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מסורת אדריכלית

BETSY SMITH
אנגליה.
פאב בהשראת אגדות קסומות ,קרקס
ולונה פארק.
היעד העיקרי שלנו היה ליצור משהו מאוד ביזארי ומעניין ,כדי
שהעיצוב עצמו ימשוך אנשים לסביבה .הבעלים (Tofan Bars
 )& Restaurants Ltd.רצו ליצור מקום מפגש לילי לסופי שבוע,
אך עם חלל אוכל ידידותי לפיצות וארוחות פאב מסורתיות
בשעות הצהרים.
האזור האחורי של המקום הוא חשוך מאוד וקודם אף היה
ריק ,אך אנו חידשנו את כל החלל עם מנורות בצורת כלובי
ציפורים ווילונות קטיפה אדומים ,בנוסף לטפטים הניתנים
לגירוד והרחה (באדיבות  Flavor Leagueבניו–יורק).
קראנו למקום  ,The Betsy Smithבעקבות סיפורה של אישה
בשם זה :בזמן עבודות השיפוץ נמצאה קופסת מתכת בתוך
קיר ובה כמות גדולה של רישומים ישנים וסיפורים על עולמות
קסומים ,שנכתבו כולם על ידי תושבת  Kilburnבשם .Betsy Smith
הפנים מבוסס על סיפוריה וכפי שניתן לראות בכל האתר,
יש השפעות רבות של עולם הקסמים — כגון ארון ענק בסגנון
נרניה ,שהפך לאיזור ישיבה עם מראות לונה–פארק מאחור,
ואז מוצאים גן קיר אנכי פורח עם עופות פלמינגו על התקרה,
המשמשים למשחק קריקט .מאוד "עליסה בארץ הפלאות"...
העיצוב הכללי אינו רק בהשראת אגדות ועולמות קסומים,
אלא גם בהשראת הקרקס וירידי לונה–פארק ישנים .בשרותי
הנשים יש מראה מעוותת ,טפט מפוספס ומנורות לונה פארק
מסביב למראה.
Gurmeet Sian

אדריכל

77 Kilburn High Road
Kilburn, London
England

CIELITO
מקסיקו.
בית־קפה מעוטר באפליקציות גרפיות
מהמאה ה.19-
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מטרתנו היתה להדהים אוהבי קפה ,על–ידי יצירת מותג ממשי
של קפה דרום–אמריקאי ראשון עם עיצוב מקומי ספציפי,
המיועד לקהלים שמאסו במותגים הגלובליים כמו סטארבקס
ונוסחאותיו המשעממות והממחזרות את עצמן.
עם השראה של המורשת המקסיקנית והלטינו-אמריקאית,
ה Cielito Querido Café-עושה שימוש בביטויים גרפים של שלהי
המאה ה ,19-אריזות מזון וינטג' ,אפליקציות צבעוניות בולטות,
עבודות של אמנים ,מעצבים ואדריכלים מקסיקניים מן המאה
ה ,20-שימוש בביטויים פופלריים מקומיים ,אווירה נוסטלגית
של חנויות ישנות (Tiendas de ultramarinos / Tienditas de la
 ,)esquinaכל זאת יחד עם הטיפוגרפיה המפוארת שהביאו
עימם הספרדים והצרפתים לאמריקה — מסתכמים בבית קפה
ייחודי ,עליז ,שטוף נוסטלגיה אך בו בזמן מאוד אורבני ,טרנדי,
עדכני ועל-זמני.
הפנים ,הריהוט והגרפיקה עוצבו במירב תשומת הלב ,כמו כל
פינה ופרט .גוני ורוד ,כחול ,שחור ,אפור ,סוגי חומרים שונים,
מספרים ואותיות ,חומרים ,מקומות ,טעמים ופראזות פופולאריות
נותנים את הנשמה היתרה לבית הקפה המקסיקני הזה.
Av. Universidad no. 1000, Col.
Del valle. Delg. Benito juárez. C.p.
03300 México
www.cielitoquerido.com.mx

Héctor Esrawe

מעצב
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