ההשראה לעיצוב הבית
מתחילה בויה ארקדיה
אתם מוזמנים להיחשף למגוון קולקציות מובילות מכל העולם,
ולגלות מגוון עשיר של פתרונות מעולם העיצוב והאדריכלות.
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עיצוב מוצר

אופני נדנדה

צילוםClaude-Simon Langlois :

ויּוצר
ה־ Randonneurהוא כיסא נדנדה שעוצב ַ
בעבודת יד על ידי  .Two Makersמקור ההשראה
לכיסא הייחודי והמקסים הזה הוא בתור הזהב של
אופני המרוץ הקלאסיים של שנות ה־ 40במאה
הקודמת .החומר העיקרי באופניים הוא צינורות
ריינולדס  )Reynolds( 631שעברו טיפול בחום,
ומי שישב עליהם יזכה ליהנות מעור משובח
שמקורו בברוקס ,אנגליה .כיסא הנדנדה הזה הוא
חגיגה לכל חובבי האופניים הקלאסיים ומלאכת
הידיים האנגלית המסורתית.
setyard.co.uk/twomakers

עיצוב פנים

מתחת לפני השטח
חלל התצוגה החדש של ארטופקס ( ,)Artopexענקית
הריהוט המשרדי בקוויבק ,מוקם במרתפי הבנק המלכותי
לשעבר של קנדה  -חלל חשוך מדי .בשל כך פנתה החברה
לעזרתה של סוכנות התאורה  ,LumiGroupושם הצליחו
לפצות על היעדר אור היום הטבעי באמצעות תאורה
מלאכותית .בחלל שולבו גופי תאורה של האדריכלית
הצרפתייה אודיל דק  -גופי תאורה עגולים וגדולים
המכוסים בבד ,ובקירות האבן המקוריים של הבניין
הותקנה מערכת תאורת לד .בימוי התאורה בחלל יוצר
אפקט תיאטרלי מעודן ,המשכיח מלב המבקרים את
העובדה שהם נמצאים בחלל תת קרקעי.
Lumigroup.net

תערוכה

האנתולוגיה של
אולסון קונדיג
במשרד האדריכלים אולסון קונדיג
( ,)Olson Kundigשנוסד ב־ 1966על
ידי ג׳ים אולסון ,יציינו בקרוב חצי
מאה של עבודה .לרגל האירוע החגיגי
ולאור פעילותו הענפה של המשרד,
מוצגת בימים אלו בגלריה הרב
תחומית  KANEKOבאומהה תערוכה
רטרוספקטיבית המתמקדת בעבודת
המשרד ובהשפעות האמנותיות,
ההיסטוריות והתרבותיות שעיצבו את
סגנון התכנון שמאפיין אותו.
 עד  3בינואר

Olsonkundigarchitects.com
Thekaneko.org
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