סיפורי בדים

היופי נמצא בפרטים הקטנים
על אוספים ,זיכרונות ,ישן מול חדש ושילובם בעיצוב הבית

כ

ולנו אספנים .מי יותר ומי פחות ,אבל לכולנו
בבית יש מצבור של אוספים ,מתנות ,זיכרונות,
חפצים שעברו במשפחה ועוד .חלקם בעלי ערך
רגשי רב ,חלקם מעוררים בנו זיכרון עמום ,חיוך או
געגוע .הסיבה שהם "שם" נובעת מהעובדה כי הם
חלק מאתנו ,מסיפור החיים הפרטי שלנו.
אני מאמינה שהחיים שלנו הם צירוף נדיר של
החלומות והזיכרונות שלנו ,חותמות מסע משבילי
חיים ,התרבות והמורשת ממנה באנו וזו שאליה
אנו צומחים .הבית הוא המקום הרגשי ביותר שלנו.
אליו אנו שבים בסופו של יום וממנו אנו יוצאים מדי
יום אל העולם .מתוכו אנו מקיימים דו שיח עם כל
הסובב אותנו .נכון שהבית שלנו ידבר את מי שאנחנו.
לכן ,אחד הדברים שחשוב לשים עליו דגש בתהליך
של עיצוב והלבשת הבית ,הוא להביא לידי ביטוי
תחביבים של בעלי הבית ,אוספים ,מזכרות או פרטי ריהוט
שעברו במשפחה .להתחיל מה " -יש" ,מהקיים ואחר כך
להתחדש.

מאיפה מתחילים?
כמו בכל דבר  -מתחילים במיון החפצים והאוספים.
היצמדו לאלו שהם באמת בעלי ערך רגשי עבורכם או
אספני .באחת מהדירות שעיצבתי לאחרונה ,לבעלת הבית
היה אוסף נדיר של כלי קרמיקה שונים :צלחות קיר ,כלי
פורצלן עדינים שעברו במשפחה וכאלו שאספה עם
השנים .הם היו חלק ממנה ,מעולמה הפנימי ולכן היה לי
ברור שהם חייבים לבוא לידי ביטוי בתהליך עיצוב הבית
מחדש.
בשנים האחרונות חזר הטרנד של תליית צלחות פורצלן
וקרמיקה על קירות הבית בקומפוזיציות שונות .לחלק מכם
זה אולי יזכיר את "הבית של סבתא" ,אך כמו בכל תחום
הקשור בעולם ההום סטיילינג ועיצוב הבית ,המעגליות
החוזרת של אופנות משתנות מאפשרת לנו לקחת את
המוכר והישן ,ולהציגו באופן אחר .שונה .שילובים של
ישן מול חדש ,הם אלו המעניקים חום ותחושת ביתיות.
מעבר לכך שזה מאפשר לנו תצוגה נאה של אוספים
מהסוג הזה ,זו גם דרך להציג אמנות על הקיר ,להוסיף
צבע וטקסטורה .מאחר ואוסף כלי הפורצלן והקרמיקה
היו בעלי חשיבות מאוד רגשית ואספנית גבוהה לבעלת
הבית ,נקודת הפתיחה בכל תהליך עיצוב הבית היה
מהסוף להתחלה :את ההשראה לבחירת פלטת הצבעים
לבית ולבדי הריפוד ,שאבתי מתוך אוסף הצלחות והכלים
היפים שהיו ברשותה.
כשהתחלנו את תהליך עיצוב הבית ומיון החפצים ,היא
הראתה לי קופסה ובה עשרות אם לא מאות עבודות רקמה
)קרושה( מעודנות להפליא ,חלקן אפילו מתקופת נערותה,
שבעיני הן סוג של אמנות .בחרתי במסגרות מעודנות
מעץ ,במראה וינטאג'י רך ,מסגרתי את עבודות הרקמה והן
הוצגו במזנון שבסלון ובמקומות נוספים בבית.
בבית אחר אותו עיצבתי ,בעל הבית הוא אחד צלם
טבע .האתגר היה לבחור מתוך מאות ,אם לא אלפי
הצילומים שהוא צילם מרחבי העולם .כדי להנות מכמה
טעימות של הרפרטואר שהוא יצר הצעתי ליצור קיר
גלריה .בחרנו בקיר מרכזי בבית ,הנראה מכל נקודה בבית:
מדלת הכניסה ,מהמטבח ,ממעלה המדרגות של קומת
חדרי השינה ובכניסה לסלון .הפכנו קיר משמים וריק לקיר
גלריה לתצוגה מתחלפת של עשרות צילומי טבע יפהפיים,
באמצעות מדפים מותאמים שהוזמנו במיוחד אצל נגר.
בבת אחת הוספנו צבע ועניין למרכז הבית ,נמנענו מלחורר
את הקיר במסמרים ואמצעי תלייה שונים .אך מעל לכל,
הערך העליון הינו הגשמת החלום ומשאלת הלב של
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בעל הבית :הקמת גלריה
פרטית משלו בבית.

תשומת לב
לשירותי האורחים
אחד מחדרי הבית
שזוכה לפחות מחשבה
ונגיעות עיצוביות ,חוץ
מבחירת חיפויים ושאר
אלמנטים פונקציונליים
מתבקשים ,הוא חדר
שירותי האורחים .גם
בהם יש מקום לתת טאץ'
עיצובי .לבעלת בית איתה
עבדתי היה אוסף גלויות
ותמונות ישנות וכרטיסי ברכה שאספה במשך השנים.
לכל גלויה היה סיפור אישי :זיכרון מסרט אהוב ,רמז
לספר שליווה אותה בילדותה ,כרטיס ברכה שקיבלה
מחברה לכבוד יום ההולדת כשהייתה בכיתה א'  -כולן
בעלות ערך רגשי רב עבורה .בחרנו במסגרות מוזהבות
במראה וינטאג' ותלינו אותן בחדר שירותי האורחים.
כלי רוקחות ישנים ,מכתש ועלי מקרמיקה ,שהיו חלק
מעולמה המקצועי בעבר של בעלת הבית ,הוספו
כאלמנטים של קישוט ודקורציה .אתם בטח תגידו -
אבל בשירותי האורחים? כן .אפשרי .זה יעלה שאלות,
ויעלו סיפורים ויעלו נושאים חדשים לשיחה .זו דרך
נוספת לספר מעט מסיפור החיים .סיפורים שלפעמים
שווה להקדיש עבורם דקה של שאלה והקשבה.

סיפור השטיח המעופף
כל תהליך של עיצוב בית מתחיל אצלי בחיפושים
בבוידעם או במחסנים של בעלי הבית .לא כולנו מודעים
למה מסתתר שם .הרוב הוא ג'אנק שצברנו עם השנים
ושכחנו מקיומו ,אבל אחת לכמה זמן נופלת לידי שכיית
חמדה עם סיפור חיים מרתק .וכזה הוא הסיפור שלפנינו.
השטיח הזה נמצא בבית לקוחותיי באחד המחסנים.
נטוש ,מאובק ,מהוהה ועל סף זריקה או וויתור עליו.
ביקשתי להוציאו מהשק ולהעיף בו מבט נוסף ,שניה לפני
זריקה .כשהוא נפרש על הרצפה ,נעתקה נשמתי .שלחנו את
השטיח לבירור מקצועי שאכן אישר לנו שמדובר בשטיח
קילים מיוחד ונדיר ביופיו ,בן למעלה מ  100 -שנים.
השטיח היה שייך לסבתה של בעלת הבית ועשה "עליה"
ארצה בדרך לא דרך לפני עשרות שנים ,עד לנחיתתו בבית
לקוחותיי .השטיח נלקח לניקוי ייסודי ,ריענון ,חידוש
מקצועי ותפירה במקומות בהם הוא נפרם .פלטת הצבעים
המרהיבה שעלתה ממנו ושלל הטקסטורות שבו ,היוו כר
מושלם לסלון הבית והגדרתו והיוו מקור השראה לעיצוב

כל חלל הבית .לאחר עשרות שנים של שיכחה ,השטיח
זכה לעדנה מחודשת ,והוא בעצם מרכז ההוויה של הבית
הזה .חיבור של ישן וחדש .עבר ועתיד.
לפני שיוצאים בחדווה וקונים הכל 'חדש  -חדש'
מהניילונים לבית ,חכו שניה .הביטו סביב .נסו למצוא את
החפצים היקרים ללבכם .תנו להם הזדמנות נוספת .ייתכן
ולא כולם יהיו רלבנטיים עבורכם גם בעיצוב הבית החדש.
אבל הרשו לעצמכם לשאול ולחקור מדוע פריט הריהוט
הזה יקר ללבכם .תנו ביטוי לאוספים שלכם באמצעות
תצוגה נכונה ומכבדת בבית ,הביאו את מי שאתם ,את
סיפור חייכם לידי ביטוי גם בנראות של הבית שלכם.
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