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H&ivrn מחפשים
ישראדים מעצבים

 ובוגר הים בחיל לוחם עמיר, מרק
 קולקציית המציא שנקר, של טרי

 את המשנה מתנפחת, בגדים
 הגוף למצב בהתאם מידותיה

 חגורת ההשראה: המזוודה. ולגודל
 על נשא אותה המתנפחת ההצלה

 שהוא הפלא מה אז שנים. 3 גופו
 העיצוב בתחרות הגמר לשלב עלה

 ראינו "לא ?H&M של העולמית
 לזו. דומה קולקציה מעולם

 שאנחנו הכישרון בדיוק הוא עמיר
 בענקית אומרים מחפשים",

השוודית האופנה

בישרו־ לייצור מעצמה היא "ישראל

 מחפשים אנחנו האופנה. בתחום נות
ול לבוא שירצו ישראלים מעצבים

בשטו־ העולמי במטה איתנו עבוד
 היועצת יוהנסון, אן־סופי באוזני מכריזה קהולם",

 אנהנו .H&M האופנה ענקית של הקריאטיבית
 בלונדון, המותג של המרכזי בשואו־רום יושבים

 העיצוב תחרות שהסתיימה לאהר ספורות דקות

צעי מעצבים מאתרת שנים שש שכבר השנתית
 בפעם השנה, רק אבל בהם. ותומכת מבטיחים רים

 מרק - ישראלי מעצב בתחרות השתתף הראשונה,
"שנקר". לאופנה הספר בית בוגר עמיר,

 העפיל שלו, הגמר קולקציית את שהציג עמיר,
 על גובר הוא כשבדרך התחרות, של הגמר לחצי

 הטובים הספר בתי 40מ־ מוכשרים מעצבים 500
 עם להתקוטט נאלץ הוא הגמר בחצי בעולם. ביותר

 ביחד לגמר, להעפיל והצליח - נוספים מעצבים 15

 קטף הפרם שאת נכון נוספים. מעצבים שבעה עם
 בית בוגר קווין, ריצ׳רד המדהים המעצב לבסוף
הנוכחים את שהימם מרטינם, סנט לאופנה הספר

צבאי. יתרון
 המעצב

עמיר מרק

 " להשמין "אפשר י
 שרוצים כמה לרזות או

 את משנה והבגד
 בהתאם". המידות

 החתנפחת הקולקצייה
^ עמיר מרק של <

 שיוצרו בגדים של ומרהיבה מהודקת קולקציה עם
 יורו אלף 50 הביתה ולקח בסביבה התחשבות תוך

 ,27 עמיר, גם אבל ,H&M של צמוד שנתי וליווי
 ואם יורו, 5,000ב- זכה הוא - ריקית בידיים יצא לא

 התחרות, לאורך סביבו שהיה מהדיבור להתרשם
 חברת בכירי של הכוונת על חזק נמצא גם הוא

מוצדקות. מסיבות - השוודית האופנה

מהחליפה האמיר את להוציא
בה עוצבה ,Lucky Charms שלו, הקולקציה

 הים. בחים סטי״ל כלוחם הצבאי שירותו שראת
 האישית ההצלה חגורת הייתה לקולקציה ההשראה

הח את נושא אתה "כלוחם, גופו. על עמיר שנשא
 לפתוח לך אסור אבל גבך, על שנים שלוש גורה
 כשהתחלתי טריות. על לשמיר חייבת היא כי אותה
 החגורה בשנקר, שלי הגמר קולקציית את ליצור
 קמע היא שהחגורה הבנתי השראה. לי סיפקה ההיא
 אבל תוכנה את לפתוח לך שאסור מזוזה, כמו מזל,
 הים בחיל שלשירות ידוע הרי אותה. מנשק אתה

 לחגורה ייחסתי אז טפלות, אמונות גם מתלוות
 שקיבלתי השראה גם בתוכה יצקתי כוחות־על.
 - צבעוניים וסימנים מפסלים עתיקות, מתרבויות
אחת". לקולקציה הכל את ושילבתי

לב חדשה פרשנות יוצרת עמיר של הקולקציה
 לבגד המקנה טכניקה פיתוח תוך מחויטים, גדים

 מצופים. או ים גלגל כמו ממש להתנפח, יכולת
 ללא הלובש לגוף הבגד את מתאימה הניפוח פעולת

 מקנה גם והיא אישית בהתאמה או במידות צורך
 הפרופורציות שינוי באמצעות אופנתי שיק לבגד

 הבגדים ליד לשריולים. או לצווארון הבגד בסים בין

 גם מופיעה קשירה בהוטי והמעוטרים הצבעוניים
 לציין מיותר השימוש". לפני לנפח "יש ההוראה:

 סביב רב עניין עוררה האינטראקטיבית הפעולה כי
הקולקציה.

 ובעיצובים בבדים משתמשים מחויטים "בבגדים
 את ולשבור לשחק בא אני קונבנציונליים. מאוד

 הכפכפים וניפוח. אוויר באמצעות הללו, הקונבנציות
 הנועל של הרגל לכף מותאמים למשל, שעיצבתי,
 פתרון חנויות לבעלי מספק אני הניפוח. באמצעות

 במידות בגדים צריכים לא הם - במקום חיסכון של
 כל לנפח אפשר שלי הטכניקה באמצעות - שונות

 גם הבגד כך, הלקוח. למידות אותו ולהתאים בגד
 שנים, של רב מספר לאורך הלקוחה את לשמש יכול

במשקל". יורדת או עולה היא אם בין
 הצבאי משירותו כאמור לקולקציה, ההשראה

90״ גדול. יתרון לדבריו לו סיפקה הים, בחיל



הכפכפיםגם
מתנפחים

מקוםוחוסכים

אבלנשים,מעצבותהואהאופנהמעולםאחוז
לשלי.דומהרקעעםמגיעהלאמהןאחתאף

לעבודה,נוחותאיזורליסיפקהצבאיהשירות
ולהשראה".ליצירה

לכישרונותמעבדההיאישראל
עמירגםהשנה,נערתלתחרותמועמדתכמו
היוק־בתחרותההשתתפותמעצםסיפוקהתמלא
זכה.שלאמכךהתאכזבלאולדבריורתית

שלבסטודיולעבודתוארצה,שבהואהשבוע
שהואהנמנעמןלאאבלנגרי,מאיההמעצבת

הקול־שלהפונקציונליותבקרוב:מזוודותיארוז
גםהקולקציההשופטים.עיןאתכבשהשלוקציה

מקדמתH&M^הקיימותטרנדעםמתיישרת
הבכירהלמחטשנחשבתיוהנסון,האחרונות.בשנים

הקריטריוניםאחדזהוכימספרתהתאגיד,של

בתחרות.החשובים
מאודעיןעםסופר־יצירתי,מעצבהוא"עמיר

קו־מעולםראיתילאוייחודי.השראהמלאטובה,
פעולתעםבמיוחדעיצב,שהואלזודומהלקציה

הרבההיאשלו"הקולקציהאומרת.היאהניפוח",
טביעתבהשניכרתחוויההיאאופנה,לעיצובמעבר

השראה".לושסיפקוהחוויותשלשלו,האצבע

עמיר,כמומעצביםמחפשיםH&Mלדבריה,
חייב"אתהקלה.במלאכהמדוברתמידלאאבל

אנחנוכילהמונים,לייצרשמסוגלמעצבלהיות

שהנגיעהמעצביםישמדינות.64ב־המוכרתחברה
ספרמביתיוצאיםהםמדי.להםחשובההיצירתית
מסוגליםלאאבליצירתיים,להיותורוציםלאופנה
לא-בצוותהעבודהענייןאתוישלהמונים.לעצב

ספרבבתיכיאחרים,עםלעבודמסוגלמעצבכל
ואני".אניאני,להיותאותךמלמדים

היאאותושנקר,הספרלביתמחמיאהיוהנסון
האופנהשתאגידומגלהלכישרונות","מעבדהמכנה

שלשירותיהםאתהאחרוןבזמןממששכרהשוודי
דרהי,רועיבהםישראלים,אופנהמעצביארבעה
במטהבעבודהישתלבוהארבעהוכי"שנקר",בוגר

הטקסטיל.תאגידשלהעולמי
האחרונותבשניםקדימהפורצתישראלמדוע

האופנה?בתחום
למה.יודעתשאנימשוכנעתלגמרילא"אני
האינטרנט'בעידןבמיוחדגלובלי,ענייןהיאאופנה
מעצביםשלאמיתיתתזוזהניכרתבישראלאבל

ומביניםהחוצהשיוצאיםאבחנה,וחדימוכשרים
לראותאשמחמאודאניהאופנה.עולםאתהיטב
אצלנו".עובדיםישראליםמעצביםעוד


