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תערוכה בציריך ,שווייץ:
שחור־לבן

תערוכה חדשה במוזיאון לעיצוב בציריך,
Black & White - Designing oppsites
(שחור ולבן  -מעצבים ניגודים) ,מציגה את אופן
השימוש בצבעי שחור ולבן ,המתייחס לתפיסות
תרבותיות שונות באדריכלות ,בעיצוב ובאמנות.
צבעי שחור ולבן מייצגים בדרך כלל רעיון
מופשט ,חגיגיות ועל־זמניות ,אך יוצרים בעצמם
עולם שלם של מסורות ותרבויות .התערוכה
סוקרת את הפוטנציאל העיצובי של הקצוות
הללו .נעילה 3 :במרץ 2012

www.museum-gestaltung.ch

דבר אליי ברהיטים

בסטודיו טביסו הצרפתי מעצבים רהיטים טיפוגרפיים ,המאפשרים “לדבר״ בשפה עיצובית על ידי העמדת
כיסאות ומנורות רצפה אלה לצד אלה .סדרת כיסאות הכוללת את כל הספרות ואת כל אותיות האלף בית
הלועזי וסדרת מנורות רצפה המעוצבות בצורת סימני קריאה (למעלה מעשרים) מאפשרות לכתוב משפטים
שלמים בעזרת עיצוב .הקולקציה ממשיכה להתפתח ונוספים אליה כל הזמן גופנים חדשים .בצורה זו אפשר
להעביר מסרים ,לוגואים של חברות וסיסמאות מסחריות או אישיות .קונספט תקשורת חדש.
www.tabisso.com
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נישות קטנות
מיפוי עם סיכות

האמנית קייט לואיס עוסקת בעבודתה במיפוי של רגשות ושל
תחושות בעזרת סיכות ,חוט ועיפרון .התוצאות מרשימות
למדי“ .העבודה הזו מעתיקה חוויות שעוברות על הגוף
באמצעות שיטת תיעוד מיוחדת במינה .הארגון הנוקשה
והמלאכותי של החומרים והשימוש שאני עושה בגוף כנקודת
התחלה נעשים במטרה להמחיש באופן ויזואלי תחושות פיזיות
שאינן נראות לעין ומתקיימות רק בממד הסובייקטיבי .אני
רוצה לשקף את תחושת חלוף הזמן ואת הצטברות התחושות
הללו ,אפילו עד לנקודת השבירה״ ,היא אומרת.
http://katiehollandlewis.com
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תערוכה במנהטן ,ניו יורק :יוצרים מודרניזם

במוזיאון לאמנות ועיצוב בניו יורק מוצגת בימים אלה התערוכה Crafting
( modernism: Midcentury American Art and designיוצרים מודרניזם:

אמנות ועיצוב במחצית המאה בארצות הברית) ,הסוקרת את השילוב
בין אמנות לעיצוב שאפיין את ארצות הברית בתקופה שלאחר מלחמת
העולם השנייה ,בין שנות ה־ 40לשנות ה־ .60התערוכה מתמקדת בגיבורי
התקופה ,בתרבות הצריכה ההמונית שהתפתחה בה במהירות ובאופן
שתרבות זו השפיעה על מלאכת הכפיים .התערוכה עוקבת גם אחר הגישות
החדשות והאלטרנטיביות בעולם העיצוב והאמנות שהתפתחו בשנות
ה־ ,60גישות שהתקבלו בפתיחות רבה על ידי הממסד האמנותי ושהובילו
לפתיחת תכניות לימוד בתחום העיצוב באוניברסיטאות השונות.
צילום .John Ferrari :נעילה 15 :בינואר 2011
www.madmuseum.org

 20נישה |

www.ifeel.co.il

ספרים הם חברים

מחווה לסלון

הולך על ביצים

בריאן בייטי מיוטה ,ארצות הברית ,מחזיק
בכמה פרסים חשובים בתחום שלא רבים
חולקים עמו :גילוף בקליפות ביצים .בעזרת
מכשיר ייחודי הוא מגלף יצירות אמנות
בביצים ,בעיקר כאלה של בעלי כנף גדולים
כמו יען ,אמו ואווז .עבודותיו כוללות דמויות
של בעלי חיים או צורות גרפיות מורכבות.

http://brianbaity.com

וולטר ראס ,מעצב בלגי שמתגורר
ועובד בלונדון ,אוהב להפוך ג׳אנק
ליצירות אמנות .בשבוע העיצוב
שהתקיים לאחרונה בלונדון ,הציג
ראס מיצג סוריאליסטי כמחווה
לחדר אורחים בריטי טיפוסי
של פעם .המיצג מורכב מאוסף
רהיטים שנזרקו והוא כולל שעון
העשוי ממחבת ,מנורה העשויה
מקסדה ואגרטל העשוי מכפפת
גומי“ .אני רוצה שאנשים ידעו
כמה מאמץ מושקע בייצור של כל
חפץ״ ,הוא אומר“ ,כל כך הרבה
דברים מושלכים לרחוב״.
www.walterworks.co.uk
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http://erdem.com

ההשראה לעבודתו של רג׳יפ ארדם ,מעצב תורכי המתגורר ועובד בניו יורק ,באה ממדפי הספרים הזכורים
לו מילדותו .ככל שהספרים הולכים ונעלמים לטובת המרחב הדיגיטלי ,כך אפשר להפוך את חלקיהם -
הדפים והכריכות  -לפסלים איקוניים .בעזרת מנורת הספרים ארדם מנסה להאיר ,תרתי משמע ,את
מהות הספר בחלל החדר ,תוך ניצול היכולת המובנית של מוחנו לחפש משמעות מאחורי הסמלים.

קטנות
נישות קטנות
נישות

נישות קטנות

מערכת קשרים סבוכה

קלייר נוקס בנטהם ,מעצבת ממנצ׳סטר ,בריטניה ,עוסקת בעיצוב מחומרים
יומיומיים כמו חוטי פלסטיק תוך שימוש בטכניקות של חימום והתכה .נוקס
בנטהם אוהבת להשאיר את הצופה משתאה וסקרן אל מול בחירת החומר
והתוצאה הסופית“ :המטרה שלי היא לחבור לצופה בעזרת החדשנות של
המדיה ולאפשר לו לגלות אלמנטים חבויים וסמלים במוצג״.
http://clareknoxbentham.wordpress.com

רוקם צמיגים

וים דלווי ,אמן רב־תחומי מבלגיה ,יוצר דוגמאות מדהימות
דמויות תחרה מצמיגי מכוניות .כל צמיג הוא עבודת אמנות
המלאה בפרטים קטנים ,במוטיבים פרחוניים ובדוגמאות
גרפיות ,והכל נעשה בעבודת יד .דלווי עצמו מכנה את אמנותו
“גלוקלית״ ,כלומר גלובלית ולוקלית בו־זמנית.
www.wimdelvoye.be

טעם מיושן

תנור וכיריים שיחזירו אתכם היישר למטבחים של פעם ולסדרות הטלוויזיה של
הבי.בי.סי כמו “אדונים ומשרתים״ .חברת  AGAהבריטית מציגה דגם ישן־חדש של תנור
אפייה משולב כיריים מברזל יצוק ,שדלתותיו שימשו בעבר להכנסת גושי פחם .התנור
המתהדר בחזות קלאסית מציע את כל חידושי הטכנולוגיה כמובן ,כולל מסך מגע.
אפשר להזמין בכמה דגמים וצבעים .המחיר :מ־ 5000לירות שטרלינג.
www.agaliving.com
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הטבע הכובש

אם זה היה תלוי בטבע הוא היה משתלט על כל
העולם .הטבע כולל כמובן את בני האדם אבל אלה
עושים מאמצים דווקא להתרחק ממנו .חברי סדנה
לעיצוב קיבלו על עצמם להכין מיצג בעיר דנוור
שבמדינת קולורדו ,ארצות הברית ,שמטרתו לעודד
אנשים לצאת מהמשרדים להפסקות באוויר הצח.
המיצג בנוי מרהיטי משרד ישנים שעליהם צומחת
צמחייה טבעית ,המזכירים לתושבים כמה חשוב לא
להסתגר במשרדים ימים שלמים.
www.tresbirds.com

מצלמות של נייר

ג׳ניפר קולייר ,יוצרת ובעלת גלריה בסטפורד ,בריטניה,
אוהבת מאוד לעבוד עם נייר .על ידי הדבקה ,מריחת
שעווה ,תפירה ועוד ,היא יוצרת מעין “בדים״ מנייר
שבעזרתם היא מעצבת מחדש חפצים ביתיים .הדפים
עצמם משמשים הן כאמצעי לעבודה ,הן כהשראה.
“אני מוצאת חפצים וחושבת איך אפשר להשתמש
בהם מחדש ובכך מעניקה חיים חדשים למשהו
שאחרת היה נזרק״.
www.jennifercollier.co.uk

נישות קטנות

פני אבן

ג׳וליאן מודיקה ,אמן פסיפס צרפתי המתמחה בבית
הספר הגבוה למוזאיקה באיטליה ,מוצא את מקורות
ההשראה שלו ברצפות מוזאיקה עתיקות ,מהתקופה
הרומית והביזנטית .את טכניקת העבודה של הימים ההם
הוא מנסה ליישם כיום ביצירת פורטרטים של אנשים.
אחד מהם הוא המוזיקאי האגדי פרנק זאפה ,אשר לדברי
מודיקה השפיע רבות על חייו“ .אני מנסה להראות
שהטכניקות של אמני המוזאיקה מהעת העתיקה עדיין
רלוונטיות .העבודה ברובה מונוכרומטית עם נגיעות צבע
שנועדו להדגשה ,ואני רוצה להראות בה איך צבע וחומר
משתלבים יחד״ ,הוא אומר.
http://julianmodica.blogspot.com

פריחת הרימונים

מכירים את המקומות האלה בגינה ששום דבר
לא צומח בהם? ובכן ,עכשיו אפשר להפריח את
השממות הקטנות בעזרת אקט מלחמתי משהו,
שמביא לתוצאה שכולה שלום ופריחה .מדובר
במכלי חרס בצורת רימוני יד צבאיים ,המכילים
בתוכם זרעים של פרחי שדה כמו פרג ואחרים.
את המכלים יש להשליך על האדמה ,ובהתנפצם
הם מפזרים את הזירעונים במקום הרצוי.
המחיר 12 :לירות שטרלינג.
www.suck.uk.com

אופניים מסורקים למשעי

חברי הסטודיו לעיצוב פופ־אפ מקליפורניה החליטו לצאת במחווה לרוכבי
האופניים באחת העיירות במחוז ,ועיצבו עבורם מתקן בצורת מסרק ענק
המאפשר להחנות כעשרה זוגות אופניים בין “שיני״ המסרק .הפרויקט בוצע
בקואופרטיב עיצוב הנושא את השם  ,Knowhow Shopהמזמין את הקהל הרחב
לבוא ולהשתמש בתשתית שלו לצורך עיצובים שונים.
www.knowhowshopla.com
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