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מתי בפעם האחרונה 
הקדשתם מחשבה 

לחפץ שהישבן שלכם 
מונח עליו? מתברר 

שמעצבים ואדריכלים 
דווקא מרבים לבחון את 

הכיסא ואת תפקידיו 
השונים,  ואוהבים 

למתוח את הגבול שבין 
פרקטי לקישוטי

ווקא הרהיט היומיומי והנפוץ ביותר ד
– כיסא, בין אם כשרפרף, כיסא נוח, 
־כיסא בפינת אוכל, כיסא משרדי או כו
־רסה – הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר הני

צבים בפני אדריכלים ומעצבים. אלה נדרשים 
לקבל החלטות מכריעות בנוגע לחומר שממנו 
ייבנה הכיסא, כך שיהיה עמיד וגם קל, ובנוגע 
לעיצוב שלו, כך שיהיה נוח לכל גוף אנושי. ואם 
־לא די בכך, ככל שהמודעות האסתטית של הצי

בור עולה, נדרשים המעצבים גם ליצור כיסא 
נאה ומודרני, שיהלום כל בית מעוצב. 

 

הכיסא המפתיע
כיום, תודות לטכנולוגיות יצור מתקדמות וחומרים פורצי 
דרך, נהנים המעצבים מחירות גדולה. מדפסות תלת־ממד, 
דבק פולימרי גמיש, טכניקות של הזרקת פלסטיק ועוד 
־מאפשרים ליצור כיסאות פיסוליים, המזמינים אותנו לב

חון את גבולות השימוש במוצר. דוגמה לכך ניתן למצוא 
 o4i מבית היוצר של סטודיו Dent בסדרת כיסאות בשם
השוודי. הכיסאות מיוצרים משכבות עץ דקיקות שהודבקו 
ונדחסו לתוך תבנית בעלת קימורים וקמטים, והתוצאה 

מפתיעה בנוחיותה.

הכיסא כפסל
הכיסא הוא אחד הפריטים 
־השימושיים ביותר שבנמ

צא – אך לא מעט מעצבים 
מהלכים על הקו הדק שבין 
־שימושיות לבין דקורטי

ביות, או אף חוצים אותו 
האמנותי,  החפץ  לכיוון 
שאי אפשר להשתמש בו, 
אלא רק להתפעל מיופיו. 
לפינת  שכיסא  כמובן 
האוכל או כיסא מנהלים 
־אמור להיות בראש וברא

שונה נוח לשימוש לאורך 
זמן, אך לא פעם, כיסאות 
משמשים  שרפרפים  או 
כשידת לילה הניצבת ליד 
המיטה, מתלה לאביזרים, 
מדף לחפצים שונים ואף 
של  כפסל  או  נוי  אביזר 
יכולת  שום  מבלי  ממש, 

להשתמש בו.
בעזבונו של הזמר דיוויד 
־בואי יש יותר ממאה פרי

דופן,  יוצאי  עיצוב  טי 
אותם אסף במשך השנים, 
אייר=  =בל  כיסא  ביניהם 
המעצב  של  המפורסם, 
מה הכיסא  שייר.  ־פיטר 

עיזבון, מוצע בימים אלה 
המכירות  בבית  למכירה 
הפומביות סות<ביס, והוא 
חלק מקולקציות העיצוב 
של קבוצת ממפיס, קבוצת 
עיצוב רדיקלית איטלקית 
שפרצה לתודעה בתחילת 
שנות ה־80 בזכות עיצוביה 
הססגוניים. הקבוצה יצאה 
=עיצוב  שנחשב  מה  נגד 
המינימליזם  ונגד  טוב= 
אסתטית  בהפחתה  שדגל 
לטובת שימושיות. המושג 
 Less is more המפורסם
שטבע  יותר)  הוא  (פחות 
המינימליסט  האדריכל 
מיס ואן דר רוהה, הוחלף 
האדריכל  שטבע  במושג 
 Less is ונטורי:  רוברט 
משע־ הוא  (פחות   bore

מם), מה שהשאיר הרבה 
מקום למשחקיות עיצובית 
השואבת השראתה מהאר־

דקו, הפופ והקיטש.  כיסא 
מחדש  מגדיר  אייר=  =בל 
את את הכיסא לאו דווקא 
אלא  שימושי,  כאביזר 
מצורות  המורכב  כפסל 

הנדסיות צבעוניות.
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משחק 
הכיסאות

Peter Shire של Bel Air כיסא
Studio Azzurro ,Memphis, Milano :צילום

כיסאות DENT של סטודיו o4i צילום: Erik Karlsson, הביטאט
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הכיסא המסקרן

אהרון,  מאור  המעצב 
הטכנולוגי  המכון  בוגר 
־בחולון, יצר סדרת שרפ

 Matter רפים מרתקת בשם
of Motion, בה בחן חיבו־
רים בין חומרים וצבעים, 
צנט בכוח  שימוש  ־תוך 

ריפוגלי. הוא בנה מכונה 
־ובה תבנית ליציקה המס

תובבת במהירות עצומה, 
שלמרכזה הוא מוזג שרף 
עוצמת  שונים.  בגוונים 
הסיבוב, וההחלטה באיזה 
־רגע תעצור המכונה – קו
הש ייראה  כיצד  ־בעות 

אחד  שרפרף  אין  רפרף. 
ועבודתו  למשנהו,  דומה 
של אהרון בסטודיו נראית 
כמעין הכלאה בין עבודה 
של מדען במעבדה, לשף 
במטבח. התוצאה נראית 
אף היא  כלקוחה מעולם 
הבישול והאפייה. אהרון 
מדבר על עבודתו כיצירת 
־עוגה בתוך תבנית, כשה

אולם  זהה,  תמיד  תבנית 
שונים  מרכיבים  יציקת 
־לתוכה בכל פעם היא הנו

תנת את ה=טעם=  המיוחד 
לכל יצירה. עבודותיו של 
להתעניינות  זכו  אהרון 
־בחו=ל והן מוצעות למכי

רה באתר האינטרנט שלו.

הכיסא כמשחק
סטודיו מג<נטה שייסד רונן 
קרוב  כיום  מעסיק  בבלי 
ביניהם  עובדים,  ל־30 
מעצבים גרפיים ומעצבים 
ישראלים  תעשייתיים, 
הס עיצובי  ־ופלסטינים. 
־טודיו מלאי הומור ומש

חקיות, ועובדיו מתמחים 
בעבודות ממתכת, בשילוב 
חומרים נוספים. העבודה 
השיתופית המאפיינת את 
־הסטודיו מתבטאת בעיצו

בים עצמם. מיזוג חומרים 
ומתיחת גבולות הם עניין 
שבשגרה בסטודיו. סידרת 
כיסאות ה־Donuts ממזגת  
ומשחק,  פונקציונליות 
וכוללת כיסאות התלויים 
או  שרפרפים  כנדנדות, 
צמדי כיסאות המחוברים 
סיאמיים  כתאומים  יחד 
או כזוג אוהבים. עבודות 
של סטודיו מג<נטה הוצגו 
ב־Fuori Salone, ונמכרות 
במי־  Dilmos  בגלריית

לאנו.

הכיסא ההיברידי

צמד האמנים הבלגי פין מולר (Fien Muller) והנס ון 
 Muller Van Severen מסטודיו (Hans Van Severen) סוורן
־דוגל אף הוא בעבודה שיתופית. הסטודיו בוחן את הג

בולות שבין אמנות לעיצוב, ויוצר רהיטים בעלי קווים 
מינימליסטיים בצבעוניות וחומריות עדינה. הרהיטים 
שלהם מעלים על הדעת ציור, צילום או מיצב אמנותי 
המתייחס לחלל שבו הוא נמצא. ההכלאה בין תחומים 
ובין אובייקטים מולידה פרטי ריהוט מפתיעים ועדינים, 
עם הומור דק. כך למשל ניתן למצוא בקולקציות שלהם 
רהיטים המחברים בין כיסא נוח, כורסה ומנורה, או כיסא 
המחובר למדפים. השניים פורצים גבולות, אך בצורה 
הרמונית ועדינה. לדבריהם, בסופו של דבר, חיבורים 
אלה קוראים לבחון את החיבור בין אנשים, ולבדוק מה 
מתרחש כשאנשים שונים בעלי השקפות שונות, גישות 
־שונות וטעם שונה אמורים לפעול יחד בצורה האופטי

מלית ביותר.  

הכיסא המסתובב
 Thomas) כווריאציה על כיסאות נדנדה, המעצב הלונדוני תומס התרוויק
Heatherwick) יצר עבור חברת Magis את כיסא ה־Spun Chair. זהו כיסא 
־המסתובב כמעין סביבון, והוא עשוי מיציקת פלסטיק ומתאים לשימוש בפ

נים ובחוץ. הכיסא הנשען על צידו מאפשר ליושבים בו להתנדנד ולהסתובב 
ב־360 מעלות. על אף מראהו הבלתי־שגרתי, ניתן ליהנות ממנו הן כאובייקט 

שימושי והן כאלמנט פיסולי.

 ,Magis של חברת Spun Chair 
להשיג ברשת טולמנ9ס

 Donuts כיסאות
של סטודיו מג9נטה  
צילום: מיכאל פיש

כיסא מסדרת 
Matter of Motion
צילום: מאור אהרון

Fien Muller :צילום Muller Van Severen כיסא זוגי עם מנורה של סטודיו
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צילומים: גלעד רדט ושי אדם / מתוך הספר 
"כוחו של הסטיילינג" מאת אורלי רובינזון

הכיסא הברוטלי

המעצב ליעד בן יהודה יצר סדרת רהיטים המכונה 
=הבלוק=. הסדרה מבוססת על בלוק בטון בסיסי המשמש 
לבנייה, והיא נוצרה בהשראת אתרי בנייה והחומרים 
המצויים בהם. מתוך ניסיון להשאר נאמן לחומר, וליצור 
=אמת= חומרית, כזו שאינה מנסה להסוות את חומרי 
־היסוד מהם מורכבים הרהיטים, מותיר בן יהודה את החו

מרים חשופים כמו שהם, מבלי לצבוע או לחפות אותם 
בחומרי גמר. סדרת רהיטים זו מתכתבת באופן ישיר 
עם סגנון הברוטליזם, שהיה נפוץ בראשית המאה ה־20 
 Beton – בעקבות מושג שטבע האדריכל לה קורבוזייה
Brut, כלומר בטון גולמי. רבים ממבני הציבור בישראל 

נבנו במסורת זו של הבטון החשוף.

הכיסא המשעשע
־קולקציית כסאות מש

 Lux היא  במיוחד  עשעת 
של  היוצר  מבית   Gstaad
 Barnaba) ברנבה פורנסטי
Fornasetti), בשיתוף עם 
־אן לוקס. המעצב האיטל

קי פורנסטי, שעיצב יותר 
מ־400 פריטים בהשראת 
הסופ זמרת  של  ־דמותה 

יצר  קווליארי,  לינה  רנו 
כיסאות מעץ מלא, ברמת 
מו הפעם  גבוהה.  ־גימור 

הזמרת  של  פניה  פיעים 
כשהם מכוסים כובע גרב 
עיניה  ורק  פומפון,  עם 
מבעד  מבצבצות  היפות 

לכובע. 

DIY כיסא

בכיסאות  השימוש 
הולך  בחלל  צבע  ככתמי 
אם  פופולריות.  וצובר 
בעבר כל הכיסאות מסביב 
לשולחן בפינת האוכל היו 
היא  כיום  האופנה  זהים, 
־לשלב כיסאות בכמה צב
־עים, או אף כיסאות שו

אותו  סביב  לחלוטין  נים 
המתק התוצאה  ־שולחן. 

בלת היא ססגונית, נועזת 
מש ומאפשרת  ־וקלילה 

החלל,  בשאר  גם  חקיות 
מבלי להתחייב לגוון אחד 

או לחומר אחד.
של  החדש  בספרה 
אורלי רובינזון "כוחו של 
־הסטיילינג", העוסק בעי

מוצגות  בר־השגה,  צוב 
־דוגמאות לרוב של שיד

רוג כסאות באופן עצמאי, 
ובתקציב שווה לכל נפש. 
ולקנות  לרוץ  הכרח  אין 
־כיסאות חדשים או איקו

אמירה:  ליצר  כדי  ניים 
את  לתת  חייבים  לא  גם 
לבעל  הישנים  הכיסאות 
יצבע  או  שירפד  מקצוע 
אותם. כיסאות עץ ישנים 
בקלות  לשדרוג  ניתנים 
שיוף  באמצעות  יחסית 
מחודשת,  וצביעה  ידני 
־שימוש בבדים משלל סו

גים לצורך ריפוד מחדש, 
־ליפוף הרגליים או המוש

בים ברצועות שונות ועוד 
שלל פתרונות.

כסאות מקולקציית 
Lux Gstaad של 

פורנסטי, להשיג 
ברנבי הום קוטור

כיסא מקולקציית 
;הבלוק; של 

ליעד בן יהודה 
צילום: עודד אנטמן


