
116. דירה נאה

עדי אדליס
מעצבת פנים 

מהו העשור פורץ הדרך בעולם האדריכלות?
תנועה פורצת דרך בעיניי היא תנועת הבאוהאוס 

שקמה בגרמניה בשנות העשרים והשלושים של המאה 
הקודמת, וקידמה אדריכלות ועיצוב בסגנון הבינלאומי 

שהוא האסכולה המובילה באדריכלות המודרנית. 
הסגנון נקי ופשוט, משתמש בקווים ישרים, תכנון 

פונקציונלי ומינימליסטי, חף מקישוטיות יתר. 
לאיזה סגנון עיצוב את הכי מתחברת?

הסגנון שאני מתחברת אליו הוא סגנון נקי 
ומינימליסטי, העושה שימוש בחומרים טבעיים כעץ, 
בטון ופלדה. אני שואבת השראה גם מסגנון הבנייה 

היפני המודרני, שאף הוא מינימליסטי וזני מאוד, 
בצבעוניות מונוכרומטית. 

נבחרת להצטלם בלוקיישן בעל סגנון עיצוב 
וינטאג’ מודרני. מה דעתך עליו?

קו נקי הוא נכון בעיני ללא עומס ויזואלי או פרטים 
מרובים, אבל מדי פעם מכניסה אביזר אחד או רהיט 

קצת שונה. זה יכול להיות שידה עתיקה או פריט 
וינטאג’ מדליק, שישולבו במינימליזם הסביבתי. 

טיפ לקוראים: כיצד לשלב בבית טרנד עיצובי חולף? 
טרנד חולף כשמו כן הוא - בא והולך. אני משתדלת 
מאוד לתכנן ולעצב בתים שהקו שלהם הוא מודרני 

מינימליסטי על-זמני. אם אבחר להכניס טרנד 
הוא יהיה בנגיעה קטנה של צבע או אביזרים. 

באיזה שלב את ממליצה לבחור 
את הסניטריה והחיפויים לבית?

הקנייה הגדולה ביותר לבית היא בדרך כלל 
הסניטריה והחיפויים, וזו גם הקנייה הראשונה 
שאני מבצעת, מייד לאחר סיום שלב התכנון. 

איך לדעתך ייראה העשור הבא 
באספקט האדריכלי?

התחושה שלי היא שכולנו רוצים לחזור לבסיס - 
אוכלים בריא, יוצאים אל הטבע, עושים ספורט, 

ממחזרים. כך גם העיצוב הופך רגוע ונעים יותר, 
צעקני פחות, צבעוני יותר, בסיסי יותר, יש בו שימוש 

בחומרים טבעיים וצבעוניות מונוכרומטית. 
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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.




