מה שנכון
בגזרה
זהר

פורמן

מאחורי הקלעים של

תעשיית

האופנה

הישראלית

שנגרם

עקב

על מה כל הגעש?  //הבלגן
התפרצות הר
הגעש באיסלנד
התעשייה
על
הקטנטונת שלנו.
מעצבת

התכשיטיםשלי
לימור,בעלת

1,rshan

 mwnנסיעת

השפיע

תמונת

יניב אדרי,
שירלי

מצב

המותג

עבודהלאמסטרדם

ולשטוקהולם.
kh si /1 \rii
ל־ 16באפריל
בגלריית
שבאמסטרדם ,אבל בשלעיכובים בנחיתות
סחיפול נדחתה בכמה שעות.
בנמל התעופה
״הייתה אווירה מתוחהולא נעימה .השהייה
שליבחו״ל מעבר
למתוכנן עיכבה את העבודה
הקולקציה״,
לימור מדווחת .הפגישה
על
השנייה והחשובה יותר הייתה אמורה
להתקיים
ב־19באפריל
בגלריית
design torget
שבשטוקהולם.
הפגישה

גם

הראשונה נקבעה

קטי בל.
התבאסה לאללה

ויניב זאדה החמיצו
רנר

את ההזדמנותלצלם הפקה מערכתית של
הליהוק
לכלות.
שמונה עמורים ב״ווג״ הבריטי
הלוקיישןושמלות
של הדוגמניות ובחירת

הקרמים

החדשה 111

in

מסיבת

<v

נעליים של
התעכבה באירופה.
נתקעו בגרמניה,ושמלות ערב של

המותג ־חומו׳

העיתונאים נערכה כמתוכנן ,ואת מקומה של
גודינא תפסה  reמרינה
לנדאו.

כהן

המותג טוני

מהולנד.
בוששו
להגיע

המעצבים נעשו מראש .גם מעצבת
האופנה נ״רה
צבילינגר נתנהלאדרי
בוטלה .את
שמלה ,אבל הטיסה

אל־ז
ג׳וליארד,בעלת
בתל־אביב ,הייתה
״אליו״

בוטיקי
אמורה

לפריז בטיסה
לטוס
שבוטלה ,ב־15
באפריל.
להיפגש עם מעצבים שאת דגמי
לייבא.
החורף שלהם היאמעוניינת
הראשונה

היא תכננה

המגזין .וינר מנסהלשמור על אופטימיות:
בנוסף ,סחורה שהייתה אמורה
״אני מאמינה בדברים שאמורים
להגיעלפני
לקרות ,זה
רק מוכיח שאנחנוכלום
נתקעה בצרפת .״גם שמלת החתונהשלי הייתה
לעומת איתני הטבע.
ג׳וליארד
תקועה שם״ ,היא מוסרת.
שמלת הכלה
טסה
לפריז שבוע מאוחר יותר.
tr
של צביליננר

שבוע

תה
שהייתה

:ס
להצטלם

אמורה

להפקה

התל־אביבי
הולצמן,בעלת הבוטיק
טל
ללונדון ,שם
לוותרעל טיסה
ביזאר,נאלצה
הייתה אמורה לשבת בשורה הראשונה של
האלטרנטיבי .שנערך ב־ 22 18
שבוע האופנה
באפריל .בנוסף ,פגישה בינהלביןמנהלת
המכירות של ״ויראן ווסטווד׳ /שהייתה אמורה
ממילנו,
בוטלה .גם הפגישות עם
להגיע
אנשי המותג
"אילנה דה
פילגה־,
הולצמן טסהלבסוף
נדחו.
לפני שבוע כדילהשלים
קפה

את הפערים .״אני מקווה

גם הדןנמנית ק־ךבל־
אמורהלטוס עם אמהלפריז

הייתה

בעקבות הזמנה
מסוכנות

city

אישיתשקיבלה
היוקרתיתלשלושה

שאצליחלהיפגש עםמנהלת
האיטלקייה של
המכירות
ווסטווד ,אבל לא בטוח שזה
יקרה׳ /היא אומרת.

שבועות שאורגנו ומומנו על ידי

אלינ־ר
הסוכנות.
האישית,

מוסרת

שחר ,הסוכנת

״קטי מאוד

התבאסה
בהתחלה ,אבל כל עכב־
$TS1$עכב$TS1$..
..
$DN2$עכב$DN2$..

התבאסתי ,אבל יהיו דברים אחרים ,הר

שמתפרץ לא

קשור
אלי ,הייתי

אם זה היה
תלוי בי״.

געש

מתבאסת יותר

לטובהוהכל
מלמעלה״.

לצילומי פרסומת
לטלוויזיה של
^מ
ואוליביה
סנו הוזמנו קאטל לה דאיץ
בלונדון ,אך
גרסון ,דוגמניות שמתגוררות
הצילומים נדחו והתקיימו רק ביום ראשון שעבר

באולפני

חולון.
ברודקאסט

בשבוע שקדםלהתפרצות אירחההמחלקה

לעיצוב

תכשיטים

לתכשיטים,
המחלקה
הנס סטופר ,ראש
צורפות ומתכת
קולג׳ אוף ארט*
ב״רויאל
בלונדון ואמנים נוספים ביניהם גרגויילרץ,
דנה

ואולריך
סיצ־וגה

מאמסטרדם.

ר־יטהופי

במסגרת שבוע סדנאות אמן הם העבירו סדנאות
והרצאות .הם תכננו
לחזור הביתה בסוף השבוע
ההוא ,אך נשארו

ארליך,

ליומיים
בארץ

נוספים .ד־אנה

אחראית קשריעיתונות רח״צ ,מעדכנת:

״פרופ׳ סטופר

מריהלן
סחורה שהייתה אמורהלנחות
גוד׳־טו,מנהלת התקשורת המדעית
לוריאל פרק ,הייתה אמורה
בקונצרן
בעלמהוגגקי ,הבוטיקיםהתל־
$TS1$התלאביביים$TS1$
להגיע
אביביים
לארץ ב־17באפריללצורך השקת סדרת
$DN2$התלאביביים $DN2$של קרן גנקד־כהן,

בשנקר את האמן פרופ׳

הונחהלהיות ערוךלקבלת

טלפון
כולנו
בתל־אביב ובשנקר והקסים את
שלו״.
בפרסונההצבעונית והמרשימה
מהשדה .בינתיים הוא

הסתובב

