עמוד 1

מתלבשים

גוב

הרבה קווים ישרים וחיתוכים אבל
השחור עדיין כאן אבל י/ץ גם
מחמיאות.
מגיעות מבילבאו אב
גם י/ץר
ההשפעות
פרחים.
מעצבות מלבי/ץות אתכן לחורף
ww
מהרחוב,
גם

מאת נט^י

£4

קווים אדריכל״־םו

נקיים

גזרות

איתן

וברורים

המעצבת :הייה שרון.

הילה שרון,
בעברה שעשתה הסבהלתחום
אדריכליים .היא מספרת שהת־
$TS1$שהתשוקה$TS1$
 $DN2שעיצבה משופעת בקווים
רף
 30בעלת המותג
layout

היא

מעצבת פנים

$TS1$החורף$TS1$
החו־
האופנה ובהתאםקולקצית

מאוד נקי כך

שלא תראי בעיצובים שלי

נצנצים או פונפונים

מוזרים״.

קולקציית

החורף

שלה

נושאת

של

את

השמ

״מעמר
הפועלות"

"לאשר ,שי־
$TS1$שיצאה$TS1$
אשה עצמאית.

קה$DN2$לעסוק באופנה בערה בה עוד כשהיתה תלמידה
שוקה
לעיצוב
$DN2$שיצאה $DN2$מהבית בתקופות שבהן הדבר לא
צאה
בחולון,וכשגילתה שהיא נהנית הרבה
הטכנולוגי
פנים כמכון
במעשיח .אלה נשיםמעיזות.הקולקציה נקראה כר גם משום
לייבוא בגרים
מאשרלעצב בתים ,פנתה
יותר להלביש נשים
שנשיםעובדות נוטותלהחליף כמה בגדים ביוםלעבודה ,או
ובהמשר עיצבה קו משלה.
בקולקציה
בקולקציה שעוצבה ברוח
אז למה הכוונה
אדריכלית? 'הקורם לאירוע ורציתילהרגיש בכר את המגוון שעומד
שלי המיועד לאשה מר.
׳׳הז׳קטים
מאוד ברורים,והעיצוביםמחויטים* ,מסבירה שרון,
לנשי .קווים נשיים
שתן מהמרת כי צבעי האדמהישלטו כאופנת החורף הק־
$TS1$הקרובה$TS1$,
ובגדי הערב נעים על קו התפר שבין הגברי
רובה,
קלאסיים כמו תחרות פחותמענייניםאותי".
קולקציה בגוונים שחורים ואפורים.
$DN2$הקרובה $DN2$,אך עם זאת עיצבה
הפזילהלסוג הזד ,של העיצובים מלמדיםאולי על תפיסת
בקולקציה הנוכחית הוא שמלהכגוון שחור
הפריס האהובעליה
׳׳לא מתם־ תוקא בתחום גברינטו,
האדריכלית הגברית.
מעושן .׳"ש לה מפתח משולש בגב ,היא מאוד רומנטית מבחינת
העולם
משתמשים בקווים אפוריםוישרים',
הרכות והצורה שבה היא מתיישבת עלהגוף ,ומבחינתיהצלחתי
כשמשדטטים בית
אבל
״לא
שרץ,
אומרת
ורוד
קו
תראי
מאוד
למשהו
מחבר
שעונר
כעיצוב
להגיע
ברעיון
באמצע.
נכח׳.
ושמקורו באמירה הנשית החזקה

היה נהוג ,היתה אמירה

צילום:

תום

מר

סעיילינג:.
וק,

הי<ה שרון ,איפור :הי<ה שדון,

מדגמנת:

vVrvy
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עור

מראה

גיאומטריים

וחיתוכים
המעגבת:

עירית

קולקציית
עיצבה

 nisymעיריתנוי38 ,
$DN2$כאמל $DN2$וחום,
מל
שנקר

טיולי
בהשראת

מדבר ואמנות

רשתות
גדולות

האר דקו.נוי ,בוגרת

שסיימה את
לימודיה עבור

ותושבת השרון ,עבדה מאז

ולפני
ומתאיםלי,

כמו פוקס

חורף כצבעי כא־
$TS1$כאמל$TS1$

כחמש שנים יצאה

המתמקדת בעיצוב׳׳בקו נשי קלאסי ורך׳

לדרך עצמאית

לדברינוי ,העונה הנוכחית תהיה משופעת בצבעי חום וכא־
$TS1$וכאמל$TS1$

למיניהם,
מל
$DN2$וכאמל$DN2$
$DN2$׳׳הצבעים$DN2$הללו
בעים
לוקחת את זה
לעור,

טרנר מיובא

העולמיות.׳׳הצ־
$TS1$׳׳הצבעים$TS1$
מתצוגות האופנה

חמים עכשיו באירופה.

זאת

בץ

השארבגלל

בארץלעומת

ואת אני

לא

סיבות סביבתיות .במקום

השתמשנו בבדים דמוי זמש ,רכים

ונשפכיםבעלי

מראה

העור ,או הרפסעדין של נחש שמחקים אתהטרנר״.

$TS1$להתמקם$TS1$
להתמ־
מספח; שהיא נשואה לחובב טבע שהסכים
נוי
$DN2$להתמקם $DN2$באזור השרון במקום בחווהבגליל כסוג של
קם
שמשפחתה אוהבתלכלות את זמנה במדבר ,שהניב לה
אומרת
לקולקציה.׳בכל זמן פנויבעלי ואני
ההשראה
בין השאר את
באוהלים.
ולישון שם
ולהגיע למדבר
לג׳יפ
אוהבים לקפוץ
המשפחתי הכי מדהים שיש .עיסוק שונה בת־
$TS1$בתכלית$TS1$
בבילוי
מדובר
$DN2$בתכלית $DN2$מהיום יוםשלי".
כלית
בקולקציה הוא שמלת בד שהיא הכלאה
הפריט האהובעליה
של טריקו ואריג.״השמלה העשויה בדג׳רזי היא נעימה ונמת־
$TS1$ונמתחת$TS1$
פשרה .היא

חת
$DN2$ונמתחת $DN2$עלהגוף ,ועם זאת מעניקה מראהמחויט".

השראה נוספתלקולקציה
פופולרי משנות ה־  20של
גיאומטריים .״הבגדיםבקולקציה משופעים

מקורה באר דקו ,סגנון

אמנות

המאה הקודמת ,שבמרכזו עיטורים

חיתוכים גיאומטריים וצבעים
בנייה מהתקופה״.

שמזכירים

בהתאם בקווים,
ריהוט וסגנונות

לדברינוי ,החורף הנוכחייגלה
חויט.
לנו ,אבל
$DN2$המחויט $DN2$.״אומנם אנחנו לא באמת אירופים ,ואיהב־ם שנוח
האלגנטי.
בשנים האחרונות אפשר לראות מגמה של חזרהלגו
הנוחות'.
עם זאת ,השתדלתי לשבר את הרכות ואת
סימנים של חזרה למראה המ־
$TS1$המחויט$TS1$.

צילזם :איתן Yu
איפוה ייאורגרין,

הפקה:

דרור מינ \ו

מדגמנת:

אנה

תזןשורת,

ארונוב
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ןית\אג׳

ואמ־רוגיניות

הדס

המעצבות:

גוקר

ועינב

הדסועינב צוקה  30ו־ 34

הישראלי,
בעולם האופנה
אמנות ובוגרתלימודי

למותג ovata

Rhus

כוכבות
עולות

בהתאמה ,נחשבות

בוגרתלימודי

תוצר שלהשילוב בין

אופנה.

השתייםמלבישות

היום רבות

מנשות ־פן ,ארצות הברית ואירופה.

לדבר־ הדס,קולקציית
מעולם ההלבשה הגברי.״עיצבנו קוקז׳ואל
אנררוגינית,ושילבנו גבריות ונשיות.עולם ההלבשה
החורף הנוכחית

שואבת

השראה

יוקרתי בזווית

מתבטא בין
את זה

השאר בצווארונים וברכיסות .עם זאת,

עםצללית

הגברי

דאגנולאזן

כר שיוצאשילוב של בגד בעל

נשית,

סקס

אפיל ,הרבה יותר מבגד חושפנילצורף
העניין׳׳.

השראה נוספתלקולקציה נעוצה באופנתהווינטאג'" .אפ־
"$TS1$אפשר$TS1$
שרלראות את השפעתהווינטאג׳ בהדפסים שאנחנו מייצרות
ר$DN2$
מההדפסים

בסטודיו .אחד

רומה
לערפל,

אפורים והדפס נוסףבעל גוונים

ספקחלום,בעלגוונים

של חמרה
וכחול,

מה

שמזכיר

קצתעיצובי מטפחות".

כאשרלכדים,הקולקציה

הנוכחית

משופעת סוגי משי שו־
$TS1$שונים$TS1$

שטיפות כסטודיו ,וכן סריגים המיוצרים במקום.

נים
ם$DN2$העוברים

עליהן היא שמלה
אחד הדגמים האהובים
וערפל שבחזיתהקפלים .׳׳מדובר בשמלה שמהווה תפיסה של
איר שמלהיכולה לתת לוק יוצא דופן אבל לאלהרגיש איתו
מודפסתבגווני אפור

אובר דרססד' ,אומרת הדס.
השתיים אומרות

בהשוואהלזו

שאופנת

המתקיימת

כת $DN2$שלמה של
רכת

פריטים

החורףהישראלית

בבירות
העולם,

אינה ייחודית

ושניתן לראות מע־
$TS1$מערכת$TS1$

שהופכים
לשימושיים בכלהעונה ,את

ההתחממות
הסיבהלכר הןתולות בתופעת
העולמית.
להצלחתן ,הן אומרות ,נעוץ בשיתוף של שניהעולמותשלהן.
לכיוון יותר
"יש בינינודיאלוג מאור סינתטי .אני מושכת
לכיוון יותר
קלאסי .הסתירותהללו מייצרות
אוונגרדי,ועינב
וייחודי״.
בסופו של דבר מוצר הרמוני
הסוד

גילום:
ג׳ונתו

ווינוורס,

מדגמנת:

מתיק
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הבוהמיינ

האנדרוגינ

האוונגדרי

והמחויט

־.מעצבת.

מאיה נגרי.

מאיה נגרי33 ,

עלתה

הבינלאומי לצד
rusiw

בימים

אלה לגמר

בתחרות

אוסקר

מותגים כפראדה ,אדמאני וטום פורר.

;גרי ,בוגרת שנקר שהפכה לשם דבר בארץ
וכעולם,
ההשראה
מטיוליה
לקולקציית החורף שאבד,
את
כעולם.
״ההשראה שלי נובעת מהתבוננות בזירת התרבותהעול־
$TS1$העולמית$TS1$,

מספרת

$DN2הלייףסטייל וטרנדיםעיצוביים יוצאידופן .אני מבק־
$TS1$מבקת$TS1$
מית,
בעולם,במוזיאונים ומוסרות תרבות ,ואוהבתאפילו
־ת
 $DNהרבה
ולבחון את האופנה המקומית .את כל
סתם לשבת לשתות קפה
*לה אני מתרגמת בסופו של דברלקולקציה מדויקת*.
ובילבאו" .טוקיו
שתי ערים שהשפיעו על נגרי הן טוקיו
ובילבאו משופעת מבנים ארכיטק־
$TS1$ארכיטק&ונים$TS1$.
מיד מהווה כר השפעה,
 $DN2$.כך למשל מבנה של האמן ריצ׳דד
&ונים.
ווטסוז,שכולו עשוי
6$1ST$סקטב $1ST$בטקס־
מתכות רקועות,הוביל אותי להשתמש בצבע הנחושת
$2ורותשלי .הצבע הזהמכילעבוריעולם שלם של
סיפורים*.
קולקציית החורף שלה מתחלקת לכמה סגנונות" .יש את
הקז׳ואל ,המשדר בהומייניותקלילה ,המראה האנררו־
$TS1$האנררוניני$TS1$
מראה
ניני
 $DN2המשדר כוח ומסתורין ,המראה האוונגרדיהכולל גזרות
סוליות ,והמראה המחויט אשר המקור להשראתו בגזרות
לדבריה ,׳הבדים רכים ,גזרות נשפכות
שלעולם המדים*.
המשתלבות ללבוש מחויטונעים שאפשר לקחת
לחר׳׳ל מצד
אחד,ולקלף אותו שכבות ,לשלב עם בגדים שונים,וללבוש

כקיץ׳׳.
אף
אחר

"צבע

הרגמים

האהוביםעליהבקולקציה

החמרה אופנתי

שלו.זו
הלאצבעוני

מאוד כיום
כעולם,

שמלת

הוא

בזכות

חמרה עם נקודת

שמלת
הגולמי,
המקור

שחורות

חמרה:

שעמה אני

אוהבת
אוברול,
בעולם* .דגם נוסף הוא
לאירועים נוצצים
להגיע
שבשנים האחרונות
נגרי

בעולם האופנה
זכהלעדנה
העולמי.

מספרת כי היא

 $DN2$ודובקת
חוני,

מתרחקת מטרנדים
$TS1$כפרחוני$TS1$,
כפ־
הבולטיםהעונה

במראה המחויטהאוונגרדי .״כמה פעמים

אפשר

$TS1$לבנות$TS1$
לב־
ללבוש שמלה פרחונית?פעמיים? אני תבקת בבגד שאפשר
נות
 $DN2סביבו סוג שלמחזור .כד למשל ישלי גופיית סבא ארוכה
שעשיתי ממנהשמלה .מחר אשיםעליה תכשיט ,אוז׳קסקסז,
ואף אחד לא ישים לב שזה אותוהדבר*.

נילוס:
איפור:

דודי

חסון ,זטיילי» :מעייןגו^דמן,

הלןאמויא//

מדגמנת:

ברבורה

