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הקרנת “וידאל ששון – הסרט“
ו“צו האופנה“

24-27
10
2011

כנס אופנה
במוזיאון העיצוב חולון
תחת התמה הראשית
של האופנה כמוקד
בינתחומי לעיצוב
ולתרבות ידון הכנס
בשני נושאים עיקריים:
השפעת העידן
הדיגיטלי על עיצוב,
שיווק ,הפצה ומכירה
של אופנה :בחינת
המתח הנוצר בין החזרה
למסורת ועבודת היד
לבין העולם הדיגיטלי
ונקודות המפגש של
עולם האופנה עם שדות
תרבות שונים ועם
דיסציפלינות שונות
בעולם העיצוב.

24.10

יום ב׳

נסיכה קטנה שלי ( My Little Princessצרפת 105 ,2011 ,דקות)
[]21:00
סרט אוטוביוגרפי של הבמאית אווה איונסקו .האם ,צלמת גאונה המסתובבת בחוגי
האופנה והחברה הגבוהה ,הבת ,ילדה צעירה שמחפשת חום ואהבה .כשאמה מציעה
לה להפוך למודל הצילומים שלה ,הילדה מסכימה .הסרט מבוסס על חייה של
הבימאית ,בתה של הצלמת הנודעת אירינה איונסקו .בכיכובה של איזבל הופר.

25.10

יום ג׳

האוהלים ( The Tentsארה“ב 80 ,2010 ,דקות)
[]19:00
הצצה מעמיקה ראשונה אל “שבוע האופנה ניו יורק“ שמתקיים מאז  1991וסיפורו של
האוהל המפורסם בו נערך האירוע .בהשתתפות האנשים הבולטים בתעשייה ,מעצבי
העל ועורכי המגזינים החשובים.

20:00

פתיחה חגיגית ברחבת המוזיאון
די ג'יי  -אסף אמדורסקי

תהלוכת אופנה ייחודית
השקת פרויקט שנקר MTV
מסיבת פתיחה רשמית בהשתתפות האורחים הבין-לאומיים

26.10

יום ד׳

כנס “אופנה בעידן הדיגיטלי”

9.00

ארוחת בוקר

10.00

פתיחה  /ברכות ממלכתיות

10.15

הרצאת אורח – זאק פוזן

11.00

פאנל  - 1מסורת עבודת יד בעולם הדיגיטלי
מנחה :נילי לנדסמן ()Fashion Forward
משתתפים :דורין פרנקפורט ,דניאלה להבי ,מאיה נגרי ,מרדכי אברהם

11.45

הפסקת קפה

12.15

הרצאת אורח  -יולי זיו – Fashion Industry and Social Media Change

12.45

הרצאת אורח  -רון ארד – תהליך העיצוב של קו המשקפיים pq

13.15

פאנל  - 2אופנה בשדות עיצוב זרים
מנחה :לאה פרץ (שנקר)
משתתפים :אורית פרייליך ,אתי רוטר (קסטרו) ,מולי גראד (גוטקס) ,רון ארד

14.00

הפסקת צהריים

15.00

הרצאת אורח  -סטפני לקאבה – שיחה על תקשורת ואופנה

15.30

הרצאת אורח  -מארק וורת׳ (The Desire for Change –)Stylus

16.00

פאנל  - 3אופנה בסבך הרשת
מנחה :גילי יובל ()Onlife
משתתפים :חנן מעין ( ,)Fashion Trafficליבי כץ בר ( ,)Style Riverסיגל דקל,
ענבל בוסיבא(Belle&Sue)

16.45

הפסקת קפה

17.15

הרצאת אורח  -אמרן אמד Fashion’s Digital Future -

20.00

הקרנת בכורה
אוכלי הלוטוס ( Lotus Eatersבריטניה ,אירלנד  78 ,2011דקות)
בניגוד לשאר חבריה ,אליס ,דוגמנית לשעבר שחולמת להפוך לשחקנית,
מחפשת אהבה .סרט פואטי על ניכור בעולם של יופי.
בתום ההקרנה מפגש עם בימאית הסרט אלכסנדרה מקגינס והשחקנית
אמבר אנדרסון.

27.10

יום ה׳

כיתות אמן

במשך כל היום תוצג בחלל המוזיאון הפקת אופנה מיוחדת:
“פרוי קט  – “9פרוי קט מיוחד ש ל הסטיי ליסטית מעין גו ל דמן,
הצ לם עמית ישרא לי ותשע המו זות
10.00

סמינר – The Enigma of the Fashion Object
 FASHION in FILMתוכנית מהאקדמיה “סנטרל סנט מרטינס“ בלונדון,
המאירה אלמנטים מיוחדים של אופנה בהיסטוריה של קולנוע.
מנחה  -אוצרת התוכנית אינגה פרייזר

11.00

כיתת אמן – מארק וורת׳

12.00

כיתת אמן  -יולי זיו

13.00

כיתת אמן  -אמרן אמד

14.00

הפסקה
הקרנת בונוס
( This is My Dreamארה“ב 30 ,2011 ,דקות)
ראיון מיוחד עם מעצב העל יוז‘י יממוטו

15.00

כיתת אמן  -זאק פוזן – עיצוב אופנה

16.00

כיתת אמן  Blogged & Confused -בלוגרים מדברים אופנה ואינטרנט
מנחה :הילה אוחיון
בהשתתפות :יולי זיו ,סיון אפשטיין-פניני ,סהר שלו ושלי גרוס

17.00

הקרנת שני פרקים מהסדרה הישראלית :צו האופנה
פאנל ה“טעם הישראלי“  -האם בכלל קיים טעם ישראלי
ומה הם הקווים לדמותו דרך תרבות ,עיצוב ואופנה.
מנחה  -שירה ברויאר
משתתפים :דפנה לוסטיג ,ערן ליטוין ,איתי ולדמן

20.30

וידאל ששון – הסרט ( Vidal Sasson: The Movieארה“ב  90 ,2010דקות)
סרט תיעודי המלווה את וידאל ששון מימיו בבית יתומים יהודי בלונדון ,דרך
הצטרפותו לפלמ“ח ,לחימתו במלחמת העצמאות ועד הקריירה שלו כאחד
ממעצבי השיער המשפיעים ביותר כיום

כל אירועי שבוע האופנה חולון
מתרחשים במתחם מדיטק חולון
לפרטים נוספים ,כתבות והרשמה:
hof11.mako.co.il
כתבות ועדכונים נוספים:
onlife.co.il
רכישת כרטיסים:
03-5021552
facebook.com/Hof11.HolonFashionWeek

עיצוב - shual.com :גיא שגיא ומעין לויצקי ,צילום :עמית ישראלי

הנחה למחזיקי
לאומי קארד

