עיצוב

נכנסים לבית של בר רפאלי

((

סוניה מרמרי

((

צילום :אלי אטיאס

מתברגנת
הבית של :הדוגמנית בר רפאלי
מיקום :מגדל  ,Wפארק צמרת ,תל אביב
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)צילום :רויטרס(

הדירה 150 :מ“ר בקומה ה– 34במגדל
 .Wהחללים הציבוריים פונים לרמת גן
והחלונות מהאגף הפרטי משקיפים לגגות
תל אביב ולקו הים.
העיצוב :המעטפת לא השתנתה .חיים
קראנדג‘י הופקד על עיצוב הפנים” .בר
הגיעה לגלריה שלי כדי להזמין מיטה ,ועל
מנת להחליט על גון הבד קפצתי אליה,
וראיתי שהעיצוב ממש לא מתאים לבחורה
כמוה  -והצעתי לה לעצב את החלל כולו“.
הסגנון” :בר ביקשה שהבית ייראה חמים,
שיהיה לה נעים לארח בו .היה לה חשוב
שהקו יהיה פשוט ,מינימליסטי ונוח .ישבנו
על סקיצות ותכנונים ,והייתי אומר שהיא
סמכה עליי ונתנה לי יד חופשית ,בסופו
של דבר היא די שמרנית בסגנון שלה“.
הקונספט :טוטאל לוק .קראנדג‘י ריהט
את הדירה מן המסד עד לטפחות בתפירה
אישית” .הכול כאן חדש ,ואני מאמין

שהקונספט ההדוק משדר ביטחון עצמי,
תפיסת עולם מגובשת“.
החומרים” :הבית מרוצף בשיש בהיר,
המטבח היה נתון ,וכל מה שנותר זה
להלביש אותו .בחרנו בחומרים חמים,
הרבה עץ גושני ,ובדים עם צבעים
וטקסטורה חמימה ,ותגברנו את תאורת
התקרה בכמה גופי תאורה שהשלימו את
האווירה“.
הכי חשוב” :באופן כללי ,בר נתנה לי יד
חופשית ,והסכימה לוותר על כל הפריטים
שהיו בדירה הקודמת שלה .על דבר אחד
היא לא הסכימה לוותר :הספרים שלה .לכן
תכננו ספרייה שתכיל את כל הספרים“.
אמנות :גם האמנות נבחרה על ידי
המעצב” .אני אוסף עבודות של אמנים
רוסיים ,ובר בחרה כמה ציורים ,מדי פעם
היא יכולה להחליף אותם .עכשיו למשל
תלוי לה בסלון ציור של אלביס פרסלי“.

שני פסלי נזירים
בודהיסטים שנרכשו
בדרום צרפת

הכי חשובים לה הספרים
והנרות .בר רפאלי
שולחן אוכל מעץ אלון ,עם כיסאות וספסל
מחופים בעור .משני צדיו :פסל לוחם יצוק
ברזל ,ומעמד דיסקים כגורד שחקים

פסל אישה
רוכנת
עשוי
מבדולח

על משטח הקוריאן במטבח מערכת אוכל של
הרמס לצד אגרטל של פורנזטי )רנבי(

מרפסת
הסלון

שלושה כלי אחסון
מפורצלן של פורנזטי.

הספרייה
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חדר השינה .מיטה בהזמנה מיוחדת ,וילון מפשתן
טבעי ,וציור של האמן הרוסי גונדארס

חדר הרחצה .שילוב של
פורמייקה ומשטחי קוריאן
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9

עיצוב

המטבח .משטח קוריאן מוקף בארונות
מפורמייקה לבנה .על מקרר הנירוסטה תלויות
הודעות ותמונות של רפאלי
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