בשיתוף קבוצת רוטנברג

אורטל זיו
ושני סלמה
סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים
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ספרנה לנו על הכשרתכן המקצועית
אורטל ושני  -צמד אחיות ,שותפות ויוצרות.
אורטל זיו - 40 ,בוגרת "שנקר" עיצוב פנים.
״הגעתי לתחום לאחר  15שנות עבודה כבנקאית בכירה ב"בנק הפועלים".
החלטתי להגשים את עצמי בתחום שאהבתי ,מאז ומתמיד .בעזרת
כלים לניהול תקציב נכון ,אני מובילה את הפרויקטים ,תוך עמידה
ביעד התקציבי שהוגדר ,לצד המראה העיצובי״.
שני סלמה - 26 ,בוגרת "טכניון" אדריכלות ועיצוב פנים.
״כבר מגיל צעיר עסקתי ולמדתי במגמות של צילום ,אופנה ועיצוב.
בעזרת הכלים שרכשתי ,אני מביאה לפרויקטים – חשיבה חדשנית
וצעירה ,תשוקה עזה לעיצוב ,התנסות בחומרים ופתרונות עדכניים ,לכל
המערכות ,המספקים את המסגרת הכוללת ,לתכנון מקורי וייחודי״.

מהו הערך המוסף שאתן מספקות לקהל לקוחותיכם?
"טובות השתיים מן האחת"  -הערך המוסף אותו אנו מספקות
ללקוחותינו :שהלקוח מקבל מכלול שירותי תכנון אדריכלי ועיצוב פנים,
תחת קורת גג אחת .בנוסף ,אתגר התקציב מהווה חלק משמעותי
בבחירות וחשוב לנו לבצעו נכון.
אנו פועלות בכל תקציב ו"תופרות חליפה" לכל לקוח לפי תקציבו
ועל פי צרכיו .התהליך מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם לקוחותינו,
מתוך אמונה שכל חלל אמור לשרת נאמנה את החיים בו.
אנו שואפות לדיאלוג מתמיד עם הלקוחות ,היועצים ואנשי המקצוע
איתם אנו עובדות ,ולכן אנו מעורבות בכל הרבדים ,החל :משלב
הרעיון המקדים ,דרך התכנון כולו ,ועד התוצאה הסופית״.

באילו פרויקטים אתן מתמחות ,ואיזו מגמה אופנתית
משפיעה על העיצובים שלכן?

״החלום שלנו לתכנן ולעצב בית ספר .סביבה מעוצבת שתשפיע
ותתרום לחווית הלמידה עבור התלמידים והצוות המקצועי ,וזאת,
באמצעות רכיבים ופתרונות אדריכליים ,חללים דינמיים מעוצבים
ושימוש במגוון רחב של חומרים ,טקסטורות ומרקמים״.

מעצב מחו"ל אשר מהווה לכן מקור השראה?
״צמד המעצבים –  ,Herzog De Meuronמהווים לנו מקור להשראה
לעבודה כצמד .בסגנון אדריכלי אקלקטי ובמתיחת גבולות העיצוב,
שבאה לידי ביטוי בשימוש בחומרים וטכנולוגיות חדישות״.
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״הסטודיו שברשותנו מתמחה בתכנון ועיצוב פנים של דירות קבלן
ובתים פרטיים ,תכנון ועיצוב משרדים ,חנויות וחללים מסחריים.
אנו מקבלות השראה ממקומות בארץ ובחו"ל ,אנשים ,אוכל ,חוויות
ורגשות .איננו נוהגות לקבע את העיצוב שלנו ,אלא להביא לידי
ביטוי את היכולות שלנו ,בכל חלל ,על פי אופיו.
אנו משתדלות לא להיצמד לטרנדים חולפים ,ולהתאים את
השפה העיצובית שלנו ,ללקוח שעומד מולנו ,לאחר שלמדנו
ותרגמנו את חלומותיו .כמו כן הסטודיו מתאפיין בתכנון מדוייק,
מודרני ונקי ,הנותן מענה פרקטי ועיצובי כאחד ,העומד במבחן
הזמן ,ומאידך שומר על ייחודיות וזהות אישית לכל פרויקט״.

מה הייתן חולמות לעצב?

״כל פרויקט
שלנו הינו
סיפור הצלחה
בפני עצמו.
לראות את
הלקוחות
שבעי רצון
מהחלל שאנחנו
תכננו ויצרנו,
מבחינתנו,
זהו הישג גדול
שאנו גאות בו״
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