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הטבע רווי באוצרות ,חלקם מהווים השראה לכל מי
שרק עוצר להתבונן ,ביניהם מעצבים שמתרגמים
אותם לפנינים לעיצוב הבית .תרגום זה לא תסיד עובר
עיבודים רבים וסטמורפוזות ,אלא לעיתים נשאר נאמן
למקור ,כמו במקרה של אחד המשאבים הטהורים
בטבע  -הזהב ,שגם בצורתו הגולמית מצליח לשמור
על ברק ועל זוהר .זאת ,ועוד תכונות יקרות מפז,
הפכו את המתכת האצילה לנחשקת כל כך ,עד
למלחמות רוויות דם.
אמנם ,ליסוד הנעלה יש קושי להתחבר לחומרים
אחרים וכמעט שלא דבק בו דבר ,אך בכל הקשור
לעולם העיצוב ,הצליח הזהב "להדביק" אליו כמה
תכונות פחות מחמיאות ,שהפכו אותו ליותר צעקני

לעתים מאשר"הצעקה האחרונה" .ד׳ אם נזכיר את
ארמון הפאר של השליט העריץ סדאם חוס״ן ,שיני
זהב המיוחסות לגיל הזהב ,בגדים זולים בצבע הנוצץ
למרחקים או את הביטוי שהפך שם נרדף לשטחיות
 ,Gold digger -כדי להרגיע קצת את בהלת הזהב.

קסם החומר
מה שפעם נחשב לנחלתם הבלעדית של האליטות
ושל בני האצולה ,והרבה לככב ולעטר את ארמונות
הפאר של משפחות המלוכה ,הפך ברבות השנים
לעדות לטעם רע ,על רקע נוכחותו הראוותנית בהיכלי
רודנים ,שהביאה ,בין היתר ,לחידוד פערי המעמדות.
שנות השמונים העליזות אף הן לא עשו חסד עם <

ו־ .טפטים מוזהבים במראה קלאם׳ ויוקרתי לעיצוב זוהר וחסים במהותו .חנויות הבוטיק צסר FASHION BOUTIQUE

 .2פינגווין מעוצב לנוי ,עשוי מפורצלן לבן בשילוב זהב 479 ,שקלים .רשת  .iDdesignצילום :ישראל כהן
 .3הטבעת זהב  ,hairlineמתוך קולקציית תמונות זהב אקסקלוסיבית ,המשלבת עיצובים מקוריים בשילוב טכנולוגיית
הדפסת זהב מטאלי ,החל ם 550-שקלים .סטודיו  .10f135צילום :אמיר יהל

עמוד 3

הגוון המסאל׳ ,בשל העומס וההגזמה בשימוש
בו ,שיצרו בסופו של דבר מראה כבד וארבא׳,
ולקינוח ,תרבות ההיפ-הופ המוגזמת של שנות
התשעים ,שהשתמשה באביזר׳ זהב גרוטסקים
כאקט חתרני ,שכוון נגד סגנון הלבוש של בעלי
ההון .זו טבעה את מושג ה״בלינג-בלינג" ,בו הזהב
הופך קריקטור׳ וצעקני מיסודו.
ולמרות כל אלה ,הצליח מעמדו של הזהב
להתבסס ולהישמר היטב ,תוך שהוא מדלג
על משוכת הקיטש והראוותנות ,בדרך לשדרוג
מעודן ,אלגנטי ורב קסם ,גם של מעוזנו הפרטי.
כיאה ליוקרה ולעושר שסימל הזהב ,הביקוש
לחומר הלך וגבר ,ועם השנים נוצרו לו אינספור
חיקויים .הייצור ההמוני והזמינות הגדלה שלו
אמנם הורידו את ערכו ,אך הפיכתו לחביב
המעצבים סייעה למצב אותו במקום טוב ,ולזרוע

הטכנולוגיה הטתקדטת 1
• וו ות רבות לשיבוץ ן
י ז  -החל סאריח׳ זהב
:טטז־״ם ,חיפו" סיר כעלי
זהב ,וכלה בברזים ובטור׳
י
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אור באמצעותו ,גם אם אינו בדרגת  24קראט.
הטכנולוגיה המתקדמת הוסיפה אפשרויות
רבות לשיבוץ הזהב בתוך הבית ־ החל מאריח׳
זהב תלת ממדיים ,חיפו" קיר בעלי רקמת זהב,
וכלה בברזים ובכיור׳ זהב.

לא כל הנוצץ והב
האסוציאציה העולה למשמע "עיצוב בזהב"
יכולה לנוע א׳ שם בין ארמונות המלוכה ,שהבולט
בהם הוא ארמון ורסא׳ ,המגלם עושר רב ואת
ביטו" הנהנתנות של מלך השמש ,הוא לוא׳
ה - 14-רהיטים במסגרת פיתוחי זהב כמלאכת
מחשבת ,מסגרות עץ מגולפות ומצופות בעלי

■

זהב ,תקרות זהב וחדרי רחצה משובצים ברזי
זהב ,ועד פינות חסד טרנדיות ומתוחכמות
בגוונים ניטראליים ,שמשלבים פריטים מוזהבים.
לזהב ,בנוסף לאלו ,יש ערך נוסטלגי ,המעורר
זיכרון וגעגוע לפריטים מבית סבא וסבתא -
חפצים כמו מתג׳ חשמל מעוטרים ומצופים
בזהב ,פריט׳ דקורציה עתיקים מזהב ,תכשיטים
בקופסת מתכת מוזהבת ועוד .בין אם גוף
תאורה בזהב בוהק ונוצץ או חפצי נוי עם ברק
עמום  -שילוב המתכת המוזהבת בעיצוב הבית
מצליח להרחיב את הלב ולהוסיף רבדים ועומק

גם לבתים חדשים ומודרניים< .

'" .5קערה לבנה עם
י
הב קיוטיפול ,מצופה זהב  24קס
ד .אגרטל פורצלן בשחור מט ,בה
 .8קערה שחורה עם
 .9כוסות לנר בהדפס ויאוס!
חידת אחסון מסדרת  ,Shineשל

:עיצובו של ג׳ונתן אדלר ,מקו
י להפיח אור יקרות בסביב
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עמוד 4

מגע הזהב
כדי לא להסתכן כעבירה על חוקי הטעם הטוב ,הוראות
השימוש הבלתי כתובות מבקשות להצמיד לזהב את
המילה "נגיעות" ,באופן שיעשה תסד עם התוצאה
הסופית .אמנם ,המילה"מינונים" חוזרת על עצמה רבות
בהקשר של עיצוב פנים והום סט״לינג ,אך לרוב היא
אינה מגיעה עם הוראות מדויקות ,כמעט כמו מתכון
סודי ,שאינו מפרט את מינור התיבול .ואכן ,אין נוסחה
מדויקת לשילוב הגוון המטאל׳ והדומיננטי בחלל .הזהב
העדכני יכול להשתלב כנגיעה של חומר או של צבע,
בהתאם לאופן השימוש בו  -צבע על קיר מרכזי יחטיא
לחלל המעוצב בסגנון סונוכרוסט׳ מאופק ושקט ,ואילו
פריט׳ זהב ,קטנים כגדולים ,יוכלו לעדן עיצוב מרושל
יותר ,המשלב חומרים טבעיים וגסים.

-ת.,

זוהר בחדר
הזהב בעיצוב הבית מייצג בגרות ,חום ויוקרה מסוג אחר.
כזה שלמרות זוהרו ,מצליח לשמור על תום ולשדר
מראה טבעי ,נינוח והרמוני .עם זאת ,אין ספק כ׳ שילוב
הזהב בחללי הבית ,אם נבחר בקפידה ומחומר איכותי,
מעלה את הרף ומעניק תחושת מלכותיות וסטנדרט
גבוה  -תכונות שהופכות אותו אידיאלי עבור ס׳ שמחפש
לעצמו את הטוב ביותר .נגיעות זהב על רקע כהה "צרו
סגנון דרמטי-אלגנט׳ ויפעלו כדגש לזריקת אור על
אלמנטים מרכזיים .על רקע בהיר יותר ,יעניק הזהב
תחושת זוהר וניקיון עיצובי ,וסגנון רך ורומנטי מיסודו.
זאת ,כאמור ,אם מקפידים לשלב מעט חפצים מוזהבים
ולפזר אותם כחלל ,כך שהרושם הכללי שיווצר יהיה
שלם והרמוני ,במקום אינטנסיבי-4 .

צבע על קיר מרם׳
יחטיא לחדל המעוצב
בסעון טונוכרוטס׳
טאוטק וטקט ,ואילו
טריט׳ זהב ,קטנים
כגדולים1 ,וכלו לעדן
עיצוב טרוטל יותר,
הטטלב חוטרים
טבעיים וגסים
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 .11בד מוזהב בהדפס אוריינטלי מבית  ,BOHO & COהמשדר רכות ויוקרה .עוד עיצובים מודגשים בזהב של המותג יוצגו בשבוע העיצוב שיתקיים בלונדון ,באסצע ספטמבר
 .12כורסה איקוניתשל האמן  ,HARRY bertoiaשצופתה בזהב  18קראט ,לרגל ציון  100שנה להולדתו של האמן המודרניסט .להשיג בלעדית בהביטאט
,
 .13ציפית לכרית נוי עם לב מוזהב 39.90 ,שקלים .רשת זרדינון .צילום .שירה רז
 .14כרית נוי בהדפס גיאומטרי מוזהב 99.90 ,שקלים .fox home .צילום :אפרת אשל
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 .15אריחי זהב סבית  ,versace homeהחל
 450-0שקלים לס׳יר .רשת נגב .צילום :יח״צ
.16חדר רחצה עם נגיעות זהב שסשוות לו הוד
והדר יוקרתי ומלכותי .קולקציית Living Gold
סבית  ,Versace Homeלהשיג בלעדית
בסניפי נגב .צילום :יח״צ
 .17נוכחות ואסירה חזקה בחלל  -ראש רובוט
מוזהב 199 ,שקלים .רשת  .!Ddesignצילום:
ישראל כהן
 .18נורת שנדליר מדגם  - King Edisonגוף
תאורה גאוני ,הסשלב בין הנורה המסורתית
הפשוטה והסוכרת לבין המראה הזוהר של
השנדליר המלכותי)וסכאן שסו(.
עיצוב Young & Battaglia :לחברת
Mineheart
 .19תכשיטים לבית בתפיסה חדשנית של
אספנות מודרנית ,מסדרת  .24k goldכל
יצירה מודפסת ב 50-עותקים בלבד ,ממוספרת
וחתומה על ידי האמנים .סטודיו  .10f135צילום:
תמי בר שי
 .20עששית זכוכית גיאומטרית עם שלד זהב339 ,
שקלים .רשת  .houseinצילום :א״ל קרן

הגוון המטאל׳ מהווה תוספת מעניינת ומרהיבה לעיצוב הבית ,וזה
עוד מבלי להזכיר את אפקט הוואו המיידי שהוא מספק .עם זאת,
הוא נחשב לצבע דומיננטי ,ולכן נהוג להשתמש בו כצבע דגש ולא
כצבע עיקרי לעיצוב .תוכלו לשלב אותו בכל סגנון עיצוב ,גם אם
אינכם מעצבים בהכשרתכם או בעלי ידי זהב ,אך כאמור ,כדאי
לדבוק באופן שיחמיא לו יותר מכל ולשלב אותו במשורה בפינות
הבית .כדי לסייע בידכם להתרחק ככל האפשר מעיצוב קיטשי
או מוגזם ,שיביא למיאוס מיידי ,הנה כמה רעיונות שקל ליישם
בבית ,ויוכלו להאיר אף את הפינות החשוכות ביותר באור יקרות.
• אביזר׳ דקורציה הם דרך נפלאה להדגיש ולהעצים את מראה
החלל .אביזרים משלימים בנוני זהב הם תוספת ברוכה לכל פינה,
ויעניקו לה אפקט מואר וזוהר ,כמעט כמו תאורה טבעית .רצוי
לשלב פריט אחד או שניים באזורים חשוכים יחסית או בכאלה
שהשנים השולטים בהם מעטים מדי או דומים.
• נגיעות נוספות יכולות להיות בדוגמת כריות נוי זהובות על ספה
בצבע אחיד או אריחי זהב מעוטרים בחדר הרחצה ,לצד מראה
עם מסגרת מוזהבת ושאר אביזר׳ דגש זהובים.
• בניגוד לאמונה הרווחת ,כסף וזהב בהחלט יכולים להיות
חברים טובים .שידוך של שני גוני המטאל הללו יעניק תחושה
שונה ומיוחדת בבית וייצור קונטרסט מעניין ,בעל ממד ויזואלי
וטקסטורל׳ ,האיזון הנכון בין השניים יסייע ליצור פינה שלווה,
חמימה ,אלגנטית ואקלקטית.
־ יש לכם שולחן עץ פשוט בחדר המגורים? רססו את רגליו
בספר" זהב ,לגיסור מושלם וזוהר .תוכלו להתחכם ולהיעזר
במסקינט״פ הדבוק בצורה אלכסונית לכל רגל ,כל אחד בזווית
אחרת ,ולרסס עד לגבול שיצרתם .הסירו את נ״ר הדבק בתום
הריסוס והמתינו לייבוש מלא.
־ באופן דומה תוכלו לרסס אביזרים דקורטיביים שנם ליחם,
בגוון אחיד בצבע זהב ,באפקט גיאומטרי מעניין.
־ שלבו את הזהב הדומיננטי עם גוונים נוספים ,שירגיעו את הטון
ויסייעו לו לשדר אלגנטיות ,כיאה למעמדו .שילוב עם גוני הלבן
והאפור יבסס אווירה הרמונית ומאוזנת בחלל.
־ נסו לחפות אהיל פשוט בטכניקת גילדינג)עלי זהב( ,בצדו
הפנימי  -לעיצוב אלגנטי ומואר ,גם כאשר המנורה אינה דולקת.
• חדר השינה ישדר אווירת רומנטיות ונהנתנות בעזרת מצעי זהב
או מצעים המשלבים רקמה מוזהבת .תוכלו גם להסתפק בזוג
ציפיות לכריות בצבע טבעת הנישואין  -לדגש אלגנטי.
• שירות׳ האורחים יכולים ליהנות מאווירה מוחצנת יותר ,שכן זמן
השהיה בהם אינו גדול .התקינו מראה מוזהבת ועטרו באביזרים
משלימים ,ליצירת חלל מרשים ,חרף שטחו המצומצם.
־ השתדלו להיות יצירתיים ולהציג אמירה "חודית ,בעזרת שילוב
חפצים עתיקים לצד חדשים ,באופן שיבטיח טעם איש׳ מקורי .פ
סייעו בהכנת הכתבה:
בתיה מורנו ,מנהלת קטגוריית קרמיקה ב"אלוני"
מומחי העיצוב של chinabuy
מיכל נוף ,מנהלת שיווק בקבוצת"נגב,,
מירי פיקרסק׳ רובין ,מעצבת הבית של bg PAINT
עובדיה אביבי ,בעלי"דא קוצ׳ינה מטבחים,,
רונית טל ,המעצבת של"רהיטי דורון" ו״באטיו"

