בנ י י ן וד י ור

2/6/2014

דו קרב :בית לבן  -מעוצב או מיותר?
הבית הישראלי לובש יותר ויותר לבן והדעות הופכות לחלוקות הרבה יותר :יצאנו לדו קרב עם דילמה קשה במיוחד .התוצאה לפניכם
דילמות עיצוביות לא חסרות בבית ,אבל אם יש מחלוקת אחת שלעולם לא תהיה לגביה הסכמה אפילו בקרב בעלי הבית שבחרו אותו ,היא הצבע הלבן.
זה מתחיל בחוץ הבית – לבן או צבעוני ,ממשיך בקירות הפנים – לבן או נגיעות ,סולידי או עז ,ומתעצם בוויכוח המר על ריהוט ואביזרים – ספה בלבן
)לבן?!( ,מטבח בלבן )לבן?!( ,שולחן בלבן )לבן?!( וכן הלאה .אנחנו פה כדי לבדוק אם יש מקום של נצח ללבן ,או האם מאסנו בו ודי.
פעם חשבו שהלבן הוא הצבע היסודי של האור ,אבל אז בא ניוטון וטרף את כל הקלפים ,כשהוכיח שלבן הוא בעצם חיבור של צבעים אחרים .הצבע
הלבן היה נכס צאן וברזל בבתים שבהם גדלנו ,ואין קיר שלא סויד בו )אלא אם כן הודבק עליו טפט רטרו צעקני אי אז בשנות השבעים( .עם השנים
התחיל טפטוף של צבעוניות עדינה ששבר את הלובן בעיניים ,וזו התגברה בשנים האחרונות ,עד שמניפת צבעים הפכה להיות מוצר מבוקש אצל כל מי
שמעצב ומשפץ את ביתו.

אז למה כן צריך בית בלבן?
טוהר ,ניקיון ,צחות ,חגיגיות ,רוגע ,שלווה וגם התחלה חדשה הם סמליו המובהקים של הלבן בעולם המערבי ,ואין סיבה שלא תחפצו גם אתם בסמלים
כאלה ,אלא אם כן אתם שייכים לצד המדוכא או אוהב האפלה .גם בפנג שואי יש לו משמעויות חיוביות ,כמו כוח ומשמעת ,גבולות וסדר ואפילו קשר ישיר
לשמיים .בית שצבוע בלבן הוא בית מואר יותר ,וגם אם בוחרים את שאר צבעי הרקע בלבן  -למשל הארונות ,הרהיטים והווילונות  -החלל נראה גדול
יותר .בבית לבן יבלטו יותר האקססוריז והטקסטיל הצבעוניים שתבחרו ,למשל הוואזות ,התמונות ,הכריות או אפילו הספרים בכוננית והקיר האדום
שאיתו רציתם להקפיץ את החלל .לבן לא דוהה )הוא מקסימום משחיר( ,וגם אין לו שם מפוצץ במניפת הצבעים ,כך שאם תרצו לחדש את הצבע על
הקיר ,תוכלו פשוט לבקש "הכי לבן שיש" ואין מי שלא יבין למה אתם מתכוונים.
קול אחד בעד" :הצבע הלבן משמש אותי במיוחד בחללים מוגבלים בגודלם ,כיוון שהוא נותן אשליה של גודל ,וכמובן שהוא תמיד עדכני ואינו תלוי
באופנות המשתנות" ,מספרת אדריכלית לילך מורבר ,שמאמינה באנרגיה של הצבע הלבן ,המשדר אלגנטיות ,ניקיון וטוהר ,ומשרה שלווה ורוגע.
מבחינתה לאחר יום עבודה ולאחר תלאות היום הכרחי להיכנס לחלל שקט ובהכרח ,גם לבן.

)אדריכלות :לילך מורבר .צילום :עמית גרון(
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)אדריכלות :לילך מורבר .צילום :עמית גרון(

)אדריכלות :לילך מורבר .צילום :עמית גרון(

ולמה לא צריך צבע לבן בבית?
עם כל האהדה לטוהר שמביא איתו הלבן ,רואים עליו מיד כל לכלוך ,שלא צריך להיות בעל תסביכי ניקיון כדי לא לאהוב אותם .אם לבן עושה לכם
קונוטציות של חתונה ,והחוויה האישית שלכם ממנה היא לא מהמשובחות ,כדאי שתרדו מהלוק הנצחי והצח .גם בהודו ובאפריקה לא יתלהבו ,כי אצלם
הלבן הוא סמל לאבלות .צבע יכול להימאס צ'יק צ'ק – לבן לא .ובכלל ,בואו נשים את זה על השולחן ונגמור עם זה אחת ולתמיד :לבן זה לא צבע .אין לו
גוון ,הוא לגמרי אכרומטי ,ותכל'ס ,אומר עליכם עוד משהו :תתאפסו על עצמכם ותאזרו קצת אומץ!
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קול אחד נגד :המעצב ומלביש הבתים גילי אונגר ידוע בחיבה לצבע ומתייחס לעיצוב החלל כאל אמנות ,ואל הבית כבד קנבס ריק שאותו הוא מכתים
בצבעים .כל צבע לגיטימי בעיניו ,ואת הלבן הוא משאיר רק לתקרות ולדלתות כדי לאפשר לצבע להיות נוכח" .צבע הוא עבורי ביטוי של רגש כל כך חזק,
שאני לא יכול להתעלם ממנו .אנחנו היום אזרחי העולם ,וככאלה אכניס את כל העולם לבית על ידי שימוש בצבע ,ויחד עם זאת אבדיל את הסביבה
הפנימית מהשאר .בעולם בחוץ אין רק לבן ,אלא כל כך הרבה צבעים – שמיים כחולים ,שמש צהובה ,צמחים ירוקים .לבן הוא לא שיקוף של המציאות
אלא השטחה וטשטוש .הוא גם מבקש התנהגות זהירה יותר ולא תמיד נוח לשבת כשהכול לבן .מה שחשוב לי ,זה שאדם ירגיש נוח בבית שלו .גם אם
היה לו יום קשה ,כשהוא חוזר הביתה הוא יחייך וירגיש שמחה כשהוא מסתכל סביבו".

)עיצוב :גילי אונגר ,צילום :אפרת לוזונוב(
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)עיצוב :גילי אונגר ,צילום :שירן כרמל(

ואם בחרתם שלא להכניס צבע לבן לבית ,בכל זאת כדאי שתדאגו ל:
שילוב צבעים מאותה משפחה ,משתי קבוצות שונות של צבע או משתי קבוצות צבע מנוגדות.
בחרו טוב טוב את הצבעים שנכנסים אליכם הביתה .שבו עם יועץ ,עם מעצב ,עם מניפה וזכרו שאינטואיטיביות לא תמיד עובדת בערבובי צבעים.
קבלו השראות לצבע ממקומות בטוחים כמו תמונות ,אביזרים ,לוח השראה שבניתם או הבית של השכנים.

אז מה הבחירה שלכם ,צבע לבן או צבעוניות תוססת? שתפו אותנו בתגובות.

עוד במדור "דו קרב":
חדר כביסה – חשוב או מיותר?
עם או בלי חדר משחקים  -מה עדיף?
אמבטיה בתוך חדר השינה :בעד או נגד?
פינת אוכל :האם אתם באמת צריכים אותה?
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