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בוגרים ,43 :תצוגות0 :
חן אדר.

"הקולקציה
עוסקת בעולם
המודרני שבו אנו
חיים .היא משלבת
פיתוחי תלת־
ממד חדשניים,
המדמים את גוף
האדם והטבע,
שימוש באובייקט
טבעי חי והפיכתו
לאובייקט דומם,
עשוי מפלסטיק,
נוקשה ומנוכר"

אן דהאן.

"החיפוש אחר
המקום הבטוח
שלי הוביל אותי
אל הבית שלי,
המיטה שלי ,אל
בגד הפיג'מה שלי,
שמעניקים לי
תחושת שייכות,
חיבוק ,חום ואהבה.
הקולקציה מאוד
אישית ומביאה
אותי לתוכה ,תוך
שימוש באלמנטים
של פגיע ומגן"

בסיס לשינויים:

merav-fr@laisha.co.il

שמלה לבנה

נועה
טרלובסקי.

"הקולקציה נולדה
מתוך זיכרון
מתוק של הקיצים
שביליתי בגינת
הקקטוסים הפראית
של סבתי בערד.
היא מבוססת על
חלק מהבגדים
שמופיעים בתמונות
עבר חלוציות
שלה ,שעברו דרך
הפילטר שלי,
ושמרכיבים אוסף
שמביא את נוף
ילדותי הצבעוני
והקסום"

תראי איך שמלה מוצלחת יכולה
להשתלב בכל שעה ולכל מטרה
 22:00דייט
בליל ירח מלא

טי־שירט 90 ,שקל ,קסטרו
מטפחת 30 ,שקל ,טופטן
פאוץ' 90 ,שקלH&M ,
עגילים 40 ,שקל ,אלדו
סנדלים 170 ,שקל,
twentyfourseven

מחזור נוסף סיים
ארבע שנות לימוד
במחלקה לעיצוב
אופנה בשנקר.
הקולקציות אמנם
לא יזכו ללטף את
המסלול ,אבל הנה
כמה שבכל זאת
הגיעו אליכן

"הקולקציה עוצבה
בהשראת האמן
הקולומביאני Oscar
 ,Munozשעוסק
דרך הדיוקן העצמי
בזיכרון ובאובדן.
הקולקציה בודקת
את התעתוע בין
חיים למוות ואת
הזיכרון שנשאר
אחרי משהו או
מישהו שכבר לא
בחיים"

* אירועי סוף השנה יתקיימו בשנקר ,אנה פרנק  2ר"ג 16-7 ,באוגוסט .שעות פתיחה – ו' ,14:00-10:00 :א'-ה'22:00-10:00 :16.8 ,18:00-10:00 :

 16:00טיול בעכו
העתיקה

כובע 80 ,שקל ,קסטרו
משקפי שמש 110 ,שקל,
פרפואה
מכנסיים 90 ,שקלH&M ,
תיק 100 ,שקלH&M ,
כפכפים 200 ,שקל ,קסטרו

שמלה,
 160שקל,
H&M

צילום קולקציות :עדו לביא .צילום פורטרטים :אחיקם בן יוסף

ליאן בן
סימון.

גי
ליון מ אוהב
לבן לכל עת

הפקה וסטיילינג :תמי ארד־ברקאי | צילום :ניר יפה
מאיפה גלית מוכרת
לכן? היא הייתה
דוגמנית מצליחה לפני
כעשור וכעת היא מורה
לתיאטרון ואמא לשלושה
דוגמנית :גלית ליפר־מור.
איפור ושיער :שירלי ויינר

 12:00ביקור אצל ההורים

עליונית 350 ,שקל בסוף עונה ,סאקס
עגילים 45 ,שקל ,פרפואה
תיק 240 ,שקל ,אלדו
מטפחת 40 ,שקל ,טופטן
סנדלים 250 ,שקל ,סטיב מאדן
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