עשה זאת בעצמך
“איי ארטיסט לונדון” הוא מפעל של אשה
אחת ,שכפרויקט גמר בלימודי האמנות שלה
בחרה לשים ללעג כמה מיצירות האומנות
הנחשבות של זמננו על ידי סדרה של מוצרים
משעשעים ביותר.
העיקרון שעומד מאחורי המותג הוא אמנות
להמונים במחיר שווה לכל נפש .הנה הזדמנות
עבור כל מי שלא מבין למה להוציא מיליוני
דולרים על יצירת אמנות כשאפשר לעשות אותה
לבד בבית ,להתחיל ליצור ולקרוא תיגר על
היצירות הכי חשובות בעשור האחרון.
איי ארטיסט לונדון כבר התחילו לשווק את סדרת
המוצרים המדוברת דרך הרשת .בינתיים המלאי
אזל ,אבל אחרי תכתובת קצרה עם המעצבת היא
מבטיחה שבקרוב יהיה עוד .המוצר הכי מוצלח
בסדרה חייב להיות ה”איי הירסט” .גולגולת
עירומה שמגיעה בקופסא יחד עם דבק ,מברשת
ו– 8,601קריסטלים בדיוק ,בעזרתם אפשר
לשחזר אחד לאחד את הגוגולת של דמיאן הירסט
שנמכרה לטענת האמן במאה מליון דולר .את
היצירה הזאת יהיה אפשר לקנטות באי־ביי עבור
כמה עשרות דולרים.
http://www.iartistlondon.com
“איי הירסט” .אמנות להמונים

פטנט

אישי
נייק המגניבים הצליחו להפתיע אותי בטירוף
השבוע ,כשגיליתי את נייק איי־די  -אתר ייחודי
לאנשים שאינדיווידואליות מוחלטת חשובה להם,
או שהם סתם בררנים .באתר המושקע אפשר
לעצב לעצמך את הסניקרס המושלם במהדורה
אישית ,יחידה במינה ומותאמת לצרכיך .התהליך
מתחיל מבחירת סוג הנעליים ,החומרים לכל חלק
קטן מהנעל ,הצבעים ,ובסוף בשביל הטאץ’ העוד
יותר אישי ,אפשר גם לכתוב גם איזה מסר ייתפר
על הסניקרס בצורת שם ,מוטו או לוגו.
home#http://nikeid.nike.com/nikeid/
index.jsp

כשאני מורידה את הכלבה שלי לטיולים אין
דבר מבאס יותר מלאסוף אחריה את הפרשותיה.
לצורך העניין נדרשת שקית סופר או אחת
מאותם השקיות שמספקת העירייה במוקדים
שונים בעיר ,ואלו מאוד לא ידידותיות לסביבה.
כך או כך ,הן תמיד נקשרות בצורה חסרת
סטייל לחלוטין לרצועה ואז מגיעה החלק הכי
פחות כיף שבו עושים את הטריק עם השקית,
מכניסים את היד ,נועלים את כף היד טוב טוב
על הגללים החמים והופכים את השקית .תענוג!
ואז אין מנוס מההליכה הארוכה והמייגעת אל
הפח .באופן אישי ניסיתי כבר את כל ההמצאות
האפשריות כולל ה”פופר־סקופר” ,שהתגלה

כיעה גדול ומסורבל.
לאחרונה ,כשטיילתי בפאריס ,המפורסמת
במדרכותיה הממוקשות ,ראיתי כמה וכמה
סטייליסטים פריסאים משתרכים אחרי כלביהם
עם שקיות לבנות מגניבות בעלות ידיות
וציורים צבעוניים של כלבים .מדובר ב”דוג פו”,
מותג שיש לו גם מוטו“ :כי חרא קורה” .דוג פו
מאמינים בחוויית איסוף מסוגננת ,עם שקיות
יפות ומתכלות ועם ידיות שיש להן אחלה טריק
שמונע את כל הרגעים הלא נעימים שציינתי
קודם .החיסרון היחיד הוא שמעכשיו התענוג הזה
יעלה כסף  -אבל לפחות זה ידידותי לסביבה.
http://www.poopoobags.com

ה”דוג פו” שלב אחרי שלב .ידידותי לסביבה
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