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השמלה שמטריפה את אושיות האופנה 
אנה דלו רוסו, ג'ובאנה בטאליה, ליאנדרה מדין, מירוסלבה דומה, נטשה 

גולדנברג ואמנדה ברוקס, מפציצות כבדות )במשקל קל, דה( שמחרמנות 
־את כולן על הפריט שכרגע העלו באינסטוש, נראו קצת שונות בקיץ האח
רון. בשמלות פשתן רחבות עם רקמה עשירה וצבעונית הן דמו לכפריות 

בקרנבל אזורי יותר מאשר לנשים המתוחכמות שהן. זה היה משב רענן 
מעולם מקביל, וליתר דיוק, מהמסורת האוקראינית. 

־מחוללת המהפכה העממית היא ויטה קין, שמת
גוררת בקייב, והיא ניכסה את שמה של החולצה 
המסורתית "וישיוואנקה" למותג שלה. באתרים 

נט א־פורטה ומאצ'ס הפריטים נחטפו ואזלו.
"היא הכפילה את המחיר, ועכשיו השמלות 

שלה עולות כ־2,000 יורו", מספרת עלית 
מינמר, כתבת אופנה במגזין באזז, שנדלקה על 

הסגנון ולקחה יוזמה. "עשינו שמלות כאלה 
־לעצמנו", היא מספרת עליה ועל שותפ

תה, שרון אורנשטיין, "נוצר ביקוש ואנחנו 
מייצרות בהזמנה" )ilitsharon באינסטגרם 
ובפייסבוק(. והמחיר? "כ־2,500 שקל לשמלה 

־או חולצה, כי רוב העבודה של סרטים ופומ
פונים נעשית בחלק העליון". 

גם הסתיו של "גלבייה" מזכיר את 
הכיוון, הגם שאתי צאיג, מבעלות 

המותג, קיבלה השראה 
מיבשת אחרת: "הוזמנו 

על ידי שגרירות פרו 
־לתערוכה, וכל ההשפ

עות הן לגמרי משם". אז 
בסתיו הזה דרום־אמריקה 

ומזרח־אירופה חולקות 
גבול משותף. ואיך מינמר 
לוקחת את השמלה מהקיץ 

לחורף? "אני אוסיף מגפונים 
וחולצת גולף דקה מתחת".       חיבוק ורוד

נעלי הסטילטו, שבמבט ראשון נראות סולידיות, 
־נותנות פייט רציני לסטילטו הקלאסיות שר

צות לרגלינו מדי עונה. לפרש ולנמק? זה 
מתחיל בגוון הממיס, ממשיך בשילוב 

המעודן של עור ולכה ומגיע 
לשיא בפתחים שמחטבים 
את הנעל והופכים אותה 

לאדג'ית ורב גילאית. 
549 שקל, מידות: 
41-35.5, ברשת 

ניין ווסט. 

חתיכת כרוב
על הקייל בטח שמעת ואולי גם טעמת. הזן 
־הטרנדי של הכרוב עשיר בברזל, אבץ וויט

מינים ועושה נפלאות לגוף באופן כללי ועל 
הדרך לשיער ולעור הפנים. הדרמטולוגית ד"ר 

פרנצ'סקה פוסקו מניו יורק הסבירה שהירק 
עשיר בוויטמין C ולכן מסייע בייצור קולגן 

ובשמירה על כלי הדם. מה יוצא לנו מזה? 
גוון עור אחיד ושיער עם פחות נזקי שמש. 

בתיאבון. /תמר איל־להב

לפדר לפדר לפדר
עוד גוון נהדר לחגים 

־ולימים שאחרי, ופ
חות מחייב מהלבן, 
הוא הפודרה־ניוד, 
שפתוח לשילובים 

בנוסח טון על 
טון. את השמלה 

הזאת )690 שקל, 
סאקס( אפשר 
־להכתיר כמק

בילה הפודרתית 
לשמלה השחורה 
הקטנה. לזכותה 

ייאמר שהיא 
תתאים בקלות 

לשלל עליוניות 
וגם לאביזרים 

בסגנונות שונים, 
בשל הגוון הנוח. והיא 

גם מגיעה בגוונים 
נוספים ובהדפס 
משבצות קליל.

קיוטו פינת 
נחמני

עליוניות הקימונו 
שפרצו לחיינו לפני 
כשנתיים צלחו את 

מבחן הטרנדיות 
וזוכות לשלל 

גרסאות ברשתות 
ואצל המעצבים. 
דינה גלס יצרה 
גרסה מלבבת 

)400 שקל 
במקום 590 

שקל(, שתשתלב 
נהדר מעל חלק עליון בהיר 

כמו גופיית לנז'רי או שמלה 
חלקה וצמודה, ותיראה הכי 
־יפנית כשהיא קשורה בחגו

רה. נחמני 35, ת"א ובחנות 
המקוונת במרמלדה מרקט.

שחור עם שפם 
שימוש יצירתי בפרנזים מחוטי שעווה נעשה 

בתיק הערב המלבני שעשוי בעבודת יד )1,100 
שקל, מירב אוחיון(. אולי זה לא נראה מכאן, אבל 
הוא מרווח למדי )רוחב 26 ס"מ, 18.5 ס"מ גובה(. 

 meiravohayon.com ,באתר המעצבת

מעשנת?
אני אניח את זה 
כאן וזהו. בחורף 
הקרוב אין סיכוי 

שיתפסו אותי 
בלי שפתון אדום 

כהה דומיננטי. 
לפחות בתיק. 

אם אתפתה 
למרוח אותו על 

השפתיים, אגדיל 
בשקל תשעים 
ואבצע העתק־
הדבק לתצוגה 
של נאים קהאן 

)בתצלום(, כלומר 
אניח על כל העפעף, 

בנדיבות הראויה, 
צלליות בגוון חום 

מעושן שיוסיפו 
מראה מסתורי ללוק 

כולו. /תמר איל־להב

מטר של כוכבים
את התכשיטים של מירב שביט, צורפת 

ומעצבת תכשיטים, קשה לפספס. יש 
־להם נוכחות עדינה, ועם זאת הם שוב

רי שגרה. לדוגמה, עגילי כוכבים, אחד 
כזה ואחד כזה )250 שקל(, שיוסיפו 
ניצוץ ועניין מבלי להזיע. ברשימת 

הסלבס שנצפו בהם: יובל שרף, 
נינט טייב, קרן מור ועוד. בחנות 

המעצבת במתחם שרונה ובאתר 
meyravshavit.com

בייסיק איי שאדו פאלט, 130 שקל, ג'ייד

מוצרים שיישארו 
במקום עד תום 

הצום /תמר איל$להב
לתסרוקת 
מפונפנת: 

ספריי שמעמיד 
כל שערה 
במקומה.

אינובה סטרונג 
ספריי פיניש, 

124 שקל, 
אינדולה

לשיחה קלה: 
שפתון עמיד 
לכ166 שעות.
קולור סטיי 
אובר טיים, 
112 שקל, 

רבלון

לציפורניים עשויות: 
לק ג'ל ביתי שנשאר 

לאורך זמן.
לסטינג קולור ג'ל, 

21 שקל, פופה

לעיניים חגיגיות: אייליינר 
שיכול להפוך לצללית.

לונג וור ספרקל אייליינר 
ג'ל, 135 שקל, בובי בראון

מדליית זהב 
בזכות העיצוב 

הדומיננטי 

מדליית כסף
בזכות הלבבות 
שעושים טוב 

על הלב

מדליית ארד
בזכות המראה 
המינימליסטי

 myurbanrunway.com ,180 שקל

89.90 שקל, גולברי

asafandtomer.co.il ,120 שקל
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שלישייה מנצחת: 
צמידים פתוחים

| סימה שושן |

הגרסה 
המקומית. 
ilitsharon

משמאל עם כיוון 
השעון: שמלה 
של "גלבייה"; 
שלוש שמלות 

רקומות של ויטה 
קין שהטריפו את 

הפשניסטות

מלקטת דברים יפים מהמדפים


