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 | Not For Saleבוטיק אופנה לגברים

מיקום מתחם שינקין המשופץ | בעלים נדב חרוסט  -איש שיווק של אדידס בעברו ,בעל אישיות צבעונית ,טעם משובח בבגדים והבנה
במותגים שווים באמת | מעצבים הילי לזרוב ורועי קדרנל (סטודיו  - (Other: Wiseמעצבי פנים ומעצבי מוצר מוכשרים ,אשר בתיק העבודות
שלהם תמצאו מקומות כמו הג'ודה התל אביבי והמרלה סינגר בפתח תקווה | קהל היעד גברים שאוהבים להפגין נוכחות והבנה במותגים
שרוב האנשים אינם מכירים ,ונשים שרוצות להלביש את הגבר שלהן בטוב טעם | למה התכוון המעצב לא כמו כולם | חללים קומת כניסה
שבה מוצעת למכירה אופנת הגברים ,וקומת גלריה המציגה תערוכות מתחלפות ולאחרונה גם אוסף קטן ומובחר של פריטים לנשים.

צילום :אלכס לובימוב

מוטיבים עיצוביים האלמנט המרכזי שתופס את העין בכניסה לחנות הוא קווי הברזל המטפסים
על הקירות ומחברים בין מתלי הבגדים למעקה המדרגות ולגלריה .לזרוב וקדרנל רצו ליצור מקום
שבתחושה שלו הוא משהו בין מחסן למתפרה ,ואת ההרגשה שהפריטים המוצעים למכירה הגיעו
זה עתה מהנמל היישר אל מחסנו של חרוסט .תורמים לקונספט :פנסי ענק ומגפונים (המשמשים
כהדומים לישיבה) שנלקחו ממגרש כדורגל; מתלים לבגדים מברזל ,המעוטרים בגלגלים שיוצרו
במיוחד עבור החנות בצלמם של גלגלי מכונת תפירה; יחידות מרכזיות לתצוגה של בגדים ושל
נעליים שעוצבו כמלגזות; וארגז עץ משוק הפשפשים שהוסב לדלפק תשלום .רצפה מעץ גלריה
וקיר אחורי המחופה בפח ובניטים משלימים את התמונה.
בתפריט קולקציות מצומצמות של מותגי איכות מאירופה ,מסקנדינביה ומיפן ,שכמעט אינם
מוכרים בארץ ,בהם :ג'ינסים של  ,JapanBlueסניקרס של  Pointerוגם פריטים מיוחדים של
מותגים ידועים כמו ליווייס וריבוק .טווח מחירים 1,499-279 :שקלים.
דבר המערכת השילוב בין לקוח בעל אישיות מעניינת ואחרת כנדב חרוסט ובין סטודיו לעיצוב
שיודע לחשוב מחוץ לקופסה הוא ללא ספק הנוסחה לפרויקט מוצלח .מי שכבר ראה עבודות
של סטודיו  Other: Wiseמבין שלא מדובר כאן ביציאה חד פעמית ושהבחורים האלה פשוט
מוכשרים .היתרון האמיתי שלהם הוא בהיותם מעצבי מוצר מוצלחים לא פחות ,אשר שמים
לב לפרטים הקטנים ,ויותר מכך  -יודעים ליצור אותם בעצמם בהתאם לחזונם.
בעלי המלאכה  ,3תל אביב03-6006565 ,
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