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עמוד הבית » גילויי אופנת ניו-יורק מ1982 עד 1997

אופנה

גילויי אופנת ניו-יורק מ1982 עד 1997
2 שבועות .#

אוסף נדיר של תצלומים שנמצאו בצד הדרך מעניק הצצה לרגעי האופנה הגדולים של שנות ה80
וה90 בניו יורק ● תיעוד נדיר מתוך תצוגות של מעצבי העל הגדולים ביותר: ראלף לורן, דונה קארן,
מארק ג'ייקובס בכיכובן של דוגמניות העל נעמי קמפבל, קייט מוס, סינדי קרופורד ועוד ● מחזירים

את ימי הזוהר של אופנת ניו-יורק לרובע טיימס סקוור המיתולוגי ●

אוסף יוצא דופן של שקופיות פילם, המציג את עולם האופנה של ניו יורק בשנות ה80 וה90 ,נמצא בשולי אחת
המדרכות של העיר. כעת הוא עושה את דרכו חזרה לרובע האופנה המיתולוגי בבניין טיימס סקוור 10

במסגרת תערוכה חדשה: 'מגלים מחדש את אופנת ניו יורק מ1982 עד 1997 .'התערוכה מוצגת בלובי של
הגלריה השוכנת בבניין טיימס סקוור 10 ,ברחוב ברודווי 1441 ,ביתם הקודם של חלק מהמעצבים הבולטים

בניו יורק באותן שנים.
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התערוכה מציגה תמונות ייחודיות מתוך תצוגות אופנה של מעצבי העל הגדולים של
אותם זמנים: ראלף לורן, דונה קארן, מארק ג'ייקובס ועוד. בצילומים הנדירים מופיעות דוגמניות עבר

אייקוניות כמו נעמי קמפבל וקייט מוס. התערוכה תפתח לקהל הרחב החל מה-5 בספטמבר יחד עם פתיחתו
של שבוע האופנה בניו יורק ותנעל בינואר 2020.

התמונות שמוצגות בתערוכה הן מתוך אוסף של אלפי שקופיות פילם (35 מ"מ) שצולמו על ידי צלם האופנה
היפני, קישימיטסו האדה.

האוצר הזה נשמר במשך שנים רחוק מעין הציבור בבית אמו, כתבת האופנה
המנוחה, יוריקו טומיטה. ב2008 ,בעקבות שריפה טראגית בדירתה בניו יורק, הושלכו לרחוב עשרות קופסאות
עם החומרים שמסכמים שני עשורים בהיסטוריה של אופנת ניו יורק. למרבה המזל, מי שנתקלה באוסף הייתה

מעצבת התפאורה, גייטאן ברטול, שמיד זיהתה את הערך של הצילומים שמעולם לא נחשפו. עשור אחרי
שניצלו על ידי ברטול, מתאחדים מעצבי העל שמככבים בצילומים בזכות האוצרת והיסטוריונית האופנה, יערה

קידר.

צילי צ'רני, מייסדת הגלריה ZAZ10TS ,מספרת על התערוכה: "התערוכה החדשה מחזירה את עולם האופנה
של ניו יורק היישר לרובע טיימס סקוור.

שאריות עולם האופנה של שנות ה-80 וה90 הופכים לחלק מההווה
ומוצגים בתוך ההקשר ההיסטורי והתרבותי של איפה שהם נוצרו, ברובע שבעבר נחשב כרובע הבגדים

והאופנה של ניו יורק".

התערוכה 'מגלים מחדש את אופנת ניו יורק מ1982 עד 1997 'מציגה דימויים מתקופת ימי הזוהר של עולם
האופנה הניו-יורקי. הצמיחה הכלכלית המהירה של שנות ה80 גרמה למהפכה בעולם האופנה. הג'ינס ובגדי

הספורט נזנחו ומעצבים החלו לייצר בגדי עבודה וערב באיכות גבוהה ובסגנון נגיש יותר לקהל הרחב.
במקביל, מעמדן של הנשים בעולם העסקי התעצם, דבר נוסף שהוביל לשינויים מהותיים בעולם האופנה.

גזרות חדשות הופיעו עבור נשים – חליפות מחויטות עם מאפיינים נשיים בהשראת חליפות העסקים שהיו
שמורות רק לגברים עד לאותה עת.

מעצבים ודוגמניות על זכו למעמד של סלבריטאים והמונים התעניינו
בתצוגות האופנה הגדולות של אותן זמנים.הקהל ציפה בהתרגשות לרגעי הסיום של תצוגות האופנה, בהם

עלו על המסלול מעצבי העל לצד הדוגמניות המפורסמות. האוסף שמוצג בתערוכה מעניק הצצה לאותם רגעים
צבעוניים שנתפסו בעדשת המצלמה של האדה בין השנים 1997-1982.

התערוכה חושפת עיצובים ורגעים מתוך תצוגות האופנה של: אנה סואי, דונה קארן, ליז קלייבורן, ראלף לורן,
מארק ג'ייקובס, פרי אליס, אלבר אלבז, אן קליין, רבקה מוזס, בי.סי.בי.ג'י מקס עזריה, לינדה אלרד לאלן

טרייסי, לצד דוגמניות על כמו: קייט מוס, סינדי קרופורד, נעמי קמפבל, לינדה אוונג'ליסטה, כריסטי טרלינגטון,
הלנה כריסטנסן וקריסטן מקמנאמי.
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הצילומים המוצגים נבחרו תוך התחשבות בעיצוב הפנימי של החלל בו מוצגת התערוכה, בלובי בניין טיימס
סקוור 10 .נעשה שימוש רק בצילומים שמתכתבים עם מאפייני הארט-דקו של הלובי והצבעים הבולטים בו –

שחור, לבן, אפור, וזהב. "הרגעים הזוהרים האלה נתפסו בעדשת המצלמה רגע לפני המהפכה הדיגיטלית
ולפני שנכנסו לחיינו הסמארטפונים, הלייב סטרימינג, האופנה המהירה והמעבר מייצור מקומי לייבוא
מחו"ל" מספרת אוצרת התערוכה, יערה קידר. "אופנה היא תעשייה שמשתנה כל הזמן. התערוכה הזו
היא הזדמנות לעצור ולבחון את עולם האופנה במבט נטול פילטרים, באמצעות רגעים ספונטניים ולא

מרוטשים".

בנוסף לצילומים, תוצג גם עבודה של גייטאן ברטול, אותה הכינה במיוחד עבור התערוכה. הצלע השלישית
בהרכב שיצר את התערוכה הוא האדריכל בעל השם העולמי, דייוויד רוקוול, המייסד של קבוצת רוקוול וזוכה

פרס טוני. ברטול, שעובדת עם רוקוול על עיצוב התפאורות למחזות הזמר הגדולים בעולם, סיפרה לו על אוסף
השקופיות והתערוכה המתגבשת.

השיחה ביניהם הובילה להשוואה שהיוותה עבורה מקור השראה לעבודה
המוצגת בתערוכה. הם דנו בקווים המקבילים בין העלילה של המחזמר 'קינקי בוטס', שעלה בברודווי וגולל את

סיפור ההתחדשות של מפעלי הנעליים, ובין השינויים הרבים שעברו על בניין טיימס סקוור 10 במהלך 90
השנים האחרונות. יצירתה משלבת את השרטוטים המקוריים של רוקוול עבור המחזמר, כמחווה לעולמות

האופנה והתיאטרון שתמיד התכתבו והתעצבו זה לצד זה ברובע טיימס סקוור.
אודות גלריית ZAZ10TS בבניין טיימס סקוור 10:

הוא מיזם תרבות שמשלב יצירות אמנות בחללים משרדיים, בחזית ובשטחים החיצוניים של בניין טיימס סקוור
10 בניו יורק. את המיזם הקימה ומפעילה צילי צ'רני, שמתמקדת לצד הצגת אמנים מובילים גם בחשיפה של

כישרונות צעירים ומבטיחים, כמו גם אמנים בעלי צרכים מיוחדים, כחלק מתוכנית הפעולה של הארגון.
ZAZ10TS משתפת פעולה עם ארגונים מקומיים ובינלאומיים כדי לתמוך באמנות ובאמנים.

ZAZ10TS אתר הגלרייה

אודות האוצרת יערה קידר:
היסטוריונית ואוצרת אופנה, מרצה ב-NYU בקורס ״אופנה במוזיאונים״. אצרה את התערוכות ״ז׳ה טם, רונית

אלקבץ״ במוזיאון העיצוב חולון ב-2018 ,ותערוכת הנעליים Art of Walk A בשיתוף בצלאל, שהוצגה בניו יורק
ובסן פרנסיסקו. בשנים האחרונות אצרה גם את התערוכה ״סינדרום סינדרלה: מסע בעקבות הסטילטו״
Beyond Measure: Fashion and the Plus Size לתערוכה שותפה אוצרת והייתה, החווה בגלריית

Woman בגלריית 80WSE בניו יורק. קידר בעלת תואר ראשון בהצטיינות בעיצוב אופנה בשנקר, תואר שני

בהצטיינות בחוג למחקר אופנה ותרבות ויזואלית מ-NYU ,והיא זוכת האוניברסיטה בפרס סמואל אשבורן

NY Fashion

צילום יחצ
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2016 להצטיינות ומנהיגות. התמחתה במשך שנתיים במכון התלבושות של מוזיאון המטרופוליטן ובמוזיאון

האופנה של FIT בניו יורק. קידר מתמחה בקשר שבין אופנה לתרבות, פמיניזם ואומנות, ומרצה כיום
במוזיאונים ומוסדות תרבות שונים בארה״ב ובישראל.

תערוכת אופנה התערוכה 'מגלים מחדש את אופנת ניו יורק מ1982 עד 1997  אופנת ניו יורק  תגיות

קולקציית Holiday Dream לנשים

yaara keydar,

curator -shay ben

efraim
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