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Focus

On

ליזה רודריג

סדנאות הסריגה של ליזה רודריג ,מעצבת ויוצרת אופנת סריגה,
הפכו לשם דבר בקרב מפורסמות ארצנו ,ביניהן בר רפאלי ,סנדרה
רינגלר ושירלי בוגנים .מהסטודיו שלה ברמת השרון רודריג מפיצה
את בשורת הסריגה שלה ומעודדת עוד אנשים להתאהב בכוח
היצירתי המבריא והמרגיע של אמנות הסריגה .בשנים האחרונות
ההתעניינות העולמית במלאכת הסריגה הולכת וגדלה ,ורודריג
נחשבת לאחת מהשגרירות המוצלחות שלה בארץ .האם לשבעה
אוחזת בתשוקה מדבקת למסרגות ומעודדת למצוא את הזמן
לסרוג ,ליצור ולחתור להגשמת חלומות כמו גם להיעזר בסריגה
למציאת שקט נפשי ,לטיפול בבעיות ריכוז ולטיפול בחרדה.
הסטודיו נמצא ברחוב אוסישקין  26ברמת השרון ,וברגע שנכנסים
אליו מתנתקים מהרעש ומהמרדף המטורף של החיים ,שעתיים
שאת נמצאת בהן עם עוד נשים מקסימות ,קפה ועוגה
והמון צבע בסריגה ובנשמה .גם הסלבס גילו את
המקום ואת הנחת שבסריגה וביצירה.

הם מוכשרים ,מלאי תעוזה ,והיצירות והעיצובים שלהם
סוחפים את הדמיון .הכירו את השמות שכדאי וצריך לשנן

אסבן .מימין למעלה
ומשמאל :דגמי
 KNOBל”חמת”

הסורגת לסלבס .רודריג

זילברשטיין ודגמים בעיצובה

רחלי זילברשטיין

לא מעט סלבריטאיות מקומיות כבר גילו את
הקסם המיוחד של עיצוביה ,ולמרות גילה
הצעיר המעצבת רחלי זילברשטיין ,שעומדת
מאחורי המותג העולה  ,ROZכבר משחקת
במגרש של הגדולים .אמה של זילברשטיין,
שושנה ,נפטרה ממחלת הסרטן כשרחלי הייתה
בת שמונה בלבד ,ועל שמה נקרא המותג .סגנון
הלבוש האלגנטי שלה הותיר חותם עמוק על רחלי,
והוא עובר כחוט השני בין העיצובים האלגנטיים.
האהבה העמוקה לאופנה ניכרת בעיצוביה של
זילברשטיין ,בוגרת לימודי תואר ראשון בשנקר במגמת
אופנה .כיום היא ממשיכה לבלוט בזירה המקומית
כשעיצוביה מככבים בהפקות והופכים לבחירה הטבעית
לאירועים מיוחדים של מפורסמות כמו קורין גדעון ,יעל
בר זוהר וירדן הראל.
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אושיר אסבן
עבודותיו של אושיר אסבן ,בוגר הפקולטה לארכיטקטורה
באוניברסיטת אריאל ,מתכתבות עם גישות תכנוניות ועיצוביות
של אדריכלי העבר הגדולים .הוא מתמחה בתכנון ועיצוב של
בתי מלון ,בתי יוקרה וחללים מסחריים מגוונים בארץ ובעולם.
במרכז הגישה העיצובית של אסבן תכנון מוקפד הכולל תשומת
לב לפרטים הקטנים כמו גם חיבור בין חומרים שמעניקים
ערך מוסף לחלל .לאסבן יש שיתוף פעולה מתמשך עם חברת
"חמת" שאיתה הוא עובד זה כחמש שנים .לאחרונה השיקו יחד
את סדרת  ,KNOBסדרת ברזים בעיצובו של אושיר בעיצוב
חדשני ומדויק.
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גלידריית לה גופרה בבת ים

רונן לנדס ,יובל בראשי וארנון אשד
 BLEאדריכלות ועיצוב פנים
רשימה ארוכה ומרשימה מפארת את הרזומה המקצועי של משרד
האדריכלות ועיצוב הפנים שהוקם בשנת  .2008הידע והניסיון של
שלושת השותפים מהווה את הבסיס לבולטות של המשרד,
המתמחה בתכנון ובעיצוב מקומות בילוי ,בתי עסק,
משרדים ,דירות ובתים .בין הפרויקטים המוכרים של
המשרד ניתן למצוא את בר ה,Guest Room -
מסעדת  ,Asian Deliמסעדת Social Club
והגלידריות  La Goffre , Goldaועוד.
המשרד מוכר בזכות שילוב מקצועי
יצירות הקליעה
עילאי בין הפרקטי למעוצב כשסיעור
של סיאני וייץ
המוחות היצירתי בין שלושת
השותפים מביא לתוצאות
מפתיעות פעם אחר
פעם.

דליה סיאני וייץ

במשך יותר משלושה עשורים אמנית הקליעה דליה סיאני וייץ ממשיכה לבסס את
מעמדה כיוצרת ומעצבת רהיטים ופריטים קלועים ,וביניהם גופי תאורה .היא נחשפה
למלאכת הקליעה בשנות ה ,80-במחסום ארז ,שם למדה מגברים פלסטיניים .סגנונה
של וייץ מאופיין בחיבורים יצירתיים ובשימוש בחומרים טבעיים וממוחזרים .את
ההשראה היא מקבלת משוקי עתיקות וחנויות יד שנייה ,ותחת ידיה הופכים חלקי
רהיטים ישנים ופריטי יד שנייה לחפצים מעוצבים עם חיים חדשים ומפתיעים .וייץ
יוצרת רהיטים וגופי תאורה בהזמנה מיוחדת ובהתאמה אישית לחללים עסקיים
ולבתים פרטיים כמו גם למלונות ולמשרדים.
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עיצובים של שנהב יעיש ,נוי פוליבה ,אן דהאן ויעל ברק

בוגרי המחלקה לעיצוב אופנה ב"שנקר"

לא פחות מ 43-סטודנטים סיימו השנה את המסלול האקדמי בן ארבע השנים בשנקר .עכשיו הם יוצאים לדרך ומתחילים את
דרכם בשדה היצירתי והמאתגר" .תהליך עיצוב הקולקציות שהתחיל טרום תקופת הקורונה עודד ביטוי אישי ,מקורי ויצירתי",
סיפר ראש המחלקה אילן בז'ה" .במהלכו נסוך בו רגישות ומודעות לתקופת הסגר ,ובסופו התמודדנו עם שאלות בוערות לגבי
ההווה והעתיד אל מול השינויים הדרמטיים שמתרחשים בעולם .אף על פי כן הסטודנטים יצרו ,עיצבו ,ציירו ,פיתחו ,תפרו ,גזרו,
הדפיסו ,רקמו ,צבעו ,ערכו וסגננו קולקציות שמהן עולה אמירה אופנתית ייחודית ועזה ,רלוונטית מתמיד".
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