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בתוךמצומצמתבמתכונתהשנהיתקייםטרי״״עיצוב

יךוך
קודמות.בשניםשהיתהחעיצובחממת^אטרי»^״צבע

בו?לראותיהיהאפטרזאתבכלמה

סעריובל סעריובל

TS1$$אמ/TS1$$אמ־נסעהשניםשלושפני

$DN2$/אמ$DN2$ריגרמרתההקרמיקהנית

שבסין,ג׳ןרהג׳ינגלעיר

הפורצלןתעשייתשלהבירה

שהחלועבודותיהעלהעולמית.

רי־קיבלהההואבמסעדרכןאת

גר

$TS1$ריגר$TS1$

$DN2$ריגר$DN2$בפסטיבלפרסשעברבחורש

יפן,במינו,לקרמיקההבינלאומי

והחשוביםהגדוליםמהפסטיבלים

שבות־העבודות,בתחום.בעולם

רתן

$TS1$שבותרתן$TS1$

$DN2$שבותרתן$DN2$My Blue china
״,

עשויות

בש־מצופותיד,בעבודתגםחמר

כבת

$TS1$בשכבת$TS1$

$DN2$בשכבת$DN2$בהשראתומעוטרותפורצלן

הבאהשלבאתסיניים.עיטורים

Madeלבן״כחולהפרויקטשל

in chinaלראותאפשריהיה

טרי״.״עיצובבירידהבאבשבוע

הש־הפעםזוהמתקייםהיריד,

ביעית,

$TS1$,השביעית$TS1$

$DN2$,השביעית$DN2$ביוםהרחבלקהלייפתח

העירוניהספורטבהיכלשלישי

כחלקאביב-יפו,תלשלהחרש

טרי״.״צבעמידיד

אחרהנוכחי,הפרויקטלצורך

ושנוצרובירידשיוצגוהמסקרנים

לג׳ינגריגרשבהבמיוחד,בעבורו

בתהליךהשנה.באוגוסטג׳ןרה

רועשבמפעלשמתרחשמתועש

מע־40שללוהטבקיץומלוכלך,

לות

$TS1$מעלות$TS1$

$DN2$מעלות$DN2$קשיסיניםפועליםבחברת

תהליךאתלרגעריגרעצרהיום,

מפסלהוציאכריההמוניהייצור

מכךכתוצאהפריטים.הייצור

ויחיד.אחרנעשהמהםאחרכל

צורותלשלבבחרההיאבנוסף

סי־צורותלצרמשלהמקוריות

ניות

$TS1$סיניות$TS1$

$DN2$סיניות$DN2$,עיבורקיבלוכולןטיפוסיות

במידותיוצרוהכליםושונה.חרש

והיאהנהוגותמהמידותשונות

עיטוריםבהשראתאותםעיטרה

שב־זרה,ראיהמזוויתאךסיניים,

עיני

$TS1$שבעיני$TS1$

$DN2$שבעיני$DN2$הטכניקהאתמשבשתהסינים

המסורתית.

מער־עינייםשלחטוף״במבט

ביות

$TS1$מערביות$TS1$

$DN2$מערביות$DN2$אבלסיניות,ייראוהעבודות

העבודהבפרטישמתעמקיםככל

שי־היאשהעבודהלהבחיןאפשר

לוב

$TS1$שילוב$TS1$

$DN2$שילוב$DN2$ייצורשלומערב,מזרחשל

אישיתאצבעוטביעתתעשייתי

מרתהשלאינדיגו""ביצה

מערביגםסיני,גםריגר.

וחו־המסורתכבלישלוייחודית,

פש

$TS1$וחופש$TS1$

$DN2$וחופש$DN2$,הנלווה.בטקסטנכתבהיצירה״

בש־עוסקהפרויקטזו״מבחינה

תי

$TS1$בשתי$TS1$

$DN2$בשתי$DN2$שביןהמתחמרכזיות;שאלות

אמנותיתלעשייהההמוניהייצור

יח־ושאלתוייחודי,אחרפריטשל

סי

$TS1$יחסי$TS1$

$DN2$יחסי$DN2$במהלסיןהמערבביןהכוחות

המערבהאםבסיןלייצורשקשור

ומש־ייווצרמהשמכתיבזההוא

תמש

$TS1$ומשתמש$TS1$

$DN2$ומשתמש$DN2$שלו,הייצור׳כ׳מפעלבסין

שבאמצעותהסיניםאלההאםאו

עלמשתלטיםשלהםהייצוריכולת

גםזובדרךומשפיעיםהעולםשוקי

טעמו״.על

ובאחריםריגרשלבפרויקט

״עיצובבעבורבמיוחדשנוצרו

ההצדקהאתלראותאפשרטרי״

לשנהבניגודהיריד.שללקיומו

יוצגולאבוהמשתתפיםשעברה

האמ־עולםשלמהמציגיםבנפרד

נות

$TS1$האמנות$TS1$

$DN2$האמנות$DN2$ירידבתוךנוסףתחוםיהוואלא

יפעתשמספרתכפיטרי״,״צבע

והאוצ־האמנותיתהמנהלתגוריון,

רת

$TS1$והאוצרת$TS1$

$DN2$והאוצרת$DN2$שמבחינת״החלטנוהיריד.של

אחרירידוגורל,מרחבהתפרשות,

התחומיםשניביןהשילובמספיק.

צורךאיןכנכון,עצמואתהוכיח

שונים״.ירידיםלשנילהפריד

העיצוב,חממתבוטלהגםהשנה

בירידלהתקייםשממשיךמורל

האמ־חממתשל״המודלהאמנות.

נים

$TS1$האמנים$TS1$

$DN2$האמנים$DN2$מבחינתעצמואתהוכיחלא

המעצביםשלוהיכולתהצרכים

נציגהשנהגםזאת,עםהצעירים.

שרו־צעירים,וםטוריותמעצבים

בם

$TS1$שרובם$TS1$

$DN2$שרובם$DN2$חלקןחדשות,קולקציותיציגו

לצרגוריון.אומרתבמיוחד״,הוכנו

גופיםיציגוהצעיריםהמעצבים

יותרמוכריםומותגיםממוסדים

מנקילהבי,דניאלהקםטיאל,כמו

קיסראבןאקווה,טאלנטס,ביזנס,

ועוד.

השנהלעומתהבדלהיההאמ

המעצביםשלבהיענותשעברה

אליהם?שפניתן

זמןיותרלמעצביםהיה״הפעם

חר־דבריםיותרישולכןלעבור

שים.

$TS1$.חרשים$TS1$

$DN2$.חרשים$DN2$הפתיעהלאשלנוהפנייה

והרג־מוכנותיותרהיתהאותם,

שנו

$TS1$והרגשנו$TS1$

$DN2$והרגשנו$DN2$קיבלנורצון.והמוןצורךהמון

העי־שתחוםשלנולתחושהאישור

צוב

$TS1$העיצוב$TS1$

$DN2$העיצוב$DN2$כמומרץזריקתלאותהזקוק

מע־השנהלאורךהאמנות.עולם

צבים

$TS1$מעצבים$TS1$

$DN2$מעצבים$DN2$מתיושאלובקשראתנוהיו

הבא״.היריד

למכירות?בנוגעומה

אתהוכיחהלאהחממה״כאמור,

למע־גםכלכלית,מבחינהעצמה

צבים

$TS1$למעצבים$TS1$

$DN2$למעצבים$DN2$שהציגומהמציגיםלנו.וגם

יותרומלאיםרחביםעבודותגופי

כלכ־שמבחינההבנושעברהבשנה

לית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$מספרואמנם,הצלחה.היתהזו

בשנהשהשתתפומציגיםשלגדול

השנה.גםלהשתתףרצושעברה

במשנהמתנהליםכולםועדיין,

להוצאותלהיכנסחוששיםזהירות,

שקו־לכךיתרגלשהקהלומקווים

נים

$TS1$שקונים$TS1$

$DN2$שקונים$DN2$אמנות״.רקלאעיצוב,גם

לה־שחזרוהמשתתפיםאחר

ציג

$TS1$להציג$TS1$

$DN2$להציג$DN2$והחליטובירידנוספתפעם

שלהםהתצוגהשטחאתלהגריל

ויצ־מעצבוינברום,אסףהוא

רן

$TS1$ויצרן$TS1$

$DN2$ויצרן$DN2$וינברוםמעץ.תאורהגופישל

הןהירידבזמןשהמכירותמספר

שו־הואשלפיוהיחידהמדדלא

ביריד

$TS1$שוביריד$TS1$

$DN2$שוביריד$DN2$לראשונהיוצג

הסוסשולחן

מסדרתהמשוגע

madשכוללת

כורסתאתגם

המשוגעתהפרה

טרי״,״עיצובשלההצלחהאתפט

שיצרוהקשריםהפעולהוששיתופי

הוכיחושעברהבשנההירידבזמן

הסיבהזומכן.לאחרעצמםאת

כפולביתןלשכורהשנהשהחליט

02-51ביןיציגהואשבובגודלו,

עץעבודתהמשלביםפריטים,

שיש,כמוחומריםעםמסורתית

מגופיאחרשונות.ומתכותקוריאן

שי־והמוצלחיםהחרשיםהתאורה

ציג

$TS1$שיציג$TS1$

$DN2$שיציג$DN2$שמתחברתהחכה,מנורתהוא

אורליצורומאפשרתלקירבבסיסה

שמירהכריתוךיחסיתרבבמרחק

וקליל.עכשוויומראהגמישותעל

פריטלראשונהוינברוםיציגבנוסף

תאורהגוףשאינוביתיריהוט

עשוישלושהמשטחאוכלשולחן

מעץ.שלווהבסיסמקוריאן

ביריד,תציגטאלנטםגלריה

גלהאדריכלשלהאמנותיבניהול

שלה,2015קולקצייתאתגאון,

intoהכותרתתחת The wild.״

לראשו־שםשיוצגוהפריטיםבין

נה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$שלהמשוגעהסוםשולחןיהיה

סוסרגליהמשלבשלום,בןשמואל

השולחןפראי.בועותשולחןעם

שכוללתmadלסדרתמצטרף

המשוגעת,הפרהכורסתאתגם

עודהגלריה.שלאיקוניפריט

פי־אילןהאדריכליציגבטאלנטם

בקו

$TS1$פיבקו$TS1$

$DN2$פיבקו$DN2$תלתכטיפההמעוצבתספרייה

ואילןונפרםה;שקפאהממדית

המ־האוריגמיענניאתיציגגריבי

תכתיים

$TS1$המתכתיים$TS1$

$DN2$המתכתיים$DN2$.שלו

חו־להבידניאלההאופנהמותג

זר

$TS1$חוזר$TS1$

$DN2$חוזר$DN2$התעשייתילעיצובלשורשיו

שלוההשראהמקורותאתששואב

מהמפגשומטכנולוגיה.מפונקציה

שי־הכוללתקולקציהנוצרההזה

שה

$TS1$שישה$TS1$

$DN2$שישה$DN2$סל,בגזרותשוניםתיקיםדגמי

ויוצ־עוצבוכולםומעטפה,גבצר,

רו

$TS1$ויוצרו$TS1$

$DN2$ויוצרו$DN2$ובבלעריותמוגבלתבמהדורה

הקולקציהטרי״.״עיצובליריד

מדויקתבגזרהמתאפיינתהחדשה

מו־היאבמיוחד.מורכבותובזוויות

רכבת

$TS1$מורכבת$TS1$

$DN2$מורכבת$DN2$ירי־שעשוייםדגמיםמשני

עת

$TS1$יריעת$TS1$

$DN2$יריעת$DN2$תפרים,בלימיוצריםאחת,עור

לרגמיםעצמית.להרכבהוניתנים

אביזריםשלסדרהמצטרפתהאלו

התאמהליצורשמאפשריםנלווים

הח־אתולבחורהמוצרשלאישית

לוקה

$TS1$החלוקה$TS1$

$DN2$החלוקה$DN2$.הפנימית

המענייניםמהפרויקטיםאחר

תוצרהואבירידהשנהשיוצגו

חברתביןהפעולהשיתוףשל

ום־שחראמילאוצרותקיסראבן

לומה

$TS1$וםלומה$TS1$

$DN2$וםלומה$DN2$מגלרייתפקיאלDesign

Spaceחלקהיושעברהשבשנה

במס־היריד.שלהאוצרותמצוות

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$,וגם״,״גםשנקראהפרויקט

להשת־מעצבים11מ-ביקשוהן

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$החברהשלהקוורץבמשטחי

המטבחעיצובמעולמותהמוכרים

גלםכחומריהאמבטיהוחרר

לשימושעיצובפריטיליצירת

אנדריהמעצביםהיום-יום.בחיי

שכלמראות,קולקצייתיציגוושי

שונהמעטפרשנותמעניקהאחת

אבןמשטחישלהחומרלתכונות

מקטגרטוג׳וןהלטרמאיהקיסר;

שלסדרה״דמדומים״,אתיציגו

זמןשלבמושגהעוסקיםשעונים

טבעשלתחושהומעורריםמשוער

לניארוואיתיקרתשירהבבית;

אבןאגרטלינוף״,״אגרטלייציגו

נו־שלאופקקוויהמציגיםקיסר

פים

$TS1$נופים$TS1$

$DN2$נופים$DN2$.שונים


