
 רק מזוהה לא כבר הוא - הוורוד מהצבע לפחד הפסיקו מזמן העיצוב בעולם
 אלגנטיות לבית מכניס והוא ונינוחה מרגיעה השפעה לו יש הנשי המין עם

אופטימי הכי בצבע נכון שימוש על לדעת צריכות שאתן מה כל הנה ותחכום.
פריליק־ניב תליה | בפלטה

 בנות של בחדרן רק משולב היה הוורוד הצבע פעם

 נחשב הוא לזה מעבר כי שש, גיל עד ומקסימום

 למרכז הוורוד הצבע של המעבר וקיטשי לילדותי

 ספק ללא אולם לילה, בן קרה לא העיצובית הבמה

 שנים, לפני כבר ביותר. משמעותי במעבר מדובר

 מהטוטאל־ התלהבנו בלונדון, sketch^ כשביקרנו

 הביתה. אותו להכניס העזנו לא אבל הוורוד, לוק

 המוחלטת ההתמסרות עם אולי האחרונות, בשנתיים
 מאבני אחת הוא ורוד שבו נורדי לעיצוב שלנו

 ולא פנים, בעיצוב הצבע של לגרופיות הפכנו היסוד,

 נשיים הנחשבים בחללים או לילדים בחללים רק

 קיר מצבעי - העיצוב חברות כל ולראיה: ומתקתקים,

 מציעות - וברזים אריחים ועד רהיטים דרך וטפטים,

 אם ובין ומעושן, עמוק בוגר, אם בין בוורוד, פריטים
 הפך שוורוד נאמר אם נגזים לא ובהיר. קליל תמים,

 אפור. או לבן כמו ממש בסיס, צבע להיות

 הדס אומרת רבות", שנים לעוד ויישאר כאן "הוורוד
 נירלט. בחברת והשראה אדריכלים תחום מנהלת בהן,

 שימוש היא האחרונות בשנים וגדלה הולכת מגמה”

 דווקא ולאו פנים, בעיצוב הבית חללי לכלל בוורוד

 כבר מדברים הטרנדים חזאי ילדות. חדרי לעיצוב

 אנו לשנה ומשנה הבית, חלקי בכל ורוד על שנים

 בא שנה כל גווניו. כל על בוורוד גובר שימוש חווים
 טוב: עובדים כולם אבל אחר, קצת ורוד ביטוי לידי

 או ממטה ורוד נקי, ורוד פוקסיה, ורוד פודרה, ורוד
 יכול הוא הנכונים ובשילובים הנכון במינון בייבי. ורוד

 ומתוחכמת אלגנטית תפנית לו ולתת חלל כל לשדרג

 ילדותיות". של זיק שום ללא

 ונאיביות, מתיקות משדר לא מעושן ורוד כהן, לדברי

 משפחת של שילוב ואוונגרדיות. נועזות דווקא אלא

 עם יחד הבית בעיצוב המעושנת הוורודה הצבעים
 הרחוקה טרנדית, לתוצאה יביא אפור בגוון ריהוט

 עיצוב פריטי עם שילוב גם ילדותית. מסכריניות

 ומעניינת, מקורית לתוצאה יוביל מעובד לא במראה

 ממתקים. חנות של ממראה הרחוקה

הוורוד של העלייה את קושרים טמבור בחברת

שקל ,ו980 פלורליס, מלבני: הדום



בהודו the pink zebra הממנה The Feast India Company מסערת תרמינת. שחוצה עולמית נלל עיצוב תופעת
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שקל 23,800מ־ הביסאס, ספה:



 #.Metoo כמו אומברסליות למגמות
 נשי, כצבע כבר מזוהה לא ורוד לדבריהם,

 הפמיניזם את משקף אלא אופי, ונטול ילדותי
 במרכז. החזקה הנשיות ואת האקטיביסטי

 אחת: במילה הוורוד? של קסמו סוד מהו
 עלינו כמשפיעים ידועים "ורודים אופטימיות.

 מיכל מסבירה חיובית", בצורה תחושותינו ועל
 גוני "כיום זהבי־עצמון. של השיווק מנהלת נוף,

 זאת, עם עיצוב. פריטי במגוון קיימים הוורוד
 מספק הוורוד שהצבע למרות כי לזכור חשוב

 היטב לחשוב כדאי ונעימה, מרגיעה אווירה
 מעיקה תחושה ליצור לא כדי אותו לשלב היכן

ורוד". מדי יותר של
 "שילוב נכונים. ומיזוג מינון כמובן הוא הסוד

 השפה עם להתכתב חייב ורודים פריטים
 בינדר, חוה אומרת הבית", של העיצובית

 כצבע "ורוד תכלת. בקרני תאורה מעצבת
 השלמה אחד מצד להוות יכול תאורה בגופי

 להיות יכול ומנגד הבית, של הצבעים לפלטת
 הכללי המראה את שתקפיץ אנטיתזה גם

נמצא". הוא שבו החלל את ותדגיש

עולה ורוד
 מחזקת לבית, הלבשה מעילית דקל, וברמן קרן
 הוורוד זוכה האחרונות בשנים כי הטענה את

 הבינלאומית, העיצוב בזירת רבה לפופולריות
 ומתפוגג: הולך בו השימוש מפני החשש אכן וכי

 לנשיות מקושר הצבע מסורתי באופן "אמנם
 להשרות יכול הוא בפועל אך לילדותיות, ואף

 לגוון בהתאם בחלל, לחלוטין שונות תחושות
 זריקת לחדר יעניקו בוהקים גוונים הנבחר.

 בהירים גוונים ואופטימיות, קלילות אנרגיה,
 הלאה". וכך ונינוחות, רוגע תחושת יעניקו

 בחוכמה, הוורוד בצבע משתמשים איך אז
 נסיכות? חדר של לקלישאה ליפול מבלי

 תלוי שהכל טוענת ארונוב עדי האדריכלית
 הצבעים, שילובי על להקפיד "יש בציוותים:
 צבעים הנלווים. והאביזרים הפינישים
 אותו יהפכו ולבן, אפור־פחם כמו אורבניים,

 כמו מאלמנטים הימנעות גם וכך נשי, לפחות
 בחירה ומלמלה; פסים פרחוניים, הדפסים

 טבעיים גוונים לצד ורוד, של יותר חם בגוון
 את יהפכו ועור, בהיר מעץ ריהוט וחוליים,

 ורוד של שילוב ואילו יותר; וביתי לחם החלל
 ייצור וקטיפה נחושת שיש, כמו חומרים עם

 ארונוב. מסבירה יוקרתי", מראה
 תחום מנהלת אגסי, ענת המעצבת לדברי

 הגיע הוורוד אלוני, בחברת אדריכלים
 הרחצה בחדרי הסניטריים לכלים גם ובגדול

 הוא לחלל. וצבע אור מעניק "ורוד ולחיפויים.
 להשתמש אפשר וקלילות. אופטימיות מסמל

 בהרחבה, או בחלל, מיקוד כנקודת מעט, בו
עם היטב משתלב ורוד צבעונית. כהצהרה

 הרחצה. בחדרי הסניטריים לכלים גם ובגדול הגיע הוורוד
ארקדיה סויה להשיג גלאס. קולקצית מתוך
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פלורליס שקל, 570 לכה: שולחנות שקל; 4,500 יפה:
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נירי באדיבות

 ,iDdesign כורסה:
שקל 2,450מ־

89.90 ,H&M HOME שקל

 ואנחנו אומרת. היא ,”וזהב ירוק כחול, אפור,
 צבעים, הרבה עוד עם טוב הולך שהוא מוסיפות

 בורדו מנטה, חרדל, שחור, לבן, כתום, חום, ובהם
האולטימטיבי השידוך ממש - ועוד

רוד1 עתיד
 בתערוכות שמככב לוורוד עדות כבר אנחנו

 Salone del Mobile למשל הנחשבות, העיצוב
 של הקולקציות בכל מופיע "ורוד במילאנו.
 בענף דווקא ולאו בעולם, הנחשבים המותגים

 בענף גם אלא מאליו, המובן המקום - הטקסטיל
 אזולאי, רננה מסבירה והסניטריה", הריהוט
 מותגי המייבאת ליוינג, אליתה ברשת מנהלת
מאיטליה. עיצוב
 זאתי תעשו ואיך ורוד עיצוב מתאים ולמי

 קלילים לאנשים מצוין הוורוד כי רושם "עושה
 לכולם תגרום פתיחות מעט אך ברוחם, וצעירים

 מיטל הפנים מעצבת אומרת בו", להתאהב
 וקל שפשוט ורודים פריטים עם "תתחילו צימבר.

 כרית. או אגרטל שטיח, כמו ולשנות, להחליף
 שלא וזכרו ניטרליים גוונים עם הוורוד את שלבו
 לאט לאט לוורוד. כולו הבית את להפוך צריך
 גדולה נוכחות בעל ריהוט עם ותעזו סיכון קחו

 ואפילו ריפודים טפטים, תאורה, גופי למשל יותר,
■ צימבר. ומסכמת מסבירה ארונות״,

 כלי ממרה:
שקל 443 אור,

 ועד וטפטים קיר מצבעי
נסיכות. חדרי עם מזוהה
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