דינמיקה ללא מעצורים
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על גבי בסיס תכנוני מוקפד שכולו צבעי שחור ולבן ,נערמו
שכבות על גבי שכבות של אלמנטים רומנטיים ,סוערים ,רגועים,
אבסטרקטיים ,צבעוניים וקלסיים ,כאשר המכנה המשותף בין כל
המנוגדים הוא קצב ההשתנות שלהם שאינו פוסק ולא ייפסק

מאת :טלי בן אבי
צילום :עוד ד סמדר
אדריכ לות :מאייר אדריכ לים
עיצוב :אדריכ לית רחל למור
שטח מגרש 719 :מ"ר
שטח בנוי 550 :מ"ר
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שלושה מפלסים לבית .המפלס התחתון בגובה הרחוב ופונה אליו ,המפלס האמצעי שבו מרוכז
המרחב החברתי ,פונה לגינה האחורית ולברכת השחייה ,והמפלס העליון שהוקדש לפרטיות בעלי
הבית .הלבן המודגש באמצעות שילובים שונים של שחור מתחיל במראה החיצוני של הבית,
אשר ,לבקשת הדיירת ,צרפתייה במוצאה ,עוצב בהשראת בתים בפריז .בטיח הלבן משולבת
אבן לבנה עם קווי רוחב מודגשים ,מוטיבים קלסיים עשויים אבן סביב החלונות ,מעקות אבן
כבדים ופרזולי ברזל שחורים ,שונים בעיצובם זה מזה .חלונות העץ הלבנים מחולקים לריבועים.
אלמנטים פריזאים שחוברו יחדיו .הדגשים נוספים במרחב החיצוני של הבית המצביעים על
התכנון המבוסס על לבן ושחור ,באים לידי ביטוי בריצופים של מוטיבים משתנים המיושמים
בנרטיב המובהק← .

במרחב החברתי הפרוש על
פני המפלס האמצעי ,שולטת
הרמוניה של צורות וצבעים
המשולבת מריהוט מודרני,
קלאסי ומפרטי ריהוט ישנים
שחלקם שופצו על ידי הדיירת
04
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בתוך הבית נוכחותם הדינמית של הדיירים מורגשת
בכל אחד מאזורי הבית .במרחב החברתי הפרוש
על פני המפלס האמצעי ,שולטת הרמוניה של
צורות וצבעים המשולבת מריהוט מודרני ,קלאסי
ומפרטי ריהוט ישנים שחלקם שופצו על ידי הדיירת.
נוכחותה של הדיירת ,ציירת במקצועה ,מתבטאת
בתדירות השינויים בחלל .שתי פינות ישיבה במתחם
החברתי ,לאחת שנועדה יותר לאירוח ,מראה רציני
יותר אם כי לא נפקד בה אלמנט הפינוק .הפינה
השנייה ,קלילה יותר .ביניהן נמצא קמין מחופה אבן
ומולו פינת רביצה ועמדה מוכנה ומזמינה למשחק
שש -בש .בפינת האוכל המקשרת בין הסלון
למטבח ניצב שולחן עשוי גוש עץ פראי ורגלי ברזל.
באחת מהפינות במרחב החברתי מוקמו מעלית,
שירותי אורחים ומעבר לשני חדרי שינה אשר להם
חדר רחצה משותף ומרפסת משותפת הפונה אל
הרחוב← .
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אלמנטים פריזאים שחוברו
יחדיו .הדגשים נוספים במרחב
החיצוני של הבית המצביעים על
התכנון המבוסס על לבן ושחור,
באים לידי ביטוי בריצופים של
מוטיבים משתנים המיושמים
בנרטיב המובהק.
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ביחידת ההורים שבמפלס העליון ,רוגע
עיצובי ניכר לעין במרחב פתוח ענק ,ובו
חדר שינה ,פינת עבודה ,חדר ארונות ,חדר
אמבטיה ופינת ישיבה הפונה למרפסת
פרטית פתוחה לנוף .אתגר עיצובי מעניין
שאפשר למעצבת להוציא מתוכה את
המיטב ועם זאת להשאיר מספיק מרחב
לביטוי אופיים של הדיירים אשר ממשיכים
בדינמיקה של צבעים וצורות המתבצעת
על בסיס של שחור ולבן■ .
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