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מכנסיים 499

שקל ,חולצה  239שקל,
נעליים (אוקףפרטי)

איתי נזינץ הלביש את הדק טובל
שקל,
שרשרת
פרטים:
 toנך  180שקל,
056,1
שמלה "בנות״  479שקל,נעליים שומייקר  820שקל

רוני בו הלבישה את אילה מידן
פרטים :מכנסיים  450שקל ,חולצה
 440שקל,נעליים (אוסףםרטי)

של תוכנות
לעיצוב

והשתתף בקורסים
ההשראה" :כשאני מעצבת אני חושבת
הדח־ :בר סיימה אתלימודי האופנה
באסכולה ב־  1999עם המעצבת שרה עלהלקוחותשלי .לכן בחרתי בסהר מודלים בתלת־ממד
$DN2$המותג $DN2$שלו משלב בין אהבותיולאמנות,
רוקח ,שהיא
תג
לקוחה ,חברה ,וגם דוגמנית
בראון ,שאיתה גם פתחה סטודיו ברחוב
ההשראה
הירקון .ב־  2003פתחה את חנותה בר־
ולאופנה.
$TS1$ברחוב $TS1$הרגליים שלי המופיעה בכלהקטלוגים לעיצוב תעשייתי
לתכשיטים מגיעהמאלמנטים באמנות
שאנימצלמת״ ,אומרת כר.
$DN2$ברחוב$DN2$ביאליק כתל אביב.
חוב
השבטים הזוכיםלתרגום מודרני ,ושי־
$TS1$ושימוש$TS1$
בחרה באילה מידן
ההשראה :בר
שאותה פגשה בשוק המעצבים לפי
$DN2$ושימוש $DN2$בחומרים לא שגרתיים כמו פרס־
$TS1$פרספקס$TS1$
מוש
כשנתיים .בהמשך צולמה מידןלקטלוג
פקס
$DN2$פרספקס$DN2$ובורגי מתכת תעשייתיים.
ההשראה :מינץ בחר בהדס
של בר .״כשאני חושבת עלאילה ,מיד
טובל ,מע־
$TS1$מעצבת$TS1$
$DN2$מעצבת $DN2$טקסטיל ואמנית רב־תחומית המ־
$TS1$המכהנת$TS1$
׳אור' ,כשהיא
עולה בי אסוציאציה של
צבת
$DN2$המכהנת $DN2$כמעצבת המסחור החזותי ברשת
כהנת
נכנסת לחדר הוא מיד מואר .מעבר
רזילי" .הדס מייצגתבעיניי נשיות מו־
$TS1$מודרנית$TS1$
בעיניי ,משהו
לעובדה שהיא מאוד יפה
$DN2$מודרנית $DN2$חזקה ,הקוראת תיגר נגד המקו־
$TS1$המקובל$TS1$
דרנית
המראה:׳׳החגים יצאו מאוד מוקדם
לי' ,אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
בתמימות ובטוהר שכה קוסם
$DN2$המקובל$DN2$והצפוי" ,אומר מינץ.
השנהולכן מזג אוויר יהיהעדיין חם .בל
$DN2$אומרת $DN2$בר,׳׳הבגרימ שאני מעצבת תמיר
רת
אניממליצה על שמלות נוחותהאוורי־
$TS1$האווריריות$TS1$
יושביםעליהמושלם״.
$DN2$האווריריות $DN2$במראה רומנטי ,שלהן
ריות
המראה־ ״אני לא מאמינה שצריךלה־
$TS1$להתחפש$TS1$
אפשר
$DN2$להתחפש $DN2$בערב החג ,כי תימצא בסביבת להוסיףנעלי סירה עם עקב קטן לש־
$TS1$לשדרוג$TS1$
תחפש
$DN2$לשדרוג $DN2$ההופעה .מי שתלך בשיער אסוף
דרוג
האנשים הקרובים אליך ביותר באותו
ערב' ,אומרת בר .״בחרתי במראה פשוט יכולהלהוסיף
עגילים ארוכים״ ,אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
רת
ונונשלנטי עם מכנסי־חצאית מבריקים
$DN2$אומרת $DN2$בר .״בחרתי בשמלה פרחונית עם
גדולה ,שהיא קצת א־סימט־
$TS1$אסימטדית$TS1$
וטי שירט
כתפיית פפיון מסאטן של פיו פיו ,עם
$DN2$אסימטדית($DN2$החלק הקדמי יותר קצרמהאחורי) ,נעלי סירה שחורות דמויות פרפר שלהן
דית
המראה:״שילוב של בגר חלק ופשוט
מכותנה יפנית .הוספתינעליוינטג׳ שרוכים" ,מסבירה בר .פרטים :שמלה,
יחסית(לאו דווקא בלבן או בצבעים
נעליים 725 :שקל.
$TS1$פרמים $TS1$:פיופיו650 :שקל,
רמולמסטר״ ,מסבירה בר .פר־
של אן
בהירים) מבדים רכים ונשפכים ,ומגוץ
חולצה440 :
$DN2$פרמים $DN2$:מכנסיים 450 :שקל,
מים:
תכשיטים בהיריםכעלי אמירה ומראה
אוסף פרטי.
שקל,
נעליים
גיאומטריעתידני .רצוי לשלב תכשיט
אחדלפחות מחומרבעלשקיפות״ ,אומר
מינץ .״בחרתי בשמלה של המותג בנות
ההישג :לאחר שהקים ב־  2008את מותג
בעיצובלולוליאם ,המהווה קנבס מו־
$TS1$מושלם$TS1$
התכשיטים שלו  Dario'sהחל מינץ
פרספקס שקוף
$DN2$מושלם $DN2$לשרשרת שבה גם
שלם
רזילי,
לשתףפעולה עם רשת חנויות
ההישג :נעלי האוקספורד עומדות
וצמידים שבהםמשולביםאלמנטים של
בלעדיות של
שכהן נמכרותקולקציות
להיות אחד מהטרנדיםהלוהטיםבקולק־
$TS1$בקולקציות$TS1$
המשר־ם
המותג .תכשיטיו נמכרים גם בחנויות
$DN2$בקולקציות $DN2$החורף החדשות .בר נחשבת לאחת
סריגה בבד ,שניהםבעיצובי,
ציות
אווירת חג לבנה וחגיגית עם אלמנט
התל־אביביות :בנות ,בוטיק ורנר וקפה
מהמעצבות המתמחות בסגנון בארץ.
הנעליים הם משומייקר" אומר
חתרני.
מהקולקציות שלו נמכרות
$TS1$לצורפות $TS1$כיזאר .חלק
הדוד :בר היא בוגרת המחלקהלצור־
שקל,
056,1
שרשרת:
פרטי*
מינץ.
בלונדון ובטוקיו .בשנה האח־
$TS1$האחרונה$TS1$
בחנויות
פות
$DN2$לצורפות$DN2$ולאופנה בבצלאל ,המעצבת נע־
$TS1$נעליים$TS1$
לצמיד ,שמלה
שקל
081-027
צמידים:
$DN2$האחרונה $DN2$הרחיב מינץ את הקוהעיצובי שלו
רונה
הנעליים הראשונה
$DN2$נעליים $DN2$מ־  2004חנות
ליים
ואת קהל היעדשלו.
שלה נפתחה ב־  2005במתחם גן החשמל
של בנות,לולוליאם 479 :שקל ,נע־
$TS1$נעליים$TS1$:
$DN2$נעליים $DN2$:שומייקר  820שקל.
נפתחה
$TS1$תקשורת $TS1$ליים:
לימודי תק־
הדח־ :מינץ סיים ב־ 2007
בתל אביב .חנות נוספת שלה
בחולון
הטכנולוגי
$DN2$תקשורת $DN2$חזותית במכון
שורת
hadas.shoef@calcalist.co.il
כ־  2008ברחוב דיזנגוף בתל אביב.
$TS1$המותג$TS1$
המו־
בשנקר.

