7

נטלי רשף עיצוב פנים | צילום :סיון אסקיו
דירה בתל אביב 280 ,מ"ר

בני זוג ,הורים לילדה בוגרת ,עזבו בית כפרי דו-משפחתי בפרברים ועברו לגור במגדל בתל אביב.

מעצבת פנים נטלי רשף ביקשה להדגיש את הנוף האורבני שנשקף מחלונות הדירה ולרכך את המתח
הקיים בין החוץ הדינמי של העיר לבין הפנים השקט של הבית .הבטון המזוהה עם העיר הוכנס לתוך

הבית כאריח שעוצב בהשראת אמנות האוריגאמי ,והוא נראה כאילו הוא עשוי מבד ומעניק לחלל רוך.
השילוב בין הדיוק ,הטכניקה והאסתטיקה שמזוהה עם אמנות זו הפך למוטיב חוזר שליווה את תהליך
העיצוב של הדירה.
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| משמאל בכיוון השעון |
המטבח נמצא במרכז הבית ומשמש כקו מקשר בין הסלון לפינת האוכל .למרות היותו אזור עבודה
פעיל ,הוא תוכנן ועוצב בקווים נקיים ומדויקים ,ומשטח העבודה הופנה החוצה – בחירה המאפשרת
לעוסקים במלאכה להיות עם הפנים לחלל ולנוף .המקרר אינטגרלי ומייבש הכלים ,קולט האדים
ומסך הטלוויזיה הוסתרו בתוך הארונות .מסביב לפלטה מרחפת ,המתפקדת כדלפק אכילה ,ניתן
לקיים שיחות אינטימיות.
מימין ,במבואת הכניסה ,הוצבה שידה שנצבעה בצהוב .מעליה נתלתה עבודת אמנות של מנשה
קדישמן שהובאה מהבית הקודם ,המשמשת השראה לצהוב שחוזר ככתמי צבע בכל החלל.
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ספסל עץ המלווה את החלונות בחדרה של הבת
הגדולה מסתיים באלמנט שמשמש כמקום אחסון
למגזינים .הקיר שאליו נשענת המיטה חופה בטפט
בצבע שחור ועליו הודבקו מסגרות ריקות בצבעים
משתנים שחוזרים על עצמם באלמנטים דקורטיביים
נוספים בחדר.
אחד הקירות ביחידת ההורים חופה בטפט בצבע חום
שנועד ליצור אווירה מחבקת של סוויטה במלון .בניגוד
למנהגה ,השאירה רשף את התקרה לבנה ולא צבעה
אותה בגוון העוטף של הקירות .מתחת לחלונות הוצבה
שידה שתוכננה על ידי המעצבת.
לחדר הרחצה של ההורים נבחרו אריחים חומים
שעוטפים את החלל מן הרצפה ועד התקרה; ארון פתוח
נצבע בצהוב ומשמש כנקודת צבע.
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תוכנית

חדר עבודה מרווח ומפנק תוכנן עבור בעל הבית.
בהמשך לשימוש במוטיב האוריגאמי בעיצוב כל הבית,
הפלטה שממנה מורכב השולחן חופתה בפורמייקה
שחורה ומקומטת ,והיא יושבת בתוך מסגרת מעץ
שחוזרת על עצמה בחלק הפנימי של הארונות.
אלמנט המשמש לאחסון תוכנן בהשראת מכתבות
עתיקות מצרפת ,ובאחת מפאות הארון מסתתרת
מיטה נפתחת.
חדר המשחקים לנכדים מותאם לכל גיל ולכל צורך
ומשמש כתחנה בבית המתפקדת כיחידה עצמאית
שמאפשרת לכל ילד נגישות מלאה ועצמאית אל
המשחקים.
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