וינטג’ שיק
החלום להתחדש בפריטי ריהוט של מיטב מעצבי
המאה ה 20-הופך למציאות בזכות אייטמס -
גלרייה ייחודית לריהוט וינטג’ המציגה דגמים
שהפכו לאייקונים עיצוביים ,לצד דגמים חדשים
ומקוריים בהשראת רטרו ,אשר יעניקו לכל אחד
מחדרי הבית אופי ואמירה [שחר בן-פורת]

חובבי עיצוב מכירים שמות כמו לודוויג מיאס ואן דר רוהה ,ג’ורג’ נלסון,
צ’רלס איימס ואלין גריי  -מגדולי הארכיטקטים והמעצבים של המאה
ה ,20-שתרמו לעולמנו ,בין השאר ,מבחר מרשים של רהיטים וכלים
מעוצבים .כורסת ברצלונה של ואן דר רוהה ,כורסת המרשמלו של
נלסון וכסא שקיבל את השם ביבנדום ,אותו עיצבה גריי ,הם רק שלוש
דוגמאות קטנות ומוכרות היטב.
אם תרצו לשים את ידיכם על רהיט מקורי ,שהם ואחרים עיצבו
במהלך אמצע המאה ה 20-ואילך ,תידרשו להיפרד מסכומים גבוהים
במיוחד .כורסת לאונג’ מקורית של איימס עולה כיום  25אלף שקלים,
בעוד שמחירו של כסא פלסטיק אחד המיועד לשולחן אוכל ,גם הוא
פרי עיצובו של איימס ,עומד כיום על  1,600שקלים .לא פחות .את
המתמטיקה אתם כבר עושים לבד :פריטי רטרו מקוריים הם עניין
לעשירים בלבד.

כורסת הלאונג’ של איימס

אבי כהן ושני שותפיו לחנות וינטג’ היפואית  -גלעד מושקטל ותומר
כהן – עשו גם הם את אותה המתמטיקה .השלושה פתחו לפני כ7-
שנים את וינטג’ ,המציעה מאז את האפשרות לרכוש במקום רהיטים
ופריטי נוי משנות ה 50-וה 60-של המאה ה .20-חלק מהרהיטים יוצרו
על ידי אדריכלים ומעצבים ידועים מאוד ,והמחירים בהתאם ,כאשר
החנות מציעה את האפשרות גם לשפץ ולשחזר רהיטים עתיקים
ובלויים הנמצאים ברשות הלקוחות השונים.
“ריהוט רטרו מקורי הוא מאוד יקר” ,מספר אבי“ .לא לכל אחד יש
כסף לעיצובים מקוריים .רצינו לתת ללקוחות את האפשרות לרכוש
רהיטים מעוצבים העשויים באיכות גבוהה אבל במחירים זולים ,ולכן
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פתחנו את החנות השנייה שלנו ,אייטמס .כך כל אחד יכול לרכוש עיצובים של
האייקונים העיצוביים הכי גדולים במחירים נוחים .הרי מי קונה כורסה ב 20-אלף
שקלים? רק עשירים”.
אייטמס גאלרי היא חנות נוספת הנמצאת בבעלות השלושה ,וגם היא פועלת בשוק
הפשפשים ביפו .את החנות הזו פתחו לפני כשנתיים וחצי ,וב 250-המטרים הרבועים
שלה ,היא מציעה כ 250-פריטים מאותה תקופה אהובה במאה ה .20-העיקרון
זהה :רוב הפריטים הם ,למעשה ,העתקים של עיצובים ידועים ,בעוד שאחרים הם
עיצובים מודרניים שנעשו ברוח אותה התקופה .כך אפשר לרכוש באייטמס העתק
של כורסת הלאונג’ של איימס תמורת  6,000שקלים ,והעתק של כסא פלסטיק
שלו לפינת האוכל תמורת  440שקלים.
“כל פריט מעוצב ויפה נמצא פה .פסלים ,שידות ,מזנונים ,ספות ,שעונים ,תמונות,
שטיחים ,שולחנות כתיבה ,כסאות .לא מספיק ששולחן יהיה פרקטי ,צריכה להיות
לו אמירה עיצובית”.

עיצוב ופונקציונליות

אם עניין ההעתקים אינו מצלצל לכם טוב באוזניים ,אתם יכולים להירגע .בעולמנו
אנו ,תוקפו של פטנט על עיצוב מוצר מסוים פג לאחר  50שנים .אבי ושותפיו
מקפידים על הכלל הזה ,ובוחרים עיצובים המותרים לייצור המוני ללא צורך
בתשלום זכויות יוצרים.
תהליך זה החל באיטליה לפני כעשור ,מספר אבי ,אז החלו חברות לייצר העתקים של
רהיטים מפורסמים מהמאה ה“ .20-מדובר היה ברהיטים ברמת מחירים גבוהה יחסית,
אם כי לא כמו של הרהיטים המקוריים” ,מספר אבי .מגמה זו הולכת ותופסת תאוצה
גם מחוץ לארץ המגף ,בין השאר ,גם בישראל .בהתאם ,המחירים של הרהיטים יורדים,
בעוד שאבי מבטיח כי הם מקפידים על שימוש בחומרי גלם איכותיים ועל עבודה טובה,
כדי לספק ללקוחות פריטים פונקציונאליים ומעוצבים כאחד.

באופן כמעט מתבקש ,התצוגה באייטמס מתחדשת כל העת“ .מעבר לקלאסיקות,
אנו במרדף כדי למצוא עיצובים מעניינים ופריטים מיוחדים .אנחנו נוסעים לתערוכות,
מסתכלים על מגזינים .אנחנו כל הזמן נמצאים בחיפוש”.
יש עוד מה לגלות בתחום?
“כן .עם כל כמה שאנחנו בעניינים ,פתאום צץ עיצוב שלא האמנתי שהוא קיים .הכי
מדהים בתחום הוא לראות עיצובים שאתה בטוח שנעשו עכשו ,ואז לגלות שעשו
אותם אי שם במאה הקודמת .הנצחיות של הפריטים ,העיצוב המנצח שיכול להחזיק
 70-80שנה ולהיות אופנתי ומבוקש  -זה הכי מדהים אותי”.

צבעוניות בקו נקי

ההתמקדות של השלושה ברטרו ווינטג’ אינה מקרית .החזרה לעבר בעולם העיצוב
– מאופנה ועד לרהיטים – אינה חדשה .היא החלה לפני יותר מעשור באירופה,
והיא הופכת נפוצה יותר בכל רחבי העולם“ .לפני  6-7זיהינו את המגמה גם בארץ,
אז פתחנו את וינטג’” ,מספר אבי.
מה יש בטרנד הזה שהופך אותו לפופולארי כל כך?
“יש בו צבעוניות מאוד חזקה ,קווים נקיים ופשוטים .זה עיצוב קל לעיכול ,פונקציונאלי
מאוד .לפני כן היה מקובל ריהוט עתיק עם המון פיתוחים ,גילופים ,שימוש נרחב
בצבע חום כהה .בתקופה של שנות ה 50-ואילך נכנסו עיצובים המשלבים צבעים
שונים ,חומרים כגון פלסטיק ,ניקל ,עור ופיברגלאס ,שעם חלקם פחות עבדו ואחרים
לא היו קיימים כלל ,וזה מדבר לאנשים גם היום”.
הלקוח הממוצע ,הוא אומר ,הם כל אותם אנשים שיש להם זיקה לעיצוב“ .רובם
מכירים מעצבים ,יש להם הבנה בחומרים ,הם קונים ספרי עיצוב ורואים את
החידושים בכל הקטלוגים .הם מבינים שרהיט צריך להיות מעוצב ולא רק פרקטי,
וכך להפוך את הבית לנעים יותר”÷ .
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