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סיפור
ללא כותרת
ברכה בר און מאפשרת לכל אחת
מלקוחותיה לשוטט בין עשרות
פריטים חדשים ולחבר אותם
לסיפור .אך כל זה אינו מתגבש
בסופו של דבר לאמירה אופנתית
סהר שלו
“תסתכל בעצמך על הפריטים
ותגיד לי מה אתה חושב” ,אומרת
המעצבת הוותיקה ברכה בר און,
הפועלת בישראל זה יותר מ–30
שנה ,בפרזנטציה לרגל השקת
קולקציית אביבדקיץ של המותג
שלה .בר און ,נינוחה למראה בין
הקולבים עמוסי הפריטים בחנותה
שברחוב דיזנגוף ,לא חשה שהיא
נדרשת להסברים מיותרים“ .כל
קולקציה היא כמו סיפור ,חשוב לי
שיהיו בה התחלה ,אמצע וסוף”,
היא אומרת בפשטות לפני שהיא
מרחיבה מעט על הכוונות שמאד
חורי הקולקציה העכשווית.
סיפור הקולקציה ,שהציר
שלו הוא הקז’ואל הקלאסי המלד
ווה את בר און מאז שנות ה–,80
ניכר קודם כל בסידור עשרות
הפריטים בחנות :ארבע חטיבות
צבע מרכזיות ברוח טרנד בלוקי
הצבע ששטף את עולם האופד
נה בשנים האחרונות ,אבל בלי
התעוזה שבמותגים רבים אחרים
מעניקה לטרנד פרשנות קיצוד
נית .יש משהו בעיצוביה של בר
און המקנה את הרושם שהם עבד
רו ריכוך והתאמה לקהל המגוון
הפוקד את חנויותיה ,לאקלים
ולרחוב הישראלי ,זה שלא מעכל
עד תום טרנדים עולמיים ולרוב
גם לא יודע איך ללבוש את תוצד
ריהם .כך גם בלוקי הצבע :אזורים
שלמים בחנות מוקדשים לשחור,
לכחול רויאל יפה במיוחד ,ללבן
ולמנטה  -צבעים שיכולים להד

תאים זה לזה ולהרכיב מערכות
לבוש ההולמות כמעט כל אחת
ברוב שעות היום.
עניין אחר המעסיק את בר
און הוא גזרות שאפשר לכנותן
“ - ”Boyfriendגזרות משוד
חררות מעט ,פשוטות ,ובעיקר
לבישות ,המתאימות ללקוחותיה
כמעט בלי לאתגר אופנתית.
בר און מסבירה שניסתה לתרגם
מראה גברי למראה נשי ולהעביר
אלמנטים מארון הבגדים הגברי
לקולקציה הנשית שהציגה .כך
שולבו בזו אלמנטים גבריים ,כמו
למשל חולצת כפתורים לבנה
שרצועת משי מפוספסת ,המזכיד
רה חולצות גבריות מפעם ,נתפרה
על שורת הכפתורים שלה ואלמד
נט דומה נתפר לשרווליה ומתגד
לה כשמקפלים את קצותיהם .או
גופיות כותנה שבתחתיתן שורות
כפתורים ,ופריטים קלאסיים שנוד
ספו להם אלמנטים אחרים ובהם
צווארון גברי.
הגזרות המשוחררות והקליד
לות אכן מסגירות השפעה גברית
 בעיקר במכנסוני דגמ”ח עםכיסים תפוחים ,חולצות כפתוד
רים פשוטות ויפות ומכנסי חאקי
צבאיים .אבל בחלק מהפריטים
נראית תוספת האלמנטים הגבד
ריים כמעט שרירותית .אלמנטים
כאלו אינם יכולים לשמש כקישוט
חיצוני ,רצוי שיהיה להם תפקיד
פונקציונלי ,כפי שיש להם במקור.
הוספת שולי צווארון גברי לתחד
תיתה של גופייה ,לדוגמה ,נראית
משעשעת ומסקרנת ,אבל בסופו

מתוך קולקציית
אביב־קיץ 201
של בר און .שילוב
של אלמנטים
גבריים ונשיים

תצלומים :אסף עיני

של דבר נשארת אלמנט חיצוני
לפריט ,כמעט מודבק אליו .לפעד
מים היא אפילו מכבידה על הקוד
לקציה בכללותה ,שכשלעצמה
משדרת רוח קלילה ומשוחררת.
בכלל ,לפעמים נדמה שמעצד
בים ישראלים מהללים את “ההקד
פדה על הפרטים” ואת הטוויסטים
הכמעט חשאיים ,דוגמת אותם
אלמנטים המתגלים מאחורי הצד
ווארון או מתחת לשרוול ,אבל שוד
כחים את התמונה בכללותה .והרי
פרטים קטנים כאלה לא מצטרפים
לבשורה אופנתית מובהקת .לרוב
הם נשארים במישור הקוריוז ומד
פריעים ללקוחות  -וגם למעצבים
שמאחורי המותג  -להבין את הבד
גד עצמו ,כמו שהוא.
עוד בקולקציה  -מבחר ז’קטים

אבזרים

קיציים בכתום בוהק או באפור
מלנאז’ יפהפה ,חולצתדז’קט בעד
לת שני כיסים בולטים ,קרדיגד
נים דקיקים ,חולצות טי בגזרת
אוברסייז ,ז’קט אופנוענים מבד
טישו עם חוטים פרומים שנראה
נכון וקלאסי ,כותנות אוברסייז,
ז’קטים טרנדיים מבד עם נקודות
פולקה ועוד.
אפשר למצוא בה גם פריד
טים מבדים בעלי הדפסים
גיאומטרייםדאפריקאיים בא ד
דום ,חום ,שחור ולבן ,שמלות
מבד קרפ ומבחר ביייסיקים כמו
שמלות שחורות קטנות ,טופים
פשוטים ועליוניות מבדים דקיד
קים ונעימים .פריטים אלגנטיים,
בעלי ייחוד עיצובי החורג מהרוח
הקז’ואלית שבבסיס המותג ,אמנם

חסרים כאן ,אבל פריטים שימוד
שיים יש פה הרבה.
שיטוט בין הקולבים העמוד
סים של הקולקציה מאפשר אפוא
להיענות לבקשתה של בר און
ולהבין לבד את הסיפור שהיא
מספרת; לקוחותיה אכן יכולות
להרגיש נינוחות כמותה בין עשד
רות הפריטים המוצגים ,לחבר
ולהתאים פריטים לסיפור הפרטי
של כל אחת ואחת מהן .אלא שמד
כל זה עולה בהכרח שאלה אחת:
מהו ייחודה של הקולקציה כסיד
פור אופנתי חדש ,בעיקר על רקע
הקולקציות הקודמות של המותג
וקולקציות דומות של מותגים
אחרים ,בין שאלה הם רשתות ענק
או מעצבים מקומיים הפזורים בקד
רבת מקום.

הילה אוחיון

משקפיים הפוכים
בקולקציה החדשה שלו מציע מעצב המשקפיים קלוד סמואל פרשנויות עכשוויות לדגמים מן העבר.
הפעם חשוב לו שהקהל יביט דווקא בדוגמנים שמאחורי העדשות

מ

עצב המשקפיים והאופטומטריסט
קלוד סמואל רואה את העולם דרך
משקפיים ברורים וחדים .סמואל
ידוע בפעילותו החברתית ,ובין השאר
משתתף במשלחות היוצאות לאתיופיה
במימון קרן מוריס קאהן ,כדי לטפל בעיד
ניהם של הזקוקים לכך וגם להכשיר תוד
שבים למתן סיוע לאוכלוסייה הנזקקת
בתחום זה.
לא מפתיע אם כך שאת קולקציית הקיץ
שלו בחר סמואל לקדם באמצעות קמפיין
בהשתתפות עובדים זרים .דווקא כיום,
כשהנושא טעון כל כך ,הוא בוחר להציג
את מהגרי העבודה בהקשר שונה לחלוטין
מזה שבו הם נראים בחדשות ,להציב מולנו
פנים יחידות במקום המון נטול פנים ,בניד
סיון לקרב התוודעות ,לשנות יחס.
הקולקציה היא משנית לפן החברתי,
טוען סמואל ומסביר שכדי להקל את ההתד
וודעות הוא בחר הפעם את המשקפיים על
פי פניהם של המצולמים ,ולא את המצולד
מים על פי המשקפיים .כך אפשר להתוודע
באמצעות הקמפיין הזה ,המעלה בזיכרון את
אלו השנויים במחלוקת של בנטון ,לאוולין
מקולומביה ,אוסקר מקונגו ,חסן מתורכיה,
מרווטה וטורי מליבריה ועוד רבים אחרים.
ועם זאת ,הפן העיצובי לא נזנח לטוד
בת המסר החברתי ,וכל זוג משקפיים נושא
אופי ייחודי משלו .הקמפיין מציג אחדים
מכ– 30הדגמים האלו של הקולקציה החדד
שה ,שסמואל עיצב וייצר במפעל בגרמניה.
כאספן נלהב של משקפיים ישנים הוא שיד
לב בה ,כמו בקודמותיה ,גם דגמים ישנים
ערכה את העמודים :נועה מלמד

תצלום :ינאי יחיאל

מתוך הקמפיין לאביב־קיץ  2012של סמואל (במרכז) .מזכיר את מסעות הפרסום של בנטון
אחדים ,ששינה והתאים לקו החדש שלו.
למשקפיים ישנים ,הוא אומר ,יש נשמה
אמיתית ,וחשוב לו לשמר את הישן ולבחון
את השפעות העבר על הווה ועתיד .הקו
המנחה של הקולקציה הוא ,לדבריו ,הסתד
כלות לאחור ,לאופנה של פעם ,תוך מתן

פרשנות עכשווית.
הטרנדים והצבעים מעסיקים את סמואל
פחות ,לדבריו .הצבעים שבחר הפעם הם
טבעיים וקיציים ,ובהם חום מדורג ,ירוק
המדמה צבע של שריון צב ,צהוב משוב
בצבעים אחרים .גם החומרים טבעיים ,ובהם

עץ .אבל מעל הכל ,על פי סמואל ,ניכרת
כאן כוונה לשמור על קלילות בקיץ החם
בלי לוותר על אמירה.
מחירים 7,000-400 :שקל .להשיג אצל
קלוד סמואל ,דיזנגוף  ,17תל אביב

נכון ,התפירה שנראית טובה
ומוקפדת ,הבדים האיכותיים שמד
תאימים לאקלים הישראלי  -כל
אלה הם נקודות חוזק של הקולד
קציה .אבל לנוכח המשפט “כתב
ידה של ברכה מתמיד ...לטשטש
גבולות בין הקלאסי לעדכני”,
שהופיע בהודעה לעיתונות ,אי
אפשר להימנע מלשאול :האם
הטשטוש הזה אכן מכוון ,והאם,
בסופו של דבר ,הוא אינו עומד לה
לרועץ?
מחירים :חולצות וגופיות:
 460-200שקל; מכנסיים ומכנסי
ג’ינס 640-440 :שקל; ז’קטים,
עליוניות ,וסטים 990-320 :שקל;
שמלות  890-590שקל .להשיג
בחנויות רשת ברכה בר און

