סליחה ,אפשר את
החיים שלך בבקשה?

רוזה עושה את
פריז .עם קנדל
ג'נר ועל הסט של
תצוגת הקוטור
של שאנל

לרגל גיליון האופנה שלנו ,לקחנו על עצמנו משימה לא פשוטה :למצוא את האנשים
שהקלישאה "לא זקוק לפילטר" הכי קרובה למציאות היומיומית שלהם .מעבודה באחד
מבתי האופנה הרותחים של הרגע ,דרך נסיעות מפנקות לשבועות אופנה בינלאומיים
ועד לצילום עבור המגזינים והמותגים הנחשבים בעולם  -אלו הישראלים שעושים לנו
חשק ל־ | Life-swapרעות חפץ־שוורץ

המעצב

במגרש של
הגדולים .אריאל
טולדנו בתצוגת
האופנה של
בלמיין

מעטים סיפורי סינדרלה מודרניים ומעטים אף יותר
סיפורי סינדרלה המתרחשים בעולם האופנה
התחרותי והרווי לעייפה .אבל לפעמים בכל זאת
חלומות מתגשמים ואגדות קורות באמת ,ואריאל
טולדנו הוא הגיבור הראשי של אגדה כזו .לאחר שסיים
לימודי עיצוב אופנה בשנקר ותוך כדי שהוא מגבש את
הפורטפוליו שלו ,חומרים שהעלה באגביות לרשתות
החברתיות משכו את תשומת ִלבם של האנשים הכי
נכונים בתעשייה .כמה ימים אחרי שהעלה את התמונות
קיבל טולדנו מייל התעניינות מבית האופנה בלמיין.
לאחר ששלח אליהם את תיק העבודות המבטיח
שלו ,נחתה אצלו בתיבה פנייה מהעוזרת הראשית של
אוליביה רוסטאן ,המעצב הראשי של בלמיין ,שהזמינה
אותו להתמחות במחלקת הרקמה שלהם .הרגע המאוד
מרגש הזה ,שהתרחש לפני שנתיים ,בישר גם על תחילתו
של מרוץ נגד הזמן .טולדנו החל להכין את הקרקע
למעבר לצרפת ונאלץ להתמודד עם לא מעט משוכות
ביורוקרטיות .כשאלו נפתרו ,מצא את עצמו הישראלי
הצעיר עובד כסטאז'ר מן המניין בבית האופנה הנחשק.
האשראי ה"סינדרלי" של טולדנו לא הפסיק לזרום:
סמוך לתחילת עבודתו ,הבוסית שלו נכנסה להריון
והוא קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה :להישאר לעבוד
בבית האופנה ולגבות אותה במהלך חופשת הלידה.
היום הוא חי על קו תל אביב־פריז ,ובמקביל לעבודה
על פרויקטים מיוחדים בבלמיין מחזיק גם במותג
עצמאי לעיצוב שמלות כלה ותכשיטים.

רקמות וכוכבים
"העבודה שלי בבלמיין כללה תכנון ומעקב אחרי כל
הדגמים של הבגדים ,דאגה לחיבור ולהרכבה שלהם
והמון עבודה לוגיסטית מול הרוקמים .מכיוון שמדובר
בפריטים לתצוגה שנתפרים בעבודת יד חתיכה
אחר חתיכה ,כמות העבודה היא מטורפת .מעבר
לפריטי המסלול עבדנו על פריטים מיוחדים לכוכבים
ולכוכבות .בגד להופעה של ג'ניפר לופז ,ז'קט עבור
ג'סטין ביבר ועבודה שוטפת מול משפחת קרדשיאן,
שלה יחסי חברות קרובים עם אוליביה .אנחנו
לא תמיד יודעים בתחילת התהליך עבור מי הבגד
מעוצב ,ולפעמים התעלומה נחשפת רק בסוף התהליך.
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כשמדובר בבגד שנתפר עבור קים ,לעומת זאת ,אנחנו
מזהים את המיועדת מיד כי אנחנו מכירים היטב את
המידות שלה".

להיות אחד משלהם
"קיימים כמה רבדים לעבודה בבלמיין .מצד אחד ,יש
משהו מאוד שמרני בבית אופנה עם כזאת מורשת ,אבל
מצד שני ,בגלל שמדובר בבית אופנה קטן כל כך שהצוות
שלו צעיר מאוד ,יש אווירה טובה וחופשית .אוליביה
מקפיד שתמיד תושמע מוזיקה בסטודיו ,ואנחנו גם
יוצאים לבלות יחד בערבי צוות .הוא בן אדם מאוד פתוח
וקליל ,והגדולה שלו מתבטאת בכך שהוא מצליח לעשות
הכל בנינוחות ובמקצועיות מדהימה".
תמיד יש הפתעות
"זו עבודה מאוד דינמית מול טאלנטים מהשורה
הראשונה .כשהיום מתחיל אתה לא יודע איך הוא ייגמר,
ויש בזה המון סיפוק .נחשפתי שם לטכניקות עבודה
ולסודות מקצועיים שלא הייתי נחשף אליהם במקום אחר.
כמובן שיש גם לא מעט רגעים מאתגרים וקרייססים של
הדקה ה־ .90היו מקרים שממש ישבנו ורקמנו על הבגדים
של הדוגמנית עד ליציאה שלה למסלול .כשהתצוגות
העונתיות מתקרבות הקצב מתגבר ,וכמה שלא נערכים
לכך ,תמיד יש הפתעות .העבודה בחדר ההלבשה היא
קיצונית והרגע הזה של השואו־טיים ,כשהכל מתחבר
לדבר אחד על המסלול ,הוא רגע מיוחד באמת".
שפת עיצוב ייחודית
"העבודה בבלמיין השפיעה רבות על העבודה במותג שלי,
יותר מבחינת הגישה ופחות מבחינת השפה העיצובית.
שפת העיצוב וכתב היד שלי שונים משל בלמיין .כמובן
שיש ערך רב לכלים ולידע שרכשתי בפריז ובלימודיי:
הגישה לחומרים מיוחדים ,סודות מקצועיים של רקמות
מסורתיות ועתיקות ,טכניקות חייטות בנות מאות שנים,
גישה לארכיון עם מצבור אינסופי של ידע ועוד .אחת
הטכניקות המיוחדות שאליהן נחשפתי עוסקת בשיבוץ
אבנים יקרות והיא תיושם בקולקציית התכשיטים שלי.
העיצוב שלי משלב למעשה בין טכניקות וחומרי גלם
מסורתיים של הוט קוטור פריזאי לבין גישות חדשות
ועדכניות של עיצוב מודרני".

"זה לא סתם שמטיסים אותי בחינם
ומשכנים אותי במלונות הכי יוקרתיים,
אני צריכה להוכיח שאני באמת
עיתונאית רצינית שמוציאה סיקורים
מעמיקים מהביקורים האלו"

העיתונאית
רוזה סינייסקי (שכבר זכתה לכתבה מעניינת
פה לפני שנה) היא עיתונאית ,בלוגרית ומנהלת
המדיה החברתית של "הלגה עיצובים" .העובדה
שהיא כותבת לפלטפורמות מובילות ברוסיה
(" ,Buro 24/7אל" ועוד) ומנהלת במקביל גם
בלוג אישי בשם  Moody Rozaהופכת אותה
לאחת מהבחורות העסוקות והמסקרנות
בתעשייה .אם לא ראיתם אותה באחד
מהספוטים הלוהטים של תל אביב ,זה כנראה
מפני שהיא בדיוק עסוקה בנסיעת עבודה שווה
במיוחד :מראיינת את אחד ממעצבי האופנה
הבינלאומיים המובילים או יושבת בשורות
הראשונות של שבועות האופנה.

איך הכל התחיל
"אני נמצאת בתחום מעל לעשור .התגוררתי
באנגליה במשך תשע שנים ועבדתי שם עם
מגזינים נחשבים כמו 'טאטלר'Dazed & ,
 Confusedו־ .GQבמהלך התקופה הזו
ביססתי היכרות מעמיקה עם התעשייה ,עם
סטייליסטים מובילים ועורכי אופנה .השפה
הרוסית משחקת תפקיד מרכזי בקריירה
שלי .נולדתי באוקראינה ,עליתי לארץ בגיל
שמונה והצלחתי לשמר את השפה בצורה
מושלמת .כבר הרבה שנים שאני עובדת עם
מערכות העיתונים הרוסיות ונמצאת הרבה על
הקו .מכיוון שלעיתונאים הרוסים קשה יותר
להתנייד בעולם והם צריכים ויזה לכל מקום,
הרבה פעמים נוח להם יותר להטיס אותי
לסיקורים מהארץ .יש הרבה אנשים שמגיעים
לתצוגות בשביל להיראות ,אבל אני באה
בשביל לעשות את העבודה מאחורי הקלעים:
אני מנהלת את כל התקשורת מול יחסי
הציבור של חברות האופנה ,חושבת על רעיונות
לראיונות ,יוזמת סיפורים חדשים ודואגת
להוציאם אל הפועל מא' ועד ת'".
בשורה הראשונה
"תצוגת האופנה הראשונה שנכחתי בה

התרחשה ב־ .2004זו הייתה תצוגה של ויוויאן
ווסטווד בלונדון ,בעידן שבו בלוגרים עוד לא
היו כל כך חזקים ואנשים התלבשו בצורה
'נורמלית' לתצוגות .הייתי מאוד צעירה
וההזמנה ,שהשם שלי התנוסס עליה ,ריגשה
אותי מאוד .בעונה אחר כך כבר הוזמנתי
לכל התצוגות ,והשאר היסטוריה .כיום שבוע
האופנה האהוב עליי הוא שבוע האופנה בפריז,
והוא גם היחיד שאני מקפידה לנסוע אליו.
זו חוויה סופר־כיפית ,אבל היא גם מעייפת
וכרוכה בהרבה עבודה .את צריכה לשלוח
חומרים ותמונות בזמן שהדברים קורים ,אחרת
פספסת את המומנטום".

חוג הסילון
"הנסיעות שלי מחולקות לכמה סוגים .זו יכולה
להיות נסיעה של חברת אופנה שמטיסה אותי
כדי לעשות סיור במפעלים שלה או כדי לראיין
את אחד מקודקודיה ,או נסיעות שמבוססות
על רעיונות לראיונות שאני יזמתי .בנוסף ,יש
משלחות של עיתונאים שמוטסות להשקה
כלשהי ואני חלק מהן ,ובזמן השהות שם אני
יכולה גם ליזום רעיונות חדשים שקשורים
במקום שבו אני נמצאת .המפתח לכל העבודה
שלי הוא היכרות ממש טובה ופיתוח מערכת
יחסים קרובה עם משרדי יחסי הציבור
הגדולים .זה לא סתם שמטיסים אותי בחינם
ומשכנים אותי במלונות הכי יוקרתיים ,אני
צריכה להוכיח שאני באמת עיתונאית רצינית
שמוציאה סיקורים מעמיקים מהביקורים
האלו .אני עובדת עם מותגי היוקרה הכי
ידועים שיש ,ולכן הסיכויים שאסקר את
הדברים בצורה שלילית קלושים .תמיד אמצא
את הזווית החיובית של הדברים ואתרכז בה.
אני לא טים בלנקס (מבקר ועיתונאי אופנה;
רח"ש) והקוראים שלי לא מצפים לאיזו ביקורת
חתרנית .אני כן מציעה להם זווית מעמיקה
על הנושאים ,היכרות עם עובדות מעניינות
שקשורות במותגים ,לצד תמונות יפות ותיאור
של חוויה מיוחדת".

של הביוקר
"פלטפורמת הכתיבה בבלוג שלי מאפשרת לי לבחור
את הזוויות שמעניינות אותי בתעשייה ,ללא צורך
בפשרות או התרכזות בצד ה'צהוב' של הדברים.
אני לא כותבת הרבה בפלטפורמות ישראליות,
כי הפריזמה כאן עדיין מאוד מצומצמת לזול
מול יקר .העיתונות הרוסית מסתכלת על דברים
מההיבט העסקי והיוקרתי ,ו'יקר' זו לא מילה גסה
עבורם .לא מחפשים שם את הזווית הזולה וגם לא
מתביישים בזה שמישהי לבשה שמלה ב־10,000
דולר".
הכי הכי
"התצוגה האחרונה של קרל לגרפלד לפנדי הייתה
חוויה בלתי רגילה .תכננו אותה במשך שנה
וסגרו חצי מהעיר כדי לקיים אותה .נכחו בה
כל האנשים הכי מעניינים ויפים ,כמו קנדל ג'נר,
ג'יג'י חדיד וקייט הדסון ,לצד עורכי האופנה הכי
חשובים והלקוחות הכי משמעותיים של המותג.
גם האירוח של דולצ'ה וגבאנה בשבוע האופנה
האחרון היה מטריף חושים .אין מותג אופנה
בינלאומי אחר שיכול להרים איוונט שיווקי
בסדר גודל כזה ולייצר חגיגה אמיתית של
שלושה ימים".
החיים הטובים
"אני לא חשה פער כזה גדול בין חו"ל לישראל,
וזה לא שהחיים שלי כאן הם כאלה אפורים .אני
מתה על תל אביב ,על האנשים פה ,על החברים
שלי ועל העבודה שלי .אני מקפידה להקיף את
עצמי בהרבה יופי ואסתטיקה ,וזה שהאלמנטים
האלה קצת יותר חבויים כאן לא אומר שאין
פה סטנדרטים גבוהים .אני מאוד נהנית להציג
את עצמי כישראלית בעולם ומקפידה ללבוש
הרבה בגדים של מעצבים ישראלים .כן ,אני
בהחלט רואה את עצמי בתור סוג של שגרירה
של האופנה כאן .העובדה שיש כל כך הרבה
יהודים בתעשיית האופנה משחקת לטובתנו .אני
מקבלת תגובות מאוד טובות בעולם והקשרים
שלי מאפשרים להביא לכאן אנשים מאוד מאוד
משפיעים .אני בהחלט רוצה להשתמש בקשרים
האלו עוד ולהראות שיש לנו הרבה מה להציע".
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קורין אברהם.
לא נחה לרגע

הזמרת

הבלוגרית
היא מוזמנת לאירועי שטיח אדום בפסטיבל קאן,
מתארחת באחוזות עם משרתים ומשתפת פעולה
עם מותגים בינלאומיים מובילים .היא פוקדת
שבועות אופנה בחו"ל ומבלה בקוקטיילים נוצצים,
אך שומרת על כלל אחד ברור שמלווה את הקריירה
יוצאת הדופן שלה" .יש לי מצפן פנימי ברור והחלטי",
מספרת הבלוגרית ,שגרירת המותגים והיועצת
האסטרטגית קורין אברהם" ,אני לא הולכת לאף
אירוע רק כדי להצטלם ולהעלות תמונה מדהימה.
תמיד חייב להיות שם איזשהו ערך מוסף אמיתי".
בשנים האחרונות התבלטה אברהם כאחת
מבלוגריות האופנה והלייף סטייל המובילות
בישראל ואפילו בעולם (בחודש שעבר ,לדוגמה ,היא
נכללה ברשימת הבלוגריות ששווה לעקוב אחריהן
על ידי מגזין "הארפרס באזאר") .אבל מתוך הבנה
של מגבלות השוק המקומי ,היא חיפשה דרכים
להרחיב את עשייתה וסללה לעצמה את הדרך
לנישה כמעט בלעדית .בעוד ששאר הבלוגריות
המקומיות נאלצות להישאר עם איזה "דיי ג'וב"
צידי כדי להתפרנס ולבסס את הפעילות שלהן על
ברטרים (קבלה של מוצרים או הטבות תמורת
פרסום שלהם ללא קבלת תמורה כספית) ,אברהם
מקיימת שיתופי פעולה מסחריים עם חברות
בינלאומיות מצליחות שמפרנסים אותה יפה
ופותחים לה דלתות שנותרות סגורות בפני בלוגריות
אחרות .בשנה האחרונה היא אף החלה לתת שירותי
ייעוץ אסטרטגי בתחום המיתוג ,השיווק הדיגיטלי
והניו־מדיה.
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בין ישראל לעולם הגדול
יש לך הרגשה שהתעשייה בארץ אולי לא מבינה
לגמרי את מה שאת עושה? אולי אפילו לא מפרגנת?
"במקביל לעבודה שלי בחו"ל ,רציתי לעשות דברים
נוספים בארץ ,אבל הכל פה מאוד קשה .אני לא
יודעת מה זה בעצם 'פרגון' ,אבל אני בהחלט יודעת
שעשיתי הרבה דברים שאף ישראלית אחרת לא
עשתה בזכות זה שהייתה בלוגרית .תראי ,אין לי
תואר של עיתונאית או טייטל של קניינית .עשיתי
את הכל תחת ההגדרה של 'בלוגרית' ,ובארץ אין
באמת הבנה מעמיקה ומתקדמת של התחום הזה.
מבלי לפגוע בכבודן או בעבודה שהן עושות ,מה
שאנשים מכירים בארץ מהתחום זה את ה'איט-
גירלז' ,ולמרות שהן מאוד מצליחות ,לדעתי הן
לא מייצגות את המקצוע ,שכולל תכנים ועבודה
עצמאית וייחודית .אני חושבת שיש פה קצת עניין
של ביצה ותרנגולת .בגלל שמותגים לא משלמים
בארץ לבלוגריות ,אין הרבה שיכולות להתמסר
לעבודה הזו בפול טיים ,ולכן התחום הזה נשאר
קצת ריק ומאוד מאחור לעומת שאר העולם".
בסוף היום ,כשאת לבד בחדר מלון בקצה העולם
וללא הפילטרים הפוטוגניים ,את באמת מצליחה
ליהנות ממה שאת עושה?
"זה הכיף הכי גדול בעולם .אני מאמינה גדולה בזה
שהחוויות הללו לא יכולות להצטלם טוב אם אני
לא נהנית מהן באמת .בחלק מהמקרים אני צריכה
לצבוט את עצמי כדי להאמין שאני באמת נמצאת
בסיטואציה .לא נולדתי לתוך התחום הזה וגם לא
התמקצעתי בו באופן פורמלי .עברתי אליו מתחום
שונה לגמרי ואני מרגישה שיש לי זכות ללדת,
לברוא ,ללכת בין הטיפות וליצור משהו חדש שהוא
לגמרי של עצמי .זה כיף שזה קורה וזה עוד יותר כיף
שההצלחה עולה על כל הציפיות".

הצלם
את דרכו המקצועית כצלם מוביל החל יוסי מיכאלי
דווקא בברזיל .לפני יותר מעשור ,במהלך חופשה
מהלימודים וללא שום אספירציות קרייריסטיות ,החל
מיכאלי לעבוד כאסיסטנט בסטודיו לצילום בריו דה
ז'נרו .לאחר שנתיים שבמהלכן נחשף מקרוב לצילום
אופנה ,ביוטי ופרסום עבר מיכאלי לעיר גדולה אחרת
במדינה ,סאו פאולו .מרכז העניינים הברזילאי רק פתח
למיכאלי את התיאבון והכין אותו לשלב הבא בחייו:
מעבר לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות .כשבסיסו
נטוע בניו יורק ,החל מיכאלי לבנות תיק עבודות
עצמאי ,והפריצה הגדולה לא איחרה לבוא .לאחר
שצילם קטלוגים לענקית התכשיטים ה.שטרן ,הצעות
העבודה החלו לזרום והוא הוחתם כמיוצג בסוכנויות
צילום בניו יורק ,ברזיל ,אסיה ואירופה .כיום מיכאלי
מצלם למותגים ולמגזינים המובילים בעולם ,ובהם
"ווג"" ,מארי קלייר"" ,גלאמור" ו"הארפרס באזאר".

בין המסחרי לאמנותי
"אני תמיד מנסה לשמור על איזון בין עבודה על
צילומים מערכתיים למסחריים .יש תקופות שאני
עמוס בעבודות מסחריות ונותר ללא זמן לצלם
אדיטוריאלים ,ויש תקופות הפוכות .אני מנסה ליהנות
ולנצל את האפשרויות שיש לי באותה תקופה ,ואם
אני מרגיש שיש צורך ,אני נותן פוש ודוחף להשיג את
מה שאני מרגיש שאני זקוק לו .אדיטוריאלים מאוד
חשובים כדי לשמור על תיק עבודות רענן ולרוב טובים
לנשמה .צילומים מסחריים משמחים גם את
מנהל הבנק".

ובתהליך שבא בעקבותיו .בכל תהליך צילום יש איש
מקצוע שאחראי אך ורק לתפקיד מסוים ומוגדר :צלם,
אסיסטנטים ,טכנאי דיגיטלי ,סטייליסט ,מאפר ,מעצב
שיער ,מניקוריסט ,מעצב סט ,מרטש .זהו יתרון עצום,
מכיוון שכך ניתן להתרכז בתחום הספציפי שלך ורמת
המקצועיות גבוהה יותר כתוצאה מכך .יתרון נוסף הוא
שבניו יורק אפשר למצוא כמעט הכל :סטים מדהימים,
אביזרי איפור־שיער וסטיילינג נדירים ,וכמובן
דוגמניות ואמנים מרחבי העולם .כל הערבוב הזה יוצר
משהו מאוד יפה".

כל אחד רוצה להיות צלם
"אני חושב שבאיזשהו מקום חלה זילות במקצוע
צילום האופנה .יש כל כך הרבה צלמים שמעולם לא
למדו צילום ושמעולם לא עבדו בתור אסיסטנטים,
ובעיניי זה הכרחי .אינני חסיד גדול של קיצורי דרך.
אני מאמין שחשוב מאוד ללמוד יסודות ,ללמוד דברים
טכניים ,להתנסות ,לטעות ,לתקן ואפילו לסבול קצת.
נראה שהשוק הופך להיות יותר רווי מאי פעם ,הצלחה
נמדדת בכמות לייקים והרבה צלמים מתחילים נכנסים
לתעשייה מהסיבות הלא נכונות".
עדיין בגדר חלום
"תמיד חלמתי לצלם את רדיוהד .מעבר לכך שאני
לגמרי גרופי ,הלהקה ,ובעיקר טום יורק ,נראים לי
כאובייקטים מאוד מעניינים לצילום ומאוד פתוחים
לרעיונות ויזואליים חדשים".

ישראל–ניו יורק
"מניסיוני המועט בארץ חוויתי תעשייה די סגורה,
ונדמה שיש מעט צלמים שבאמת עובדים .בנוסף,
נראה שיש יותר קליקות מאשר במקומות אחרים
שבהם אני מצלם בעולם ושחשוב יותר את מי אתה
מכיר מאשר מהי האיכות של העבודות שלך .אני גם
חושב שבאופן כללי צלמים אינם מתוגמלים כראוי
בישראל .כל תהליך הצילום הרבה יותר מסודר בניו
יורק מאשר במקומות אחרים ,כגון ישראל או ברזיל,
שגם בה אני עובד הרבה .הכל עובד בצורה מסודרת
יותר ,החל ביצירת הקונספט ,דרך מציאת הלוקיישן,
הליהוק והזמנת הציוד וכלה ביום הצילומים עצמו

צילום :יח"צ ,אינסטגרם

עולמות מתנגשים
התחלת את הקריירה הנוכחית כבלוגרית אופנה .איך
היית מגדירה את מה שאת עושה היום?
"בהחלט חציתי את הקווים לעבר עשייה שחובקת
את כל תחומי החיים .שיתופי פעולה עם מותגים
של משקאות יוקרה ,לדוגמה ,גרמו לי לראות
את תחום הלייף סטייל בכללותו ולא רק דרך
הפריזמה האופנתית .כיום הסינתזה בין בלוגינג
לבין להיות שגרירה של מותגים עובדת עבורי היטב.

כל פעם התוכן של הטייטל הזה משתנה בהתאם
לשיתוף הפעולה .אני יכולה להיות פרזנטורית
של המותג ,דוברת שלו ,או אפילו לנהל את כל
עבודת הקריאייטיב מא' ועד ת' .במרץ האחרון,
לדוגמה ,העליתי תמונה לבלוג שלי עם נעליים של
המותג פורה לופז .מנהלי המותג ראו את הפוסט,
התלהבו ממנו וביקשו שאבוא למילאנו להתרשם
מקולקציית החורף הבאה שלהם ולייצר להם תוכן.
במשך השבועות הבאים היה מגיע אליי פעם בשבוע
הביתה טרנזיט עם ארבעה או חמישה זוגות נעליים,
ולאט לאט רקמנו יחד ,בפינג־פונג משותף ,את
התוכן שהם רצו .בסופו של דבר הייתי אחראית על
כל קמפיין החורף של המותג ,שאליו גם הצטלמתי,
והמנכ"ל נתן לי יד חופשית .אפילו לא נפגשתי איתו
אישית בסוף ,הוא סמך עליי בעיניים עצומות עד
לשליחת התמונות הסופיות".
איך מתבצעים שיתופי הפעולה האלו? האם אפשר
להתפרנס מהם?
"הכל מאוד דינמי ותלוי פרויקט .יש שיתופי
פעולה שמגבילים את הפעילות שלי ואני מחויבת
אליהם בצורה מאוד מוגדרת ,ויש שיתופי פעולה
אחרים ,נקודתיים יותר ,שמציבים סטנדרטים
אחרים .מכיוון שהתחום הזה מאוד מפותח בחוץ
לארץ ,כמעט הכל מעוגן באופן חוזי ,ומכיוון שאני
גם עורכת דין ,אני מקפידה לקרוא בעיון את
כל החוזים .כושר ההשתכרות משיתופי פעולה
בינלאומיים כאלה לא ניתן להשוואה לעבודה
עם מותגים מקומיים .זה לא בהכרח שהמותגים
יותר מבוססים בחו"ל ,אלא יותר תלוי באופן
שבו התקציבים מחולקים .בארץ אין ממש הבנה
של התחום הזה ואנחנו מאוד מאחור לעומת מה
שקורה בשוק העולמי .אני לא מקבלת משכורת
מאף עבודה אחרת כי זאת העבודה שלי ,ולכן הגיוני
שישלמו לי עבור כך".
איך מגיעים להיות בין "ליסטת" המוזמנים של
שבועות האופנה הבינלאומיים או האירועים
הנוצצים האחרים שאת מוזמנת אליהם?
"יש אירועים גדולים ומרכזיים או אירועי יח"צ
שנערכים על ידי החברות ,ואז אני מוזמנת על ידן
ומוטסת אליהם .בכל מה שקשור לשבועות אופנה,

אין אף בלוגרית ,גם לא הגדולה ביותר ,שמוטסת
רק לתצוגות .צריך לדעת איך לשלב בין הפרויקטים
השונים כדי לא להיגרר להוצאות .מבחינת הזמנות
לתצוגות עצמן ,אני נמצאת בתקשורת רציפה עם
בתי האופנה ומקבלת מהם מיילים באופן שוטף.
לקראת שבועות האופנה אני מעדכנת אם אני
מגיעה או לא ומקבלת אינפורמציה בהתאם".

עוד ישראלית שהפיד שלה
לא משקר היא פטיט
מלר ,שהחודש קיבלה
הפקת אופנה בגיליון
ספטמבר היוקרתי של "ווג"
האמריקאי .אז נכון שהיא
בכלל מוזיקאית ,אבל אנחנו
חומדים דווקא את הנוכחות
האופנתית הבינלאומית שלה.
באוקטובר האחרון ,לאחר
שהמאסטרו קרל לגרפלד
שם עליה עין ,היא הוזמנה
לפקוד את השורה הראשונה
של תצוגת אביב  2016של
שאנל .לאחר שתיעדה עבור
"אל" את אבק הכוכבים של
האירוע וחלקה ספסל עם
אושיות אופנה כמו קרולין
דה מגרה ,כל הזרקורים
הנכונים של עולם האופנה
הופנו אליה .הלוקים הספק
פייתיים ספק הרג'וקיים
שלה ,הלחיים הסמוקות
להפליא והכובעים המרתקים
הפכו אותה לאיט־גירל
אופנתית שמכניסה הרבה
צבע ועניין לאירועי אופנה
ולתצוגות של בתי אופנה כמו
מיו מיו וסטלה מקרטני .בין
סלפיז עם מריו טסטינו ופול
מקרטני לצילומים להפקות
אופנה בינלאומיות ,היא
כנראה שוקדת על עוד לוק
מפעים לקליפ נוסף שישבור
את היוטיוב .לנו רק נותר
להגיד לאישה הקטנה עם
הכובע :שאפו.

איריס אפל
האייקונית
בצילום של יוסי
מיכאלי
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