
אופנה

:imm׳

:13!
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בטיימסבגלריההאופנהלתערוכתהובילובמנהטןבפחשהתגלוביפניתניתוביםעםקופסאותעשרות

ה-08בשנותאופנהמתצוגותבהןשנמצאוהתצלומיםעלמספרתקידר,יערההאוצרת,יורק.בניוסקוור

הסצינהאתמעשיראינסטגרםשבוהאופןועלבתחוםמאזשחלוהדרמטייםהשינוייםעלוה-09,

zaziotsצילום:התקופהבראימביטהקידר.יערה

פורעוירה

TS1$$בר!TS1$$בר־ג׳אטן.2008היאשנהץ—-

$DN2$!בר$DN2$,סטיםומעצבתאמניתטול

בברודוויי,זמרמחזותשל
במנהטן14ברחובלהמתהלכת
עש־עלעיניהנחותפתאוםכאשר

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$למראהתמימותקופסאות

ביפ־מסתורייםכיתוביםשנושאות

נית.

$TS1$.ביפנית$TS1$

$DN2$.ביפנית$DN2$,לחטטמתחילההיאסקרנית

אלפיבתוכןומגלהבקופסאות

המתעדותמ"מ35שלשקופיות

החליורקבניהאופנהתצוגותאת

אתלוקחתהיא.1997ועדמ-2891

בברוקלין.לדירתהכולן
עםנפגשתוברטולחלף,עשור

יש־צ׳רני,ציליהקרובהחברתה

ראלית

$TS1$ישראלית$TS1$

$DN2$ישראלית$DN2$בעיצובשעסקהלשעבר

הבימה,תיאטרוןעבורתלבושות
"זאז01"גלריהבעלתוכיום

(zaziots)בניוסקוורבטייטס

הקו־עללהמספרתברטוליורק.
פסאות

$TS1$הקופסאות$TS1$
$DN2$הקופסאות$DN2$בדירתה,אבקשצוברות
להפגישמבקשתהנלהבתוצ׳רני

יע־הישראליתהאוצרתעםאותה

רה

$TS1$יערה$TS1$

$DN2$יערה$DN2$ומ־לברוקליןאצהקידרקידה

פנה

$TS1$ומפנה$TS1$

$DN2$ומפנה$DN2$בתצלומים.לעיוןשעותחמש

לצ׳רני.נרגשתמתקשרתהיא

שהיאזמןקפסולתבאוצר,מדובר

החלהקידרשקפא.לעולםצוהר

היושהתצלומיםוגילתהלחקור

היפ־האופנהלעיתונאיתשייכים

נית

$TS1$היפנית$TS1$

$DN2$היפנית$DN2$שפ־טומיטה,יוריקוהמנוחה

עלה

$TS1$שפעלה$TS1$

$DN2$שפעלה$DN2$הראשוןהעשורעדיורקבניו
התגו־טומיטההאלפיים.בשנות

ררה

$TS1$התגוררה$TS1$

$DN2$התגוררה$DN2$יורק,בניו14ברחובבבניין

ב-8002.שריפהבושניצתהעד

במק־ברטולחלפהשבויוםבאותו
ריות

$TS1$במקריות$TS1$
$DN2$במקריות$DN2$טומיטהעזבההבניין,פניעל

ביפן.מוגןלדיוריורקניואת
שאיןכךביפנית,כתבה"היא

אחתחיפושתוצאתאפילועליה

התצלומיםשעלגילינובאנגלית.

קישימיצושלה,הבןאחראיהיה
חוקרתעםפעולהשיתפתיהאדה.
אתלחפששיצאהביפן,אופנה

ביןמצאההיאשלה.הכתבות
אתשמסכםמ-6002מאמרהיתר

אופנה,ככתבתיורקבניושנותיה

לה־היאשהשליחותהתובנהעם

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$ומהר׳.בזמןהדבריםאת

הח־התערוכהלדרךיצאהכך

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$מגלים:10סקוור"טיימס

שנפ־יורק",ניואופנתאתמחדש

תחה

$TS1$שנפתחה$TS1$

$DN2$שנפתחה$DN2$ב"זאזסד׳האחרוןחמישיביום

שלבלוביהממוקמתשבמנהטן,

ה-03,משנותמרהיבאר־דקובניין

אחדזהב,ופרזוליאפורשישעתיר

צ׳רניצ׳רני.שלשבבעלותהמכמה

המנוח,מבעלההבנייןאתירשה
יתרשביןצ׳רני,ליאוןהנדל"ןאיש

בהסכםמפתחדמותהיהעיסוקיו

מרגעכימספרתקידרדייוויד.קמפ

היווההואב-0391,נפתח,שהבניין

וטק־אופנהלתעשיינימרכזייעד
סטיל.

$TS1$.וטקסטיל$TS1$
$DN2$.וטקסטיל$DN2$,שלה-06בשנות"למעשה

מהבגדים95%הקודמתהמאה

ועדמאזאךבו,יוצרובארה"ב

עדנחלש,כולוהרובעה-09שנות

במזרח".לייצורהסופילמעבר

הבנייןאתקנהעצמוצ׳רני
לאנשימקורבהיה"ליאוןבאייטיז.

סקוורשטיימםחזוןלווהיהאופנה

ניושלהאופנתילמטהיהפוך

מע־כלוה-08ה-08בשנותיורק.

צבי

$TS1$מעצבי$TS1$

$DN2$מעצבי$DN2$התקופהשלהגדוליםהאופנה

קארן,מדונההזהמהבנייןפעלו

שפ־לורן,וראלףג׳ייקובסמארק

עילים

$TS1$שפעילים$TS1$

$DN2$שפעילים$DN2$שנעלמושמותועדהיום,עד

אןקלייבורן,ליזכמומהעולם

אלים".ופריקליין

התצ־אלפימתוךבחרהקידר

לומים

$TS1$התצלומים$TS1$

$DN2$התצלומים$DN2$שהוגדלועשרותכמה

האחדחלקההתערוכה.לצורך

התקופהשללסופר־מודלםמוקדש

סינדימום,קייטקמפבל,נעמי

אוונג׳ליסטהולינדהקרופורד

תצלומיאתמאגדהשניוחלקה

הקידהברגעיעצמם,המעצבים

יוצאיםהםכאשרהתצוגות,בתום

מחיאותולגרוףלקהללהודות

תצלומיםמוצגיםהיתר,ביןכפיים.

ה-42,בןג׳ייקובסמרקשלנדירים

קרלשלקדומהגרסהכמושנראה
ובבלייזרנמוךבקוקולגרפלד,

הצעיראלבזאלברשלמחויט,

שלבין,ג׳פריאצלשעבדבתקופה

ג׳ינםשללוקבטוטאללורןראלף

כתומהבשמלהקארןדונהושל

המוגד־הדימוייםלצדמתנפנפת.

לים,
$TS1$,המוגדלים$TS1$

$DN2$,המוגדלים$DN2$שלמוקטןמודלברטוליצרה

קופסתבתוךהמיתולוגיהבניין

חורדרךושחורה.אטומהצללים

עי־עלפנימהלהביטניתןהצצה,

צוב

$TS1$עיצוב$TS1$

$DN2$עיצוב$DN2$הסטעלהמבוססמיניאטורי

בו־"קינקילמחזמרעיצבהשהיא

טס".

$TS1$."בוטס$TS1$

$DN2$."בוטס$DN2$מסלולניצבהקופסהבקצה

מוקרנותבפניםכאשרתצוגה,
אופנהתצוגתשלהולוגרמות

גואסט","פפרסשנקראתבטכניקה
ליצירתקוסמיםבעברששימשה

רפאים.רוחותשלאשליה

מרתקתתקופההיתה"זו
ומענייןהאמריקאית,באופנה
האופ־הרוחאתבתמונותלראות

טימית

$TS1$האופטימית$TS1$

$DN2$האופטימית$DN2$קידתאומרתהמסלול",על
בזמנוהיוההןהאופנה"תצוגות

בתמונות"רואיםקידר:

האופטימית.הרוחאת

בעיקרישבוהמסלולליד
רוזאקסלכמומוזיקאים

לצדקולנוע,כוכביאו

היולאהעל.דוגמניות

כקרדשיאן"משפיענים

הראשו־בשורותרוק.מופעיכמו

נות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$כמומוזיקאיםבעיקרישבו

כמוקולנועכוכביאורוזאקסל

עצמן.העלדוגמניותלצדדפ,ג׳וני

לראותבאושבאמתאנשיםכלומר,

תמונותלהעלותולאהאופנהאת

משפיענים,היולאלאינסטגרם.

העיתו־קרדשיאן,קיםהיתהלא

נאים

$TS1$העיתונאים$TS1$

$DN2$העיתונאים$DN2$בעצמם.ידועניםהיולא

יושביםאנשיםלראותמדהים

מצל־בליטלפונים,בליבתצוגות

מות

$TS1$מצלמות$TS1$

$DN2$מצלמות$DN2$."דיגיטליות

תצוגותשלהיעדקהלרקלא

למעשה,מאז.התחלףהאופנה
השתנוהמאורעותכליתאופי

להצגתהמיועדמאירועכליל.

ולקוחותקנייניםבפניהקולקציה
האופנהתצוגתנהפכהנבחרים,

כמהלייצרשתפקידויח"צלמופע

באזשיותרכמהדימויים,שיותר

היו"העיתונאיםמהר.שיותרוכמה

הוזמנוהםהזה,בסיפורמשניים

"מהקידר,מסכימהסיקור",לטובת

הואהמבנהמבחינתשונהשהיה

בשורותיושביםהיושצלמים

והעיתו־העורכיםולאהראשונות

נאים.

$TS1$.והעיתונאים$TS1$

$DN2$.והעיתונאים$DN2$מובאיםהתצלומיםגםלכן

סנאפ־שוטים.מעיןנמוכות,מזויות

עודמהפרונט.מצולםהכלכיום

עשורשבאותוהיאחשובהנקודה

באסיה,לייצורהמעברחל

מדבריםאנחנוקטנים.בהיקפים

המהירההאופנהעידןטרוםעל

היושבוהזמןהגדולים.והתאגידים

לפעמיםיותר,ארוךהיהמעתיקים
לחנויות.שנהאחרימגיעהיהזה

לילה".בןקורהזהכיום

כשמ־מתעורריםדברים"המון

סתכלים

$TS1$כשמסתכלים$TS1$

$DN2$כשמסתכלים$DN2$היאהאלה",בתצלומים

אזהיתהיורק"בניוממשיכה,

הביאההיאחדשה.רוחשלאווירה

הספורטאופנתאתלעולם

קארן,דונהשלבתצוגותוהקז׳ואל.

עמדושעיצוביהרואיםלמשל,

שלהעידןהיהזההזמן.במבחן

עםהתלבשונשיםהכוח,חליפות

מחויטים,בגדיםגדולות,כתפיים

הפעםבעצםזומכנסיים.חליפות

לעמדותנכנסושנשיםהראשונה
מו־שלמותגיםוהובילוניהוליות

לטי

$TS1$מולטי$TS1$

$DN2$מולטי$DN2$.ההצלחהבשיאמיליארדים

חלשהקלייבורןליזהמעצבתשלה,

סקוורבטייטסמהבנייןשלישעל

2.4שללמכירותצמחההיא.10

אישכיוםב-2991.דולרמיליארד

היא".מיזוכרלא

קידרנפגשההתערוכה,לטובת

לוטן,ניליהישראליתהמעצבתעם
בעברועבדהיורקמניושפועלת

יצרה"ליזקלייבורן.שללצדה

עובדות,נשיםעבורשלמיםסטים

להןשפינושלמותמלתחותממש
לפניבבוקר,התלבטויותשלזמן

תקופה,אותהעדלמשרד.היציאה
ופ־מזכירות,מקסימוםהיונשים

תאום

$TS1$ופתאום$TS1$

$DN2$ופתאום$DN2$עסקיםלנשותנהפכוהן
גב־עםישיבותבחדרישיושבות

רים.

$TS1$.גברים$TS1$

$DN2$.גברים$DN2$שהכתפייםהסיבהזו

לתפוסצריכותהיוהןמתרחבות,

נוכחותולייצרבעולםמקומןאת

פסיכולוגי.אפקטבעזרתפיזית

דחיפההיתההזאת"בתקופה

ההתלבשותוגםרצינית,כלכלית

מאוד.השתנתהליוקרהשקשורה

נוצצות,שמלותלראותאפשר
לבוששושלת,שלסגנוןפאייטים.

שבהתקופהזוסטטוס.סמלשהוא

לסלבריטיז.נהפכוהאופנהמעצבי

מגזי־שעריעלהופיעלורןראלף

נים,

$TS1$,מגזינים$TS1$

$DN2$,מגזינים$DN2$מקולבנהפכההדוגמניתוגם
שלהנוכחותולהשראה.לפרסונה

ושלהמסלול,עלהעלדוגמניות

דרמ־מאודהיאשלהן,האישיות

טית.

$TS1$.דרמטית$TS1$

$DN2$.דרמטית$DN2$שאחרהמסלול,עלמגווןיש

דוגמניותרואיםונעלם.הולךכך

והסתכלותושחורותאסייאתיות

חוגגיםלאהיופי.מנעדעלחדשה

לוקגםאלאמושלם,יופירק
איןשני,מצדלמשל.אנדרוגיני,
האח־האופנהבשבועפלאם־סייז.

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$פלאם־סייז.שללוקים70היו

בשיח".בכללהיהלאזהאז

אלקבץרוניתאחרי
ניוקועלחיה,39בתקידר,

שנים.שמונהזהאביביורק־תל

בול־אופנהתערוכותאצרההיא

טות

$TS1$בולטות$TS1$

$DN2$בולטות$DN2$זובהןהאחרון,בעשור

שלוחייהלמלתחתהשהוקדשה

והוצגההמנוחהאלקבץרונית

גםולצדןבחולון,העיצובבמוזיאון

האחרונהבינלאומיות:תערוכות

הטקסטיללמעצבהוקדשהשבהן
גואטה,צוריבפריו,שחיהישראלי
חודשייםמדייורק.בניווהוצגה

ויוצאתבישראלנוחתתהיא



ברחביאופנההרצאותלסבבי

חמשבארסנללהישכרגעהארץ.

מההיסטוריההחלשונות.הרצאות

אופנתימבטדרךהוורודהצבעשל

גוסטבהאמניםשלעבודותיהםעל

קוסמהויאיוקאלופרידהקלימט

בעקהמשתנההיופיאידיאלועד

רובנס.שלעבודותיובות

רוקסטארשלסוגהיאקידר

סולדההרצאותוכלבתחומה

יש"בישראלמראש.שבועותאאוט

וזהעושהשאנילמהגדולצמא

ואקוםאיזשהוכאןישמאוד.מחזק

באופנהומעמיקאקדמיעיסוקשל

להםואיןיותרלהביןרוציםאנשים

שניםסבלההאופנהלפנות.לאן

תחוםשלבעייתיתמתדמיתרבות

נעדרההיאהבלים.הבלשלשטחי

רביםממוזיאוניםנעדרתועדיין

שאנשיםלכמההפוךביחסבעולם

שמימיים''גופיםבה.מתענייינים

הכיהתערוכההיתהבמטרופוליטן

מיליוןעםב8102בעולםמצליחה

חסרזהמבקרים.אלףמאותושש

תקדים.

שקרובהפעולההיא"אופנה

בניגודמתלבשים.כולםלכולנו.

באמנותאחריםתחומיםלהרבה

מהלהםשאיןמרגישיםשאנשים

בחששקצתשהםאולשיחלתרום

מספיקיודעיםאומביניםלאשהם

בעיצובמאודנגישתחוםזהאופנה

תלויאמנותלהיותיכולוהוא

מזמןלאעדואיך.אותועושהמי

לראותאיפההיהלאלאנשים

אבלבגדיםלחנויותמחוץאופנה

לנכסנהפכהשאופנהברגע

ברגלהצביעהתחילוזיאלי

הזהלקהלזקוקיםמוזיאוניםליים.
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