
שווה ביקור

לונדון מחכה לכם
בירת אנגליה היא מעצמת עיצוב המשמשת קרקע פורייה לפעילותם של מותגים ומעצבים 
מרחבי העולם. תמצאו בה חיבור נפלא בין ישן לחדש הבא לידי ביטוי במלונות ובמועדונים 

מעוצבים הממוקמים במבנים היסטוריים, בחנויות עיצוב המציעות פריטים לאספנים 
ובגלריות יפהפיות שקשה לעמוד בפניהן. אספנו לכם תשעה מקומות שאסור לכם לפספס 

בביקורכם הבא בעיר. לגזור ולשמור | מעצבת פנים נורית גפן

מלון בכאוס מאורגן

 The London Edition המוטו העיצובי של מלון
הוא עירוב חדש וישן ויצירת תוהו ובוהו עיצובי, 

מעורר השתאות. קשה לאפיין את התחושה 
הכללית במלון, ובזה ייחודו. הוא שייך לרשת 

מריוט, נפתח בשנת 2013 ומשולבים בו חדרים 
סופר מודרניים ושטחים ציבוריים, המשמרים 
את אופיו הבריטי המפואר של מלון שהוקם 
בשנת 1909. במלון המקורי חוברו חמישה 

בניינים שנבנו ב־1835. הלובי והבר משדרים 
אווירה של כאוס מאורגן בשילובים יוצאי דופן 
של ריהוט, וגופי תאורה שעוצבו על ידי מיטב 

המעצבים האירופאים. מתקרתו של מרכז החלל 
תלויה ביצה ענקית בעיצובו של אינגו מאורר. 

אזור הקבלה מחופה בהעתק של גובלן מתקופת 
לואי ה־15, שמקורו זכה לפרסום בסרט "נאום 
המלך". כמה צעדים משם ניצב מעבר אולטרה 
מודרני בעיצובו של האמן הקוראני הנודע שול 

האן־אן, המוביל לחדרי המלון המודרניים. החוויה 
העיצובית תוססת ומרגשת. 

The London Edition Hotel
 10 Berners Street  

editionhotels.com/london 
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קניות וארוחת בוקר

החנות הראשונה של רשת הילס החלה 
את דרכה בשנת 1810 כחנות מזרנים 

ומיצבה את מעמדה ב־200 השנים 
האחרונות כמותג מוביל בעולם העיצוב 

הלונדוני. בשלושה סניפים ברחבי לונדון 
תמצאו תצוגה מרשימה של ריהוט ממיטב 

המותגים בעולם - מחלקת תאורה עם 
מבחר אדיר של גופים ומחלקות יפהפיות 
לטקסטיל ולכלי בית. בחנויות משולבים 
בית קפה יוקרתי וחנות פרחים להשלמת 

האווירה הקסומה. תענוג להסתובב, לראות 
ולגעת, ואפשר גם למצוא משהו שיחזור 

איתכם הביתה. אני לא עמדתי בפני 
קנקן תה וכמה ואזות מזכוכית בעבודת 
 LSA INTERNATIONAL יד מתוצרת

הבריטית )הכל הגיע בשלמותו, אם 
דאגתם(. חנות הדגל שוכנת במרכז לונדון, 

באזור המוקדש לחנויות עיצוב.
HEAL'S

196 Tottenham Court Road  
heals.com 

אוכל, אמנות ומוזיקה

סקץ' היא תופעה תרבותית רב חושית בסצנת הבילוי בלונדון, והיא 
הרבה יותר מחמש המסעדות והברים שלה, שבהם משולבים אוכל, 
אמנות ומוזיקה. המועדון מצוי בבניין בן שתי קומות מהמאה ה־18 

בלב שכונת מאיפייר, ששימש לפני כן מקום מושבו של המותג 
כריסטיאן דיור. כל מסעדה ובר במתחם הם עולם עשיר ומדויק של 
עיצוב נועז ואוכל משובח. על קירות הביסטרו, המעוצב כולו בגוני 
 David( ורוד, מוצגות 239 יצירות של האמן הבריטי דייויד שריגלי

Shrigley( והרצפה עשויה 190 סוגי אבן שונים מרחבי העולם. 
המסעדה־בר The glade עוצבה כיער קסום מהאגדות על ידי 

האמנים קרולין קווארטמיין ודידיה מאיו, The Parlour היא המסעדה 
היוקרתית ביותר במתחם, המעוצבת בסגנון לואי ה־15 והופכת לבר 

בשעות הלילה. אל תפספסו ביקור בתאי השירותים בקומה העליונה, 
המעוצבים כביצים לבנות ענקיות ומושמעים בהם ציוצי ציפורים. 

SKECTH
9 conduit street  

sketch.london 
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לראות בעיניים, להזמין באינטרנט

בלב הסוהו הלונדוני נפתח אולם תצוגה לחנות המקוונת made.com, שייחודה 
בקיצוץ פערי התיווך ומתן אפשרות לרכישת מוצרים ישירות מהמעצבים בחיסכון 

של כ־70 אחוזים מהעלות. סגנונות העיצוב מתחלקים בין מודרני עדכני לרטרו, 
והכל מעוצב להפליא. אולם התצוגה מנגיש את הקנייה האינטרנטית למי שחפץ 

לראות את הפריטים בעיניו ולמשש אותם. לצד הרהיטים ושלל האביזרים מוצב בלב 
אולם התצוגה ארון מגירות ענק. על כל מגירה מופיע תצלום הפריט, ובתוך המגירה 

דוגמיות של החומרים והגוונים שבהם ניתן להזמין את המוצר. באולם מפוזרים 
אייפדים ומסכי מחשב לביצוע הקנייה באמצעות האינטרנט בלבד. לרשת עוד שתי 

חנויות בערים נוספת באנגליה. החוויה משתלמת ואפשר לממשה בלי לרכוש כרטיס 
טיסה )מחירים לדוגמה: ספה תלת מושבית, מ־2,400 שקלים; שולחנות אוכל במחיר 

ממוצע של 3,000 שקלים; מיטות ילדים מ־1,200 שקלים; שולחנות כתיבה מ־850 
שקלים; גופי תאורה תלויים, 100־500 שקלים(. החנות לא עושה משלוחים לארץ, 

אך מי שמעוניין לטפל במשלוח בעצמו צריך לקחת בחשבון עלויות נוספות.
made.com

100 Charing Cross Rd :אולם התצוגה  
made.com 

חומר ורוח

מינט היא חנות־גלריה, שפונה לקהל שיודע להעריך את 
ערכם האמנותי של מוצרים ייחודיים. באולם התצוגה 

מוצגים תחת קורת גג אחת מבחר רהיטים, גופי תאורה, 
אביזרים ומוצרי טקסטיל וזכוכית המיוצרים בעבודת 
יד של מעצבים מרחבי העולם בקולקציות מוגבלות, 
לצד יצרנים מסחריים נבחרים. אף שזאת חנות לכל 

דבר ועניין, חווית הקנייה דומה לחווית הקנייה בגלריה. 
הפריטים נבחרו בקפידה וחלקם מיוצרים במיוחד לחנות, 

ולא תראו אותם במקומות אחרים. החנות סמוכה לאזור 
המוזיאונים בשכונת קנסינגטון ומתאימה להעשרה 

והשראה. מקום של יופי צרוף.
Mint

2 North Terrace, Alexander Square  
mintshop.co.uk 

המקום לאספני עיצוב

גלריית קראו היא גלריה מובילה בסצנת אספנות העיצוב - תחום שמתפתח בשנים 
האחרונות, ומושך אספנים ומעצבי פנים. האוספים משלבים רהיטים ופרטי עיצוב 

איקוניים בבתים פרטיים ובמוסדות ציבור. במסגרת המגמה העולמית הסניף הלונדוני 
של גלריית Kreo נפתח לפני כשנתיים. בגלריה אוסף רהיטים וגופי תאורה משנות 
ה־50 ואילך, שעיצבו מעצבים נודעים. בשל הערך האספני שלהם מחירי הפריטים 

גבוהים ממחיר ריהוט חדש. לצד פריטי הוינטג', מוצגים בגלריה רהיטים וגופי 
תאורה מקוריים של מיטב המעצבים בני זמננו, חלקם מיוצרים במיוחד לגלריה. 
הגלריה ממוקמת בלב שכונת מאיפייר, לצד גלריות וחנויות עיצוב רבות. בזמן 

ביקורי, ולכבוד פסטיבל העיצוב שנערך באותה העת, הוצגה במקום תערוכת 
"Marebel&clouns" )שיש ומוקיונים( מאת האמן הצרפתי פייר שרמין. בתערוכה 

הוצגו שידות ושולחנות נמוכים העשויים מחתיכת שיש אחת, ועשרה כלי פורצלן 
בדמות מוקיונים שונים )18,000 פאונד האחד(. 

Kreo
14 A Hay Hill  

galeriekreo.com 
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אמנות קונספטואלית

הגלריה greek street gallery 19 שוכנת, כמה מפתיע, ברחוב 
greek מספר 19, במרכז לונדון, ומשתרעת על פני שש קומות, 

בבית עירוני טיפוסי. בעת ביקורנו שם נפגשנו עם ניר מאירי, 
האמן הישראלי המצליח בלונדון, המציג בגלריה את תערוכתו 

החדשה "ניו מקסיקו" ובה מגוון גופי תאורה וחפצים ברוח 
מדברית, המודפסים במדפסת תלת ממד ומשולבים בעץ. קולקציה 
 .Mintנוספת של מאירי במגמה שימושית יותר מוצגת במקביל ב־

בגלריה ארבע קומות, המוקדשות לתצוגה מתחלפת של רהיטים 
ותאורה, קומת בית קפה ואף קומת מדיטציה. המקום שואף לקרב 

את המבקרים ואת עוברי האורח לתפיסת העולם של הגלריה, 
המתמקדת בקיימות ובאמנות קונספטואלית.

19 Greek street gallery
19 greek street  

19greekstreet.com 

לילה תוסס או קפה על הגג

משב רוח רענן - זאת התחושה שליוותה 
אותנו בסיור שנערך לכבודנו בבית המלון 

הצבעוני והמרהיב הזה. בלב סוהו הלונדוני, 
סביב חצר מוצלת שבמרכזה פסל ברונזה, 

נפתח לאחרונה מלון Ham yard - כפר קטן 
בלב סביבה סופר אורבנית. המלון שבו חדרים, 

סוויטות ודירות, עוצב על ידי המעצבת 
הבריטית הנודעת קיט קמפ )Kit Kemp( והוא 
משדר רעננות צבעונית וקלילות. כל פינה בו 

מיוחדת ומפתיעה.
במלון ספרייה, ספא, אולם תיאטרון ואולם 
באולינג בסגנון שנות ה־50, העומד בניגוד 
לעיצוב המודרני השולט באזורים האחרים. 
המעצבת בחרה בצבעוניות עזה ושונה בכל 
חדר, והציבה במרכזו בובת חייטים בצבעי 

הטקסטיל של החדר. במלון חנויות, בר 
ומסעדה הפתוחים לקהל הרחב. מפורסם 

במיוחד הוא הבר על גג המלון, הצופה 
לקו הרקיע של סוהו, ולצדו גינה אורגנית, 

המשמשת את צורכי המלון.
Ham Yard Hotel

 1 Ham Yard  
firmdalehotels.com/hotels/ 

london/ham-yard-hotel
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הגורו של העיצוב האנגלי

חנות קונספט מרהיבה בת שלוש קומות השייכת לרשת 
חנויות שייסד סר טראנס קונרן – מעצב, סופר ומסעדן 

מהחשובים באנגליה, שהקים גם את רשת הביטאט. בחנות 
תמצאו פריטי ריהוט ועיצוב לבית, לצד מוצרי מזון ולייף 

סטייל. לא תדעו מה לרצות קודם. כל מוצג הוא הטוב 
והאיכותי מסוגו. אם יש לכם זמן לחנות אחת – זאת 

הבחירה שלי. פריטי ריהוט איקוניים של מיטב המעצבים 
מוצגים לצד אוסף של רהיטי וינטג' יחודיים מרחבי 

העולם, ספרי אמנות ועיצוב, אביזרי אופנה, מוצרי ספא, 
טקסטיל איכותי, מוצרי אלקטרוניקה, גאדג'טים ושלל 

מתנות למבוגרים ולילדים. במחלקת הילדים תמצאו, מלבד 
ריהוט ותאורה, גם צעצועים ומוצרים למסיבות שלא תראו 
בחנויות אחרות. חנות הדגל שוכנת בבניין מרהיב לשימור 

בשכונת צ'לסי האופנתית. מלבד התכולה המסחררת יש 
במקום גם "חדר כחול", ובו מוצגות תערוכות מתחלפות 

ומתקיימים אירועים אקסקלוסיביים. בקומה העליונה בחנות 
בשכונת מרילבורן מוצגים הרהיטים, גופי התאורה ואביזרי 
העיצוב במעין דירת פנטהאוז עירונית עם מרפסת מרהיבה 

שבה ניצבים בטבעיות גם רהיטי גן ואביזרי חוץ. המחירים: 
בין פאונדים בודדים לאלפים רבים. למותג חנות נוספת 

בכלבו סלפריג'ס, חנות בפריז ושש חנויות ברחבי יפן.
The Conran Shop

55 Marylebone High Street  
Michelin House, 81 Fulham road, London

conranshop.co.uk 
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