


מסרים מהתרבות ההודית וכאוס הרמוני - חלל מסעדת  Rasoï שבמונטריאול, קנדה.

ריחות להעביר  ניתן  אופנים  באיזה 
פרשנות  ידי  על  וטעמים אקזוטיים 
תרבות  בין  מחברים  כיצד  עיצובית? 
על  הרמונית?  בדרך  למערב  המזרח 
מעצב  נדרש  ונוספות,  אלו  שאלות 
 ,Jean de Lessard הקנדי  הפנים 
 Rasoï מסעדת  את  לעצב  בבואו 
קנדה.  במונטריאול,  אשר  ההודית 
שואבת  אשר  המרהיבה  התוצאה 
התרבות  מן  מספור  רבים  אלמנטים 
הבאה בכתבה  לפניכם  מונחת  ההודית 

Adrien Williams :כתיבה: רוני ארקוש | צילום
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צבעוניות  אקזוטיים,  תבלינים  של  יחוחות 

את  הופכים  מצודדת  וצורניות  מרהיבה 

המובילה  למנהרה  ההודית   Rasoï מסעדת  

למסע קסום במחוזות רחוקים. על אף מיקומה 

במונטריאול אשר בקנדה, מצליח עיצוב הפנים 

חוויה  ליושביה  לאפשר  המסעדה  של  המרשים 

הצירוף  החושים.  במלוא  המתרחשת  אותנטית 

כמעין  בתחילה  נדמה  העיצוב,  רבדי  שלל  בין 
בהרמוניה  להבחין  ניתן  נוסף,  במבט  אך  כאוס 

את  המייצגת  הערבוביה,  כל  בתוך  השוררת 

המסעדה,  מיטבית.  בצורה  ההודית  החוויה 

 Jean עוצבה על ידי המעצב הקנדי ממונטריאול

de Lessard, אשר הינו בעל ניסיון של למעלה 
מ-20 שנה בתחום עיצוב הפנים ובפרט עיצוב 

שלל  בין  הזו.  המסעדה  כדוגמת  מסחרי  פנים 

ניתן   de Lessard הוביל  אותם  הפרויקטים 

למצוא בתי מלון, מסעדות, משרדים ובוטיקים. 

de Lessard זכה במספר פרסים משמעותיים 
נחשב  ב-2012,  הוקם  אשר  ומשרדו,  בתחום 

והמגוונת  היצירתית  בגישה  המובילים  לאחד 

שלו. de Lessard מספר כי ביקש לבטא את 

המגוונים  והצבעים  הטעמים  נחווים  בו  האופן 

ההשראה  צורות.  בעזרת  ההודי  המטבח  של 

מביקור  הגיעה  המסעדה  של  העיצובית  לרוח 

לעושר  התוודע  בו  בלונדון,   de Lessard של 

של הקולינריה ההודית, עוד טרם הוזמן לבצע 

לבטא  מנת  על  במונטריאול.  הפרויקט  את 

 de שילב  ההינדית,  הרוח  את  וישיר  כן  באופן 

לאורגנית.  גיאומטרית  צורניות  בין   Lessard
רבה  במידה  מחוברת  האורגנית  הצורניות 

המהווים  ההודית,  והאמנות  התרבות  לשורשי 

שילב  בנוסף,  המעניינת.  למדינה  נוספות  פנים 

חלקם   - חומרים  של  מגוון  בין   de Lessard
במקום,  קיימים  שהיו  חומרים  וחלקם  חדשים 

פסטלית  לצבעוניות  ורוויים  עזים  צבעים  בין 
הנעים  מרקמים  של  מגוון  בין  ואף  יותר  רכה 

על מנעד שבין חלק למחוספס. לצד כל אותם 

שילובים, נערך שימוש גם בסגנונות המערבים 

התבוננות  מתוך  זאת  והמערב,  המזרח  את 

בתוכה  מכילה  אשר  הודו,  של  בהיסטוריה 

אירופית. קולוניאלית  שליטה  של  שנים  גם 

הינה  והפרוייקט  המסעדה  של  שהמסגרת  כיוון 
וגבולות  בהירות  לשמר  צורך  היה  עכשווית, 

שמבטא  ועליזה  אקלקטית  אסופה  אותה  בתוך 

לידי  באים  הללו  המודרניים  הגבולות  העיצוב. 

כגון  בעיצוב  שהוטמעו  שונים  באלמנטים  ביטוי 

קווים ישרים ומשטחים נקיים אשר נוכחים בחזית 

הראשית של המסעדה. בשביל להעביר את הרעיון 

של יחידת מזבח קטנה בתוך מקדש הינדי )הקרוי 

Garbhagriha(, נבחר אלמנט של מבנה צהוב 
מחורר להוות את המוקד האדריכלי של הפרויקט. 

בין עמודי התמך  עיקריות: האחת, לחבר  פונקציות  ועונה על שתי  קומת הכניסה,  בציר ההיקפי המרכזי של  זה, הממוקם  אלמנט 

המקוריים של המבנה, העשויים מעץ, לבין עיצוב הפנים של החלל. הפונקציה הנוספת לשמה נועד, הינה ליצור הפרדה ופרטיות 

ישיבה סמוכים. באופן פרדוקסלי, נקודת החיץ הזו דווקא יוצרת מכלול קוהרנטי ואופנתי במסעדה. אלמנט זה,  איזורי  בין ארבעה 

קומת  המסעדה.  ומשרדי  קבלה  חדרי  צמד  נוסף,  מטבח  המשלב  בחלל  תזכורת,  כמעין  המסעדה  של  המרתף  בקומת  גם  חוזר 

1. צבעוניות עזה ששורשיה בתעשיית הקולנוע ההודי 
- בוליווד ניכרים ברחבי המסעדה.

.Jean de Lessard 2. המעצב הקנדי
המוקד האדריכלי המרכזי במסעדה הינו מבנה צהוב מחורר המייצר הפרדה ופרטיות בין איזורי הישיבה השונים

כשהודו מבקרת בקנדה
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נוסף  בולט  ויזואלי  אלמנט  בחובה  טומנת  הכניסה 

ממוקם  בו  באיזור  הבר,  מאחורי  הניצב  הקיר   -

צורות  במגוון  עץ  בלוחות  כוסה  זה  קיר  המטבח. 

ליצור  מנת  על  אקראי  בסדר  ששובצו  ועוביים 

ידי אור הפוגע בקצוות  וקצביות. על  תחושת עומק 

לאווירה  המוסיפות  צלליות  נוצרות  העץ,  משטחי 

 de של  לתפישתו  במקום.  השוררת  האינטימית 

Lessard, אשר חוקר רבות את הנושא של צורות 
וא- סימטרית  צורניות  של  השילוב  שלו,  בסטודיו 

אלגנטי.  חזותי  וקשר  תנועתיות  מייצר  סימטרית, 

שמייצגים  במוטיבים  מרכזי  תפקיד  משחק  הטבע 

את אדמת הודו, כגון צמחיה ופרחים, המקשטים את 

חיי היום יום של תושבי המדינה. העיטורים בתקרת 

"ההשראה לרוח העיצובית 
של המסעדה הגיעה מביקור 

של de Lessard בלונדון, 
בו התוודע לעושר של 

הקולינריה ההודית, עוד טרם 
הוזמן לבצע את הפרויקט 

במונטריאול. על מנת לבטא 
באופן כן וישיר את הרוח 

 de Lessard ההינדית, שילב
בין צורניות גיאומטרית 

לאורגנית. הצורניות האורגנית 
מחוברת במידה רבה לשורשי 

התרבות והאמנות ההודית, 
המהווים פנים נוספות למדינה 

המעניינת."

.Rasoï  1. תקריב על אחת מפינות מסעדת
2. אלמנט מרכזי צהוב בהשראת מזבח הודי מאפשר 

להפריד וליצור פרטיות עבור יושבי המסעדה. 
3. עיטורי התקרה מושפעים ממוטיבים של צמחים 

ופרחים הנוכחים באמנות העתיקה של קעקועי חינה.  

כשהודו מבקרת בקנדה

56



" הטבע משחק תפקיד מרכזי 
במוטיבים שמייצגים את 
אדמת הודו, כגון צמחיה 

ופרחים, המקשטים את חיי 
היום יום של תושבי המדינה. 
העיטורים בתקרת מסעדת  

Rasoï מושפעים מעולם 
הצומח כפי שבא לידי 

ביטוי באמנות העתיקה של 
קעקועי חינה. מקור ההשראה 

לפאלטה הצבעונית העזה 
שנבחרה לפרויקט זה טמון 
בתעשיית הקולנוע ההודי - 
בוליווד, על כל תפארתה."

מבט על אחד מאיזורי הישיבה של המסעדה הצבעונית.

כפי  הצומח  מעולם  מושפעים   Rasoï  מסעדת

קעקועי  של  העתיקה  באמנות  ביטוי  לידי  שבא 

חינה. מקור ההשראה לפאלטה הצבעונית העזה 

הקולנוע  בתעשיית  טמון  זה  לפרויקט  שנבחרה 

ההודי - בוליווד, על כל תפארתה. משחקי טשטוש 

ועמימות הופכים את חלל המסעדה לחלל חם וחי 

האלמנט  מלבד  בה.  הארוחה  חווית  את  המנעים 

הצהוב במרכזה, מחיצות נוספות העשויות זכוכית 

פסיפס  מנורות  של  אורן  תחת  מנצנצות  ורודה, 

ג'ייפור אשר  יד, שמקורן בעיר  מסוגננות בעבודת 

"העיר  לכינוי  זכתה  ג'ייפור  ראג'אסטן.  במחוז 

הורודה שמאפיינת  הגיר  אבן  זאת בשל  הורודה", 

כל  להיווכח,  שניתן  כפי  העתיקים.  בתיה  את 

וזיקה  ועיטור במסעדה הינו בעל משמעות  עיטור 

תחת  נערך  אשר  זה,  עיצוב  ההודית.  לתרבות 

מבטא   ,Jean de Lessard של  הנאמנות  ידיו 

ההיתוך  בכור  חלקו  ואת  ההודי  המטבח  רוח  את 

במונטריאול. העכשווית  הקולינרית  הסצינה  של 

כשהודו מבקרת בקנדה
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2627187 הכניסה למכון קירות הטיפוס הייחודי Allez-Up במונטריאול, קנדה.

זיקוק  בית  של  חלל  הפך  כיצד 
לסוכר למכון טיפוס ייחודי במינו? 
התשובה מגיעה מכיוון מונטריאול, 
האדריכלות    משרד  שם  קנדה, 
מכון  את  יצר   Smith Vigeant
הטיפוס Allez-Up שהצליח 
פרי  הגרנד  ביריד  פרסים  לקצור 
של עולם העיצוב. הנה מבט על 
והספורטיבי הצבעוני  הפרויקט 

Stéphane Brugger :כתיבה: נטע לוגסי| צילום

3

1

הרובע  שעוברת  החידוש  מתהליך  חלק 

הדרום-מזרחי במונטריאול, קנדה, קם לו 

Allez- גם מכון מיוחד במינו, הנושא את השם

אשר  באיזור,  במינו  יחיד  טיפוס  מכון  זהו   .Up
גם  וחברתיות  ספורטיביות  לפעילויות  תורם 

המכון,  של  שטחו  בחוץ.  רק  ולא  פנימי  בחלל 

זיקוק  כבית  במקור  ששימש  בחלל  נבנה  אשר 

והוא  מ"ר   1,220 פני  על  משתרע  לסוכר, 

האדריכלות  משרד  ידי  על  רבה  בקפידה  תוכנן 

הזדמנות  מציע  זה  מכון   .Smith Vigeant
בדרגות  להתאמן  הספורט  לחובבי  אמיתית 

1. כך זה נראה מבפנים: קירות הטיפוס המרהיבים 
במבנה תעשייתי שהוסב לצרכים ספורטיביים 

וקהילתיים.
.Smith Vigeant 2. צוות משרד האדריכלות

3. מבט על המבנה מבחוץ - פעם מבנה ששימש כבתי 
זיקוק לסוכר והיום אתר ספורט מבוקש.

4. העוברים והשבים בחוץ יכולים להציץ ולראות את 
המטפסים בשעת פעולה בזכות חלונות ענק אשר 

שולבו במבנה.

2



צבעים מטפסים

3189
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1

1. אור טבעי רב ושימוש באנרגיה סולרית 
מתאפשרים בזכות אדריכלות ברת קיימא של 

.Smith Vigeant משרד האדריכלים
2. הקירות המתנשאים לגובה רב, עוצבו בזויות 

שונות ומאפשרים אימון בשלל הרמות.

" באופן מעניין, הצליחו 
Smith Vigeant לשמור על 
הזיקה למפעל המקורי, על 

ידי שימוש בצורניות של 
המבנה לטובת החלל החדש. 
כך לדוגמא, קירות הטיפוס 
עוצבו בדומה לצוקים של 
סוכר, המזכירים למבקרים 
את ההיסטוריה של החלל. 
לקירות עצמם, נבחר צבע 
לבן נקי, על מנת להדגיש 

את הצבעוניות שכמו הותזה 
על פניהם בעזרת הזיזים. 

אי אפשר שלא לחשוב על 
ההקבלה לקנווס ריק והתזות 

של צבע, ממש כמעין יצירת 
אמנות אשר קרמה עור וגידים 
לכדי אתר אימון לספורטאים 

ולחובבים."

2

הדרום- הרובע  שעוברת  החידוש  מתהליך  חלק 

מזרחי במונטריאול, קנדה, קם לו גם מכון מיוחד 

מכון  זהו   .Allez-Up השם  את  הנושא  במינו, 

לפעילויות  תורם  אשר  באיזור,  במינו  יחיד  טיפוס 

רק  ולא  פנימי  בחלל  גם  וחברתיות  ספורטיביות 

בחוץ. שטחו של המכון, אשר נבנה בחלל ששימש 

במקור כבית זיקוק לסוכר, משתרע על פני 1,220 

משרד  ידי  על  רבה  בקפידה  תוכנן  והוא  מ"ר 

מציע  זה  מכון   .Smith Vigeant האדריכלות 

הזדמנות אמיתית לחובבי הספורט להתאמן בדרגות 

חברתית  מפגש  נקודת  מהווה  ואף  שונות  קושי 

להפליא.  מעוצבת  אחת  גג  קורת  תחת  והכל 

מיקומו של מכון הטיפוס הוא סמוך לתעלת לצ'ין 

)Lachine Canal( והוא מהווה גורם אטרקטיבי 
כמו  באיזור,  המבקרים  התיירים  עבור  משמעותי 

על  זה  איזור  פיתוח  המקומיים.  התושבים  גם 

וייחודית  יצירתית  דרך  עוד  הינו  טיפוס  מכון  ידי 

למיקסום פוטנציאל השרידים של העבר המפואר 

הטיפוס  קירות  התעשייה.  בתחום  מונטריאול  של 

בשלל  אחיזה  זיזי  עם  ססגונית,  בצבעוניות  עוצבו 

באופן  אורכם.  לכל  הפזורים  וצורות,  צבעים 

על  לשמור   Smith Vigeant הצליחו  מעניין, 

בצורניות  שימוש  ידי  על  המקורי,  למפעל  הזיקה 

של המבנה לטובת החלל החדש. כך לדוגמא, 

קירות הטיפוס עוצבו בדומה לצוקים של סוכר, 

המזכירים למבקרים את ההיסטוריה של החלל. 

מנת  על  נקי,  לבן  צבע  נבחר  עצמם,  לקירות 

להדגיש את הצבעוניות שכמו הותזה על פניהם 

על  לחשוב  שלא  אפשר  אי  הזיזים.  בעזרת 

ממש  צבע,  של  והתזות  ריק  לקנווס  ההקבלה 

וגידים  עור  קרמה  אשר  אמנות  יצירת  כמעין 

כל  ולחובבים.  לספורטאים  אימון  אתר  לכדי 

קיר עוצב בזוויתיות שונה והמבחר נועד לאפשר 

למקצוענים.  והן  לחובבים  הן  שונים  מסלולים 

המבנה  של  והצדדיים  החיצוניים  האיזורים 

המתועש  לאופיו  מחווה  מעין  מהווים  המתכתי, 

מוקמו  שלצידם  בעוד  האתר,  של  והמהודק 

אל  הצצה  המאפשרים  מאסיביים  ענק  חלונות 

ארוכות  אור  אלומות  שבחוץ.  הרחוב  חיי  עבר 

חודרות מבעד לזגוגיות ומאפשרות את כניסתו 

של האור הטבעי לפנים החלל. בנוסף, החלונות 

כך  בחלל,  נכון  אנרגיה  לניצול  גם  תורמים 

שנשמרת אנרגיה סולרית בחורף לצד התאורה 

החלונות  שילוב  קיציים.  שמש  בימי  הטבעית 

בתכנון הכללי מעשיר גם את האלמנט העיצובי 
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שבחלל, על ידי כך שנוצרים איזורי ריק בין קיר אחד למשנהו, אתנחתא 

חזותית לעין. על ידי הקונטרסט הזה, נוצר דגש נוסף על הצבעוניות 

הרבה השוררת בקירות הטיפוס. אלמנט נוסף שניכר בקירות המכון, 

הוא השילוב של משטחים כחולים הן על גבי קירות הטיפוס עצמם והן 

במזרנים המאגפים כל קיר וקיר, המרככים את נחיתות המטפסים. 

רב  שילוב  עם  שונה,  עיצובי  בסגנון  להבחין  ניתן  הקבלה,  בדלפק 

גם  הדלפק  זאת,  עם  יחסית.  סולידית  וצבעוניות  חמים  עץ  של 

הוא עוצב תוך קריצה לנעשה בפנים, שכן כולו מורכב ממשולשים 

בכל  שונות  בזוויות  ניצבת  אשר  אחת  במקשה  לזה,  זה  מחוברים 

פעם. הדינמיות הזו, בשילוב עם המראה הגיאומטרי, מהדהדים את 

קירות הטיפוס בפנים החלל. דלפק מסוג זה מוקם גם בתוך החלק 

המיועד לטיפוס כמעין המשך ישיר של הדלפק החיצוני. בפרויקט זה 

הושקעו כ-5 מיליון דולר ובנייתו נסתיימה לפני כשנה. האדריכלים 

 )Daniel Smith( סמית'  דניאל  הינם  הפרויקט  את  הובילו  אשר 

פעולה  לשתף  שהחלו   ,)Stéphan Vigeant( ויגאנט  וסטפן 

אדריכלות  פרויקטי  במגוון  עוסקים  הם  כיום   .1992 בשנת  כבר 

בגישתם,  וציבוריים.  מסחריים  לפרויקטים  ועד  מגורים  מפרויקטי 

נסיון  תוך  קיימא,  ובר  הוליסטי  עיצוב  על  רב  דגש  השניים  שמים 

עכשווית.  לפרקטיקה  התאמה  לבין  אדריכליות  מסורות  בין  לשלב 

"האיזורים החיצוניים והצדדיים של המבנה 
המתכתי, מהווים מעין מחווה לאופיו 
המתועש והמהודק של האתר, בעוד 

שלצידם מוקמו חלונות ענק מאסיביים 
המאפשרים הצצה אל עבר חיי הרחוב 

שבחוץ. אלומות אור ארוכות חודרות מבעד 
לזגוגיות ומאפשרות את כניסתו של האור 

הטבעי לפנים החלל."

1. הרבה צבע וצורניות 
בקירות הטיפוס של מכון 
Allez-Up במונטריאול, 

קנדה. 
2. תרשים המדגים את 

התכנון של המקום.
3. דיאלוג ססגוני עם 

התנאים המקוריים של 
החלל הוביל לתוצאה 
מעניינת ובלתי צפויה. 

1

2

3
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חלל דחוס ואינטנסיבי עשוי כולו 
מעץ ממוחזר במלאכת מחשבת 
פני  את  מקבל  אוריגמי  דמוית 
 Izakaya הקהל המגיע למסעדת

Kinoya במונטריאול, קנדה.
על העיצוב המפתיע אחראי המעצב 
אשר   Jean de Lessard הקנדי 
יצר גם כאן עיצוב שמעורר שאלות 
אודות תרבות ומאתגר את יחסי הפרט 

והקהל. הנה מבט על הפרויקט
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1. מבט אל חלל הפנים של המסעדה, העשוי כולו מעץ ממוחזר
2. רמיזות למסורת היפנית בעזרת שלטים ועיטורים הנוכחים בין כתלי המסעדה.

3. המסעדה בנויה ממערך משולשים המונחים בזוויות שונות ובסדר אקראי, המשווים 
לה מראה כאוטי.

1

2

3

"פירוש השם היפני Izakaya, מרמז על 
פעולת ישיבה בחנות המוכרת את משקה 

הסאקי המסורתי. בתקופות עבר, היו פטרונים 
יושבים ושותים בירה וסאקי בחנויות שנועדו 

מסוג זה ואופיינו בעיקר בדמויות גבריות 
ובאווירה בלתי רשמית. במקרה זה, בחר 

de Lessard בחירה קיצונית באופן בו עיצב 
את החלל, כך שנוצר מקום שכופה את 

האינטימיות של הסועדים זה עם זה."

 "Izakaya Kinoya "מעצב הקנדי הפך את פניה של מסעדת

ביקש  זה,  בפרויקט  קנדה.  מונטיריאול,  של  התחתית  בעיר 

המסעדה  לסביבת  שיש  ההשפעה  את  לחקור   de Lessard
אינטימי  לחלל  שמגיע  הסועדים  קהל  עבור  הארוחה  חווית  על 

פרקטלים  בעזרת  עוצבו  הפנימיות,  המסעדה  חזיתות  וסגור. 

ומרתקת.  דחוסה  אווירה  ומייצרות  זויתיים  ומשטחים  גיאומטריים 

העיצוב  דרך  לאפיין  ביקש  כי   de Lessard מסביר  זה  בהקשר 

להשתמש  בחר  זה,  ובמקרה  המסעדה  של  המסוימת  האנרגיה  את 

חגיגה,  של  אלמנט  על  דגש  לשים  מנת  על  סגור  חלל  ביצירת 

אנרכיסטית,  אגרסיבית,  כמעט  חוויה  בתוכו  מכיל  אשר  מוסיף,  כך  העיצוב,  ועוצמתיות.  גבוהות  אנרגיות  המצריך  אלמנט  מסיבה, 

סביבם.  מתמדת  בהתבוננות  אותם  ולאתגר  הפנטזיה  מעולם  למאורה  נכנסו  כאילו  להרגיש  המסעדה  ללקוחות  מאפשר 

גרפיטי  וריסוסי  רישומים  בשלל  מכוסה  והוא  מקומיים  באסמים  שמקורו  ממוחזר,  מעץ  כולו  עשוי  טברנה,  למעין  בדומה  המעוצב  הפנים,  חלל 

כי  הנדמה  שונים,  בגדלים  ממשולשים  מורכבת  העצים  מונחים  בה  הקומפוזיציה  המסעדה.  של  והאורבני  המחוספס  הפנים  עיצוב  את  המדגישים 

נרקמו בהשפעת מלאכת אוריגמי, מונחים בכיפוף בסדר אקראי. הנגר אשר היה אחראי לבניית השלד המורכב הינו Dominic Samson  אשר 

סעודה דחוסה
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עוד מבט על חלל המסעדה בעיצובו של Jean de Lessardעיטורי גרפיטי מרמזים על האווירה האורבנית של המקום

מספר כי de Lessard ביקש ממנו לייצר חלל 

לתוכו.  נדחס  אליו  שנכנס  מי  כאילו  המרגיש 

על  מרמז   ,Lzakaya היפני השם  פירוש 

משקה  את  המוכרת  בחנות  ישיבה  פעולת 

הסאקי המסורתי. בתקופות עבר, היו פטרונים 

שנועדו  בחנויות  וסאקי  בירה  ושותים  יושבים 

גבריות  בדמויות  בעיקר  ואופיינו  זה  מסוג 

בחר   זה,  במקרה  רשמית.  בלתי  ובאווירה 

עיצב  בו  באופן  קיצונית  בחירה   de Lessard
את  שכופה  מקום  שנוצר  כך  החלל,  את 

תאורה  זה.  עם  זה  הסועדים  של  האינטימיות 

אשר  הייחודי,  החלל  את  ללוות  נבחרה  רכה 

העץ  בניחוחות  שנטענת  חברית  אווירה  יוצרת 

המרכיב את החלל בשילוב עם הריחות העולים 

נבחר  אשר  העץ,  בה.  המוגשים  מהמאכלים 

מאפשר  זה,  בפרויקט  המרכזי  הגלם  כחומר 

מירבית.  ספיגה  ויכולת  עמידות  על  שמירה 

המשטחים  מן  חלק  את  המאפיינת  הזוויתיות 

מסייעת בעמעום הקולות הרבים הבוקעים מן 

הסועדים ובכך מייצרת סביב אווירה נעימה ולא 

רועשת וקולנית. לוחות של עצי רוש ואשוחית 

מוקמו  שונים  ועוביים  בגדלים  מחט(,  )עץ 
בשלל הכיוונים. בעוד שאלמנטים אלו מייצגים 

השני  העבר  מן  להבחין  ניתן  כאוס,  של  סוג 

ולימינציה  הדבקה  בטכניקת  העשוי  בהתקן 

בגימור מושלם, דיאלוג מעניין בין כאוס וסדר. 

המסעדה  חלל  את  מקשטים  אשר  העיטורים 

גרפיטי  כמו  ראשוניים  ביטויים  לכדי  הופשטו 

של  האורבני  אופיה  על  המעידים  ורישומים 

את  שמסתירים  יפנים  באנרים  המסעדה, 

סעודה דחוסה
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Lzakaya kinoya כשמסורת יפנית פוגשת את המערב -מסעדת

היפנית  המסורת  על  רומזים  שבחוץ  הרחוב 

התאורה  בגופי  שימוש  נערך  בנוסף,  ועוד. 

הקודמת.  המסעדה  מחלל  שנותר  ובריהוט 

Jean de Lessard אשר זכה בפרסים רבים 
על עיצוביו היצירתיים, עוסק רבות בפרויקטים 

מלון,  בתי  כמו  שונים  בחללים  מסחריים 

גישתו  ועוד.  משרדים  מסעדות,  בוטיקים, 

בעיסוק  מסתפקת  אינה   de Lessard של  

חוקרת  אם  כי  גרידא,  והפונקציונלי  האסתטי 

ביטוי  לידי  הבאות  שונות  מהותיות  שאלות  גם 

מרבה  בהם  הנושאים  אחד  העיצוב.  בעזרת 

והאדם  הקהילה  שבין  הדואליות  הוא  לעסוק 

 de סיים  לאחרונה  למשל,  כך  הפרטי. 

Lessard את עיצובו של בית מרקחת אשר בו 
הצליח  de Lessard בעזרת העיצוב להעלות 

הנמכרים  השונים  המוצרים  אודות  שאלות 

ופונקציונלית.  אסתטית  מבט  מנקודת  בו 
פני  על  בכללותו  משתרע  אשר  זה,  בחלל 

מפגש   de Lessard יצר  מ"ר,   1,500
התרבות  מין  השאובים  רעיונות  בין  מעניין 

למקום.  ייחודית  אווירה  יצירת  לבין  היפנית, 

הביקור  מחווית  ליהנות  יכולים  סועדים  כ-60 

במסעדה בעת ובעונה אחת, על פני  כ-800 

ישיבה  עבור  עבורם  המוקצה  שטח  של  מ"ר 

כפי  למראה.   הפשוטים  הסועדים  בשולחנות 

עוררה  המסעדה  כה,  עד  במונטריאול  שניכר 

מלאה  להיות  מרבה  ותפוסתה  רבים  גלים 

לה.  שהוקנה  המפתיע  העיצוב  את  ולשרת 

סעודה דחוסה
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