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הואשלהם׳׳,הגיאומטריובמבנההחומרים
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השנהבסוףנטשאותםבחולון,הטכנולוגי

בעיצובשאתעסקחשבתי"לאהשנייה.

רהיטיםעיצובשלבתחוםאלאתכשיטים,

TS1$$טי;TS1$$טי־׳׳אנימספר.הואמוצר",עיצובאו

$DN2$;טי$DN2$ועיצובאופנהלכןמהר,שמשתעמםפוס

לישמאפשרעבורי,נוחכרזהתכשיטים

מאוד׳׳.מהירבאופןלהתחדש

למצואניתןהדינמילאופיוטובהדוגמה

פעםבכלעצמואתלברואשלוברצון

TS1$$התכ:TS1$$התכ־ענףאתתופסשהואובאופןמחרש

$DN2$:התכ$DN2$וחצישנהרקכשמאחוריוהמקומי.שיטים

עתידואתרואהכברמינץעשייה,של
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ברשתלהשיגשקל.052-002,1מחירים:יבואבגדיולהוציאיצירתי,במשברשנים

בראון,שרההמעצבתבחנות״רזילי״;אופנהורשתותבינלאומייםמותגיםשל

בתיאוםהמעצבובסטודיו16דיזנגוףבעי־מייצריםהאופנהמעצבימסחריות
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אלדדבטינשיםאופנתבפלטתרדיקלי,ומעטאורבאניניחוחבעלי

ראתההיאישנה,אלדדבטישהילדהבזמןולבן,שחוראפור,כחול,שלרזהצבעים
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בגדיםמעצביםאו
-י-

קולקציהחוגגתהיאבגילכיום,אומרת.

r/77.מנסהלאירועים׳׳,
•<&
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