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הפקת העשור ,זרמים של עיצוב
טרנד בא וטרנד חולף אבל האדריכלות מטביעה חותם על זמני.
לאורך השנים התפתחו סגנונות וזרמים שונים ובעידן המודרני של חיבורים
והתמזגויות יש מקום לכל אחד .לרגל חגיגות היובל של חברת  MODYומגזין ’דירה
נאה’ ,בחרנו  6לוקיישנים במתחם החברה ,המייצגים סגנונות שונים .כל אדיכל או
מעצב שיתף אותנו באג’נדה שלו באשר לזרם המשפיע ביותר בענף
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לדברי רינה דואניאס ,בעלים וקניינית של חברת  ,MODYהחוכמה היא
לקרוא את השוק ,להביא מותגים בינלאומיים ידועים ומובילים בתחומם
ולשלב את התפיסה העיצובית בקווים שקטים ונקיים בשילוב תכשיטים
סניטריים” .עיצוב בעל קו נקי כללי הוא על זמני” ,היא מסכמת.
ואכן ,מדובר בחברה שמובילה חמישה עשורים של חדשנות וייחודיות,
שומרת את עצמה בפסגה והיא עם הפנים קדימה לחמישים השנים הבאות
דירה נאה 115.
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עירית הנקין וזוהר שביט
סטודיו הנקין-שביט  -אדריכלות ועיצוב פנים
מהו העשור פורץ הדרך בעולם האדריכלות?
המודרניזם ועקרונות המודרניזם הפציעו בשנות ה 30-ולכן
הן העשור המשמעותי ביותר לדעתנו בתולדות האדריכלות
והעיצוב .עקרונות המודרניזם תרמו רבות לעשור זה בדגש
על ’התוכנית החופשית’ ,אסתטיקה עתידית של חומר המקור,
שימוש בחומרים מתועשים ובתצורתם הטבעית.
לאיזה סגנון עיצוב אתם הכי מתחברים?
אנו בסטודיו דוגלים בשילוב סגנונות היוצרים חלל נצחי הן בתכנון
הן בחומריות ,תוך כדי הימנעות מתמדת מטרנדים חולפים .מזה
שנים אחדות משתדלים לשלב בתכנון הפרויקטים שלנו דימויים
מעולם הטבע ,צמחייה כאובייקט וקשר בלתי פוסק בין פנים לחוץ.
נבחרת להצטלם בלוקיישן בעל סגנון עיצוב מודרני.
מה דעתכם עליו?
’פינה’ יכולה להיות מינימליסטית ,אך חלל כחלל כולל בארץ -
פחות .ישנו קושי מסוים להבין את הסגנון .זו פילוסופיה כוללת
שבחלקה מתייחסת גם לעיצוב פנים ולאדריכלות .בארץ אין
מעצב או אדריכל שהוא באמת מינימליסטי ,ובעולם קיים מספר

לא רב של מעצבים ואדריכלים הנאמנים באמת באופן טוטאלי
לסגנון זה .הלקוח הישראלי רחוק מאוד מתפיסה זו ,מה
שמחייב אותנו כמעצבים להגיב בהתאם.
טיפ לקוראים :כיצד לשלב בבית טרנד עיצובי חולף?
טרנדים חולפים מקומם בממ”ד ,פרט לטרנד שילוב בוטני
בחלל שאנו מקווים שיהפוך לנצחי.
באיזה שלב אתם ממליצים לבחור את הסניטריה והחיפויים לבית?
אנו בסטודיו דוגלים בבחירת כל החומרים ,החיפויים והכלים
הסניטריים עוד בשלב התכנון ,כמו שאנו נוהגים גם בתחום
התאורה ,המטבחים והנגרות .תכנון חלל אינו יכול להתקיים
בלי בחירות אלו וסגירתן טרם התחיל הפרויקט.
איך לדעתכם ייראה העשור הבא באספקט האדריכלי?
בעשור הבא  -עקב גדילת האוכלוסיה ,הצפיפות וחשיבה ירוקה
 ילכו ויוקטנו חללי המגורים (כמו שקורה בערים הגדולות,הונגקונג ,סינגפור ,טוקיו) .עם זאת העיצוב יכלול בתוכו יותר
ויותר אלמנטים מהטבע ויהפוך ל’עיצוב תורם סביבה’ גם
בחומריות וגם בצמצום ההוצאות.
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