבדטורלאהוא
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שלגדולמאה־טווחעללעלותצריךאתהסדרה,מייצרכשאתהומעולם.
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ישבעיני.אתניקצתשעשינו,הראשוןהסהרה,עוצמתי.הכי

מהטקסטורהחלקשהםוארוטיקהפריוןשלסימנים

ממןהתחושהעללהשפיעואמוריםשלוהמיוחדת

האלוהענקייםבמשטחיםמשהוישע.ט<.השימוש

וקורוחוםויוםלילהבץהקיצונייםבפעריםהמדבר,של

מסתורי.משהוישהמיטותבחדרוגםהזאת,ובמםתוריות

הגשם,יערותעלומדבראלומשנישונהמאודוהאמזון

ומהםמסתוריים,וצליליםרתקמיםהרבהישששם

גדולים״.פרחיםאואבקןשלהצורהנלקחה

לאואניהמקור,אתמזכירדישהאוורםטהיאהאמת

להר.מתכוונת

פיס׳,׳ויזייןהואהמיטהלידאותומניחהכשאתאבלזה,מה״ברור

אחדאקלמהאותנושאלונשיםמעטשלאבגללהסטנדרטי.הוויברטורלאחרא

ההשקהאחריאותו.אוהבותמאודונשיםהאוורסט,אתעשינודן,כמושנראה
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שנהעבדנוסאונד.שלהנושאהיאבעיניקריטיותהמאודהנקודות״אחת

הואשלו.העוצמהחשבוןעלולאשקט,הואהאלו.לאיכויותלהגיעבשביל

ששלושהשונים,רטטסוגיחמישהלוישרחב.שלוהפעולהוטווחמאוד,חזק

אמרנועלה,באמבטיהשימוששלכשהנושאולהנמיך.להגביראפשרמהם

הואאותו.לרחוץשאפשרברמהרקלאאבלמים,מוגןהמוצראתשנעשה

הואקצר.שיהיהלפחדצריךולאבאמת,אטוםמים,מטרשלבעומקעובר

עשרותהשקענווישראלי.אירופיתקןשלברמההבדיקותכלאתעבר

לפנישנים10להחזיקשיכולמוצרזההרפואי.האישורברמתשקליםאלפי

בשבילשקלמיליוןכחצישלהשקעהפה־שסוללה.בולהחליףצורךשיהיה
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נדבכיםפהישאבללך,זרהלאהנשיתהאנטומיה

בתחוםלהתמקצעכדיעושיםשוקחקראיזהנוספים.

מין?צעצועישל

כלעלעובדשאניכמוייעשושהדבריםחשובלי״היה

חופריםובדיקתשוקומחקרהנדסהצריךאחר.מוצר

מתעסקיםכללשבדרךשאנשיםה־בט־םמאח־והרבה

כמהישהזהבתחוםרואים.לאכאלומוצריםעם

רובעדייןאבלהאחרון,בעשורשנעשודרךפריצות

אתסליויים.מתפרקים,זולים,בסץ,מועתקיםהמוצרים

לאאתמהמקרים°09/0שב־יודעוהיצרןכזה,מוצרקונה

הרגשהישלדעתיולכןיתקלקל,הואאםגםאותותחזירי

במחיריםנמכריםהאלוהמוצריםבצרכן.לזלזלטיפהשאפשר

חשובהיהכיבעיני,קריטימאודהיההזהוהנושאאסטרונומיים,

שלשנתייםלקחההזאתוההתעקשותרחב,שיותרכמהלקהללהגיעלי

בנסיעות,כרוךשהיהארוךתהליךשהניעההמוטיבציההייתהזאתפיתוח.

עומדזהואיפהבעולםישמהולראותולשמועחנויותובעליאנשיםעםבלדבר

האוכלוסייהמילגביחששותהיוליבברלין.׳ונוס׳הסקסלתערוכתנסענו

ללכתחשובליוהיהלילדים,אבאאנינכנס.אניעולםולאיזהבזהשמתעסקת

ממנו.לצאתשקשהבמקוםעצמיאתקוברשאנילפניהאנשיםמילראות

שונים.מאח־תחומיםשניאלולטויז,פורנוביןגדולמאודפערשםגיליתי

אותםעושיםאבלהסקס,לתעשייתשייכיםהםכיהשניאתאחדמזיניםהם

זיק.והאחרסטהאמחןה.הסהו

לאועיטהזההמוצרעל״להסתגל

עץקולוןלנוטר,:בו״,מלגעתפחות

לויאריק״ג״מיו״יך,שלויברטורעס

uV'ti xovt ra?s1N(r'72000

עמוד 4



פאןשלהקטן",״פללושל״אלה״פיליםסשלהסננוואליהמעסהו.

ל״אקסקוויזדיז״ף'קראסהמטאלישלהשמיני""הרקיעריפקט

בראש״.לךשישמהא״מגייםשונהומסודר,נקימאוד:ראה

נשים?לענגשתכליתומוצריעצבשגברפרדוקסלילאחה

תשאלישלאכמורלוונטית.בזהמביניםגבריםמהשהקביעהחושבלא״אני

בתהליךהעיצוביתההתייחסותכלנשים.בגרימעצביםגבריםפתאום\ז

עםלדברכולליהיה,הזהשהמוצררוציםאנחנומהכלומראפיון,כתיבתהייתה

שלהן״.ההערותאתוהעירוהמתריםאתבדקונשיםנשים.מעטלא

הדגש?אתעליהםשמושהןהדבריםהיומה

קטןאוגדוליהיהשלאהגורלבאמבטיה,השימושהסאונד,של״הנושא

הצבע״.שלהנושאעלהכזה.דגםויהיההג׳ינקודתעלדיברוהרבה.זרי.

השחור?הצבעבעדחיוהן

מוגבלכשאתההראשונהבסדרהלפגועמאודוקשהטעם,שלענייןזה״צבע

מסיבהנבחרהשחורהצבע־נקציבית.

הואשחורהואכשהמתירישוסה:

דיבאופןופונה,לחלוטין,א־ג׳נדרי

האוכלוסייה:סוגילכלכמעטמפתיע,

לסביותדרךהטרוסקסואלית,מנשים

ואנשיםהמוצר,עלשמתים■גייז

ddeהולכיםאנחנואליהם.מדבר

אתהבאההשנהלקראת^התייא

אחרים״.בצבעיםהסדרהאותה

תפקיד.כאןמשחקהמשקלגם

קללאגםאבלכבד,לאהוא״נכון.

במוצר.קריטידברהואמשקלמדי.

מחזיקשאתהסלולרייםטלפונים־ש

מרגיששאתהקלים,כךכלוהםאותם,

משקללושישמוצראבלזבלה.טזה

לושישמרגישאתהמדי,כבדלא

עטים״.עםכמוזהנוכחות.

ניתוחיםשלסוגאיזה

לראיונותעשיתםסטטיסטיים

איכותייםנסיינים?של•להערות

פיליםסשלהסננוואליהמעסהכמותיים?או

מטשלהשמיני״ויע"הרי>™'כשהיוהכמותי,לכיווןיותרוגם,״גם

עלדברוהמוןבתרים.מאח־־ברים
מאוד״מהרמתקלקליםשהמוצריםזהועלהסאונדשלהחשיבות

המוצר?שלהיעדקהלמי

הןפלוס30בנותנשיםאוגרושותהגדולה׳והעיר׳סקסאת״תראי

שמשתכרמסודרת,הכנסהעםמבוססלקוחלהיותצריךזהשלי.הקהל

היוםפתוחיותרחושב,אניהזה,והקהלמעצמו.רוצההואמהויודעהיטב

הדברים״.על^רבר

הקאלה?פרחשלבצורהבחרתלמה

הכיהפרחיםאחדזהבעיניזמן.מעטלאאותישמלווהפרחהיאהקאלה

במרכזו.שישזכרימאודמשהושעוטפיםנשייםקוויםבויששיש.חושניים

שעיצבתיהפריטיםואחדבתאילנד,עיצובלסדנתהוזמנתישניםכמה^פני

הזה״.למוצרהתגלגלזהומשםהקאלה,בהשראתאגרטלאיזשהוהיה

callaשלהישראליתההשקה lilyהפינגוויןבמועדוןתיערך

בתערוכתותלווההאהבה,יוםהואבפברואר,14ב־אביבבתלהמחודש

ברטל,איתןדויחביץ,מיריטל,בועזהיתרביןיציגובהאירוטיתאמנות

סאשהשפר,תמירדי,סמיפרץ,רפירזניקוב־רחנטל,רנהרוזנטל,דניאל

וכלהוהמיתוגהאריזהדרךהלוגו,ועיצובהחברהמשםב.ה.ושרוןאוקון

לבד.הכלעשהזיקדיי,ולנטיינ׳סבסט.המוצרשלהקונספטואליתבהשקה

חוסרמפאתנעשהגםזהנוספים,אנשיםעםלעבודמאודשמח״הייתי

עיצובלעשותיכולטובשמעצבחושבאניכלקורםאבלתקציבית,ברירה

צריךאתהבעיצוב,מתעסקשכשאתהחושבאניתחום.בכלכמעטרעלא

דוגראומראניפידבק.לקבלולדעתלהתייעץשלך,היעדקהלאתלהגדיר

החברהאתשםהיהזהאבלשנה,לפניכברהמוצראתלמכורהיהאפשר

כשאתהטוב.לאמוצרעםיצאתאםחזרהדרךואיןרוצה,לאשאניבמקום

עלהתעקשותזה.מאחורילעמודצריךאתהפרימיום,מוצרשאתהאומר

האלקטרוניקה.ברמתניואנסים

וחצי.שנייהלוקחהכיבוילמשל.

שלושהיהזההראשוניםבדגמים

והיוהדגם,אתקיבלתיואזשניות,

וזההפעלנושיוצרו,כרטיסיםכבר

שניותשלושזמן.מדייותרנראה

מחזיקכשאתהאבלכלום,נשמעזה

המון.זהאותולכבותורוצהמשהו

חדשהסדרהשובוזאתשינינו,אז

לבדוק״.שצריךכרטיסיםשל

אקסקלוסיבי,במוצרמדובר

לפידבקתוכהבאירופהנמכרשכבר

שקל.890עולההואבאחחיובי.

מוצרלייצרחוכמהלא״זאת

הצעותליהיומטורף.במחירכזה

בארצות־מוצריםשלכמויותלקנות

הברית

$TS1$בארצותהברית$TS1$

$DN2$בארצותהברית$DN2$זהאבלהשוק,אתשיציפו

שלי,התפיסהמבחינתנכון.לא

בחנויותורקאךיימכרהמוצר

בוטיק.ובחנויותאיכותיותסקס

nrnפחותלאחשובהישראליהקהלליפאןשלהקטן״.״פללושל

miל,הנותמג,עלווגםמהעולמי,ל״אקסקוו־זדיז״ן״קראסה

ברמהמשהופהשנעשהמזה

נפשי׳.לכלשוויםהמחיריםולכןבינלאומית,

משתמשאתהבפייסבוק.אתר8m.o.tפתחתהתערוכהלקראת

עתידיים?פיתוחיםלטובתמקבלשאתהבתגובות

מאודתגובותמקבלואתהעצום,לקהלאותךמביאותחברתיות״רשתות

מעט.לאמזהללמודואפשרכלום,שםלךחייבלאאחדאףכיאותנטיות,

ליאיןמועיל.מאודאיתםוהמפגשאנשים,בשבילמוצריםעושהאני

עשינויותר.קצתשליהקהלאתאשתףאנישנעשה,הבאשבפרויקטספק

מישהישלנו.הבאההסדרהאתרוציםצבעבאיזהכמופייסבוק,דרךסקרים

ההפך׳ולאאותהיכבוששהאוורסטעכשיולחשובנחמדשזהכתבה

מהתהליך?נהנית

משהופהשעשיתיחושבאניבוגר.יותרממקוםאחית,מזה״נהניתי

פתיחותבעדאניאנשים.שלבכיףבלהתעםקפאןשלסוגוישמשמעותי,

לגמרי".בריא.שיהיהבחוץ,שיהיהסקס.זהסקסנפלא.דברזהופלורליזם.

״ןהזיק:אוורסט.

לעשות:שרצינומה

שבאאיכותי,משהו

סטיילשלמהעולם

ולאודיזיין,ואופנה

רוטטכליסחט

ב״לךשיעשה
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