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קו פריז  -תל אביב/
מאת :אורי סלע

אחרי ארבע שנים בפריז חזר
המעצב אמיר גולן לפעול בשוק
המקומי .הוא כבר הספיק
להשיק כוסיות עם אושיות חברה
מהמפורסמות והמכובדות שידעה
הביצה המקומית ולצד עבודות
העיצוב שלו ,חולם גולן להספיק
לעצב גם מקווה או בית כנסת

אמיר גולן ( )45הוא אחד ממעצבי הפנים
שמצליחים לסחוף את לקוחותיהם ,לחשיבה
יצירתית מחוץ לקופסא .גולן ,מתגורר כיום
ברמת השרון ,אחרי  4שנים בהן שהה בפאריז
ועסק בעיצוב פנים ,בעיקר למגזר הפרטי.
היכולת שלו לשלב בין העידון האירופאי לקו
הישראלי החמים ,מצליחה להוציא מבית
היוצר שלו חללים מעוררי השראה ,שהיינו
שמחים ללכת לישון בתוכם ולהתעורר
כשהם עוטפים אותנו.

42

כשדיברנו על הסגנון המאפיין אותו ,מיקם את עצמו
גולן במשבצת האקלקטית ,ששמה במרכז את היכולת
ליצור חיבורים ושילובים ,של פריטים ממקומות שונים,
בעלי זהויות שונות וליצור ביניהם חיבור הרמוני .הוא
יודע להתחבר לחללים קלאסיים ,מודרניים ,כפריים
ומינימליסטיים ועם זאת ,בכל פרויקט ניכרת שפתו
העיצובית .אמיר מאמין שהייחוד של הלקוח ,זה שיגור
מאוחר יותר בבית ,חייב לבוא לידי ביטוי בחלל .זה יותר
חשוב מהצמדות לסגנון כזה או אחר.
אמיר גולן הוא איש של אנשים .קל להתחבר אליו,
להקשיב לו ולעוף איתו .הוא מספר ש 90%-מהלקוחות
שהוא עובד איתם ,מתחברים אליו ונפתחים .גולן מסביר
שגם זה סוג של תהליך .יש לקוחות שמגיעים מאוד
פתוחים ולאחרים לוקח זמן רב יותר ,אבל עצם הביטחון

שמקרין המעצב מצליח בסוף לגעת כמעט בכולם .גולן
מספר שממש לפני הראיון שלנו ,הוא הגיע מדירה אחרי
שגמרו ליצוק בה את התקרה .הוא היה שם עם בעלת
הנכס ואמר לה שהבטון נראה מקסים ורצה להשאיר אותו
ככה ,איך שהוא .הלקוחה רצתה ללכת עם הקו אך הרגישה
שגדול עליה וגולן הציע לה שימוש בטיח במראה בטון
חשוף ,כך ששני הצדדים חשו בנוח.
לכל משרד יש פרויקט דגל ולשאלתינו ,סיפר אמיר על
זוג צבעוני ,בעל זיקה לעיצוב ולטעם טוב ,שרצה להיות
מעורב בפרויקט ,לא ממקום של ביקורת אלא יותר מכיוון
של עשייה ופיתוח משותפים .החיבור בינם לבין המעצב
הצליח להוציא חלל מקורי ,בעל צבעוניות עזה ופרטי
נגרות מקוריים.

אמיר עסק לאורך כל הפרויקט בבדיקת
גבולות ובדק בכל פעם עד לאן ניתן
למתוח אותם.
במהלך הפרויקט הציע ללקוחות שתי אופציות ליחידת
מדיה בסלון  -אופציה אחת קונבנציונלית ואחרת הייתה
עיצוב מקורי שלו ,ושילבה עץ ,פליז וזכוכית .הלקוחות
בחרו את הפריט שאמיר עיצב .וזאת ,גם דוגמא לאופן
הזורם והמתחבר שלו .הוא לא כופה ,אלא מעניק
אלטרנטיבה המאפשרת ללקוח לבחור את המינונים
המתאימים לו .בהמשך ,אחרי ששברו קירות בחדרים,
נחשפו הספרינקלרים .אמיר הציע לצבוע אותם בשחור
והשאיר את הסוף שלהם ,חשוף ,כך שהמראה שהתקבל
היה של פרחים אדומים המפוזרים על התקרה .הזוג אהב
את הרעיון ונתן לו להמשיך .כך התהווה חלל מעוצב
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שבשל פתיחות בעליו והדרור שהעניקו למעצב,
הפך לפרויקט הדגל של המשרד.
לשאלתינו ,איזה פריט ,חלל או מתחם היה מעוניין לעצב,
השיב אמיר שהיה רוצה לתכנן בית כנסת או מקווה.
לעשות אותם אחרים .יש משהו מאוד מיוחד ,מבחינתו,
בחיבור שבין הזיקה הדתית שמייצגים המקומות האלו ובין
הרצון לראות אותם מעוצבים ,בעלי קו אסתטי מובהק.
גולן אוהב לחקור תהליכים ומניח שיצליח ליצוק לתוך
חלל בית כנסת או מקווה את שני הערכים הללו יחד
ולהעניק להם את הייחוד.
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את המשרד שלו ,סמוך למגדלי ב.ס.ר ברמת-גן ,חולק
אמיר עם אדריכל המתמחה בבניה ירוקה .מעבר לכך
שהנושא חשוב מבחינתו ונמצא אצלו במודעות ,העובדה
שהם פועלים באותו החלל ,משפיעה על החיבור שלו
לחומרים טבעיים וממוחזרים והוא עושה בהם שימוש
בפרויקטים רבים מבית היוצר שלו.
גולן אמנם די חדש בשכונה ,אבל כבר הספיק להשיק
כוסיות עם אושיות חברה מהמפורסמות והמכובדות
(אח"מים) שידעה הביצה המקומית (לצערינו לא נוכל
לחלוק עמכם את המידע העסיסי) .כששאלנו אותו עם מי
היה שמח לשתות כוסית וויסקי הוא חשב שהיה נחמד
לעשות זאת עם פיליפ סטארק או עם זהה חאדיד .אין לו
ספק שהיו עפים לחלל רעיונות מאוד מעניינים.

כשמדובר בכל תחום הריצופים והחיפויים ,למעצב יש תשובה ברורה.
ויה ארקדיה ,מעניקה לו תחושה מאוד נוחה .חוויה של חו"ל ומגוון אפשרויות כמעט אינסופי.
פרט למענה הפרקטי ,גם את רמת השירות בחר לציין גולן .הצוות במקום ,מפרגן לאדריכלים ,אדיב ומשיק לסטנדרטים
דומים בעולם .אמיר מסביר שגם בחו"ל זה לא מובן מאליו שאם אתה עכשיו תקוע באתר בניה וחייב עזרה ,מישהו ישלח
לך מונית ,בדיוק עם האריח שאתה צריך .בויה זה קורה ומבחינתו אין לזה מחיר .כל אנשי המכירות מכירים אותו ,תמיד
נגשים אליו והתחושה הנוצרת ,גם כשמגיע עם לקוחות ,היא תחושה של בית עוטף שתמיד כיף לחזור אליו.
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