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PERSPECTIVE par Ran SERI 
Posted by Jo Yana in Designer, Luminaire, Mobilier | 5 comments 

Rencontré lors d’une soirée marseillaise – dont nous vous parlerons très bientôt – Ran Seri 
est un designer israélien, expatrié à Marseille, qui nous présente ici un travail entre mobilier 
design et industriel. Focus sur sa collection PERSPECTIVE, des objets 3D conservant une 
certaine deux-dimensionnalité… 

 

Ran Seri s’est interrogé : Qui vint en premier, l’objet ou sa représentation ??? A partir d’une 
représentation plane, il a souhaité créer des objets 3D conservant un effet 2D. En résulte la 
collection PERSPECTIVE – une chaise et une lampe hésitant entre deux et trois 
dimensions… 



 

 

 

 



 

A ne pas manquer dans le portfolio du designer les collections WHYNOT et BANCA, qui 
illustrent parfaitement l’univers du designer, du mobilier et des luminaires en bois et en métal, 
expérimentant les interactions entre matières, formes et fonctions… Ran Seri s’intéresse ici 
autant au processus de fabrication qu’à l’objet lui-même, tout en gardant à l’esprit les besoins 
spécifiques des usagers. Il privilégie des lignes épurées, des formes élégantes et un traitement 
naturel des matériaux… 

 



 

En savoir + sur Ran SERI 
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עיצוב
רפסודת העיצוב הישראלי שטה לפאריס

יובל סערמאת 

הרפסודה, חנות המוקדשת לעיצוב ישראלי בנמל תל אביב, נועדה מראש
להתקיים למשך זמן קצר. בעקבות ההצלחה הגדולה היא תיפתח היום

מחדש, הפעם בפאריס
עיצובתגיות: 

עכשיו באפ-סטור >  -iPhoneאפליקציית הארץ ל  

סיפורה של הרפסודה, חנות
ארעית המוקדשת לעיצוב ישראלי,

החל כשענת ספרן - אמנית,
מעצבת ויזמית פרויקטים בתחום
התרבות - חשבה לעצמה שחבל
שאין בארץ חלל שמציג עיצוב

ישראלי ואפשר לבוא אליו ולשמוע
הרצאות, לשתות משהו ולעיין

בספרי עיצוב. "כמעט כל פרויקט
מתחיל בכך שאני רוצה שיהיה
משהו כזה, ואז אני מבינה שאני
צריכה לעשות אותו בעצמי", היא
מספרת. "הרגשתי שזה פשוט

חסר לי: מקום שמאגד רק רק עיצוב מקומי".

ספרן חברה לחברת השיווק וההפקה פאזה ולנמל תל אביב שמימן את
הפרויקט כחלק מפעילותו בשנתיים האחרונות בתחומי האמנות והתרבות.

התוצאה היתה מתחם יוצא דופן שפעל בפברואר בשנה שעברה במשך
 מעצבים ישראלים,50שלושה שבועות והציע למכירה מגוון מוצרים של כ-

בהם אקססוריז, גופי תאורה, פריטי ריהוט, פוסטרים, ועוד. חנות הספרים
סקצ'בוק שהתארחה ברפסודה הציעה למכירה מגוון

ספרי עיצוב ואמנות, וחנות האוזן השלישית הציעה למכירה מבחר דיסקים
וסרטים של יוצרים ישראלים. בנוסף, קהילת המעצבים הישראלית קיימה

במקום מפגשים שעסקו בתהליכי עבודה של מעצבים ובהצצה לעבודתם של
מעצבים כמו עודד עזר וגיא שגיא מסטודיו שועל.

"המבנה היה פנוי לזמן קצר", נזכרת ספרן, "וזה היה חייב לקרות מהר מאוד,
פשוט צללנו לתוך הדבר הזה. היו כל מיני ניסיונות דומים בעבר אבל אף אחד

לא הצליח להחזיק לאורך זמן. אולי זה הצליח דווקא מפני שהיה מדובר
 מבקרים פקדו את הרפסודה בנמל, בהם גם10,000במשהו זמני". יותר מ-

נציגים של משרד החוץ שזיהו את הפוטנציאל שיש למיזם, והציעו לייצא אותו

SendRecommend 59 recommendations. Sign Up to see what your friends
recommend.
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לפאריס. היום תיפתח אכן
הרפסודה בפאריס כחלק מאירועי
שבוע העיצוב של העיר, הידועים

". לצורךDesigners Daysבשם "
ניוד הרפסודה לפאריס כבר

נדרשו תקציבים מסדר גודל אחר.
לשם כך הצטרפו אל משרד החוץ

שגרירות ישראל בפאריס, קרן
צרפת ישראל ועיריית תל

אביב-יפו, ואל ספרן וחברת פאזה
הצטרפה טובה מרום, מנהלת
פיתוח עסקי וניהול משא ומתן

 שנה14בינלאומי, שעבדה כ-
בשגרירויות ישראל בערים שונות באירופה ומשמשת כמנהלת פרויקט

הרפסודה בפאריס.

עניין התקציב גם הוביל למספר מצומצם יותר של מעצבים המשתתפים
 בלבד: סטודיו "ג'אנקשן", סטודיו "גרופה", יוסי גולדברג15בפרויקט, 

ל"אלמנטו", נועם דובר ומיכל צדרבאום, טליה וינר, נעמה הופמן, קבוצת
"די-ויז'ן", רן סרי, מירית ויינשטוק, מדוזה, סטודיו "ו", סטודיו "עוגה", עמירם
ביטון, מיה שלו ו"קוזו לאמפ". מלבד דמי השתתפות, כל הרווחים מהמכירה

יגיעו למעצבים והרפסודה אינה לוקחת עמלה על המכירה.

איך נבחרו המעצבים? שילוב של מעצבים כמו אלמנטו, מדוזה ומירית
ויינשטוק הוא לא שילוב רגיל.

"רוב המעצבים נמצאים פחות או יותר בתחילת דרכם אבל יש להם מוצרים
שהם מייצרים, גם אם מדובר בסדרות קטנות. חיפשנו מעצבים שיש להם
יכולת, רצון ומוטיבציה להמשיך הלאה ולהיפתח החוצה, לא כאלו שיגידו:
?טוב, נראה, אם ילך אז יופי, אם לא לא'; מעצבים שרוצים שיידעו עליהם
בארץ ובחו"ל ורוצים להיות שותפים להרפתקה הזאת. מבחינת המוצרים

חיפשנו דברים ייחודיים, משהו עם טיפת טוויסט, מכל מיני תחומים: ריהוט,
תאורה, אקססוריז ועוד".

פוטנציאל המכירה של האוביקטים היה שיקול?

"לא ממש. אמרתי למעצבים שאם יש להם גם דברים מסחריים וגם ניסיוניים,
שיביאו משניהם. זו גם לא תערוכה, לא רצינו שאנשים יבואו ויגידו איזה יופי,
עיצוב ישראלי. אפשר לגעת, למשש, ולצאת עם שקית שיש בה פריט ייחודי.

זה יותר תקשורתי עם הקהל, פחות מרוחק".

מה ילמד המבקר הצרפתי שיגיע לחנות על העיצוב הישראלי?

"הרפסודה היא קודם כל חנות ארעית, ורק מי שיבוא ויקרא את השלט יידע
שמדובר במעצבים ישראלים. אני חושבת שמה שמשותף זו האנרגיה

היצירתית הישראלית, במיוחד על רקע ההתנהלות של הצרפתים. בצרפת כל
ההתנהלות מאוד כבדה, הכל שם מאוד מסורתי, מאוד ביורוקרטי, מדובר

במסורות של מאות שנים. לעשות שם משהו חדש זה לא ברור מאליו. פה בתל
אביב, כל יום מישהו קם בבוקר ומרים משהו חדש; זה הקטע שלנו, האנרגיה
הזאת היא הדבר הראשון שבולט. אולי בברלין או בלונדון הרפסודה היתה

בולטת פחות, אבל על רקע פאריס? היא כמו משב רוח רענן.

"אתה מסתכל על הרחובות בתל אביב ומצד אחד זה כמו הודו, ההוא בונה
ומוסיף מרפסת והכל פרטאץ' מוחלט. מצד שני אנחנו לא מדינת עולם שלישי,

יש כלכלה חזקה, תעשיית היי-טק, והתפר הזה של להיות כל הזמן בין
הפרטאץ' לבין משרדי ההיי-טק הוא משהו שמתאפיין מאוד גם בעיצוב. אני לא

מצפה למצוא פה גימור איטלקי ועץ סקנדינווי".

מאיפה הגיע השם רפסודה?

"הרפסודה התחילה בנמל תל אביב ולכן הקישור למים ולים. חיפשתי שם שיש
בו משחקיות, אלתור, זמניות. יש ברפסודה ניידות, תנועה לכל מיני מקומות,
ומשהו שיכול להציל לך את החיים. ככל שעובר הזמן, אני קולטת כמה הוא

משרדים מפוארים להשכרה
במגדל עתידים - מרכז העסקים וההייטק.

לחצו עכשיו לפרטים!

מחפשים חברת ניקיון?
שרותי ניקיון ואחזקה למוסדות, מפעלים
ומשרדים באזורי השרון, המרכז והשפלה

הסרת שיער בלייזר מחירים !
 הצעות מחיר ממכוני הסרת שיער3קבלו 

בלייזר המובילים בארץ! לחצו כאן

Sign Up Create an account or log in to see what
your friends are doing.

מדינת ניו יורק תכיר בנישואין חד-מיניים -
בעולם - הארץ
154 people recommend this.

לחייל יאיר נתניהו יש דעות פוליטיות וגם
דף פייסבוק - כתבות - הארץ
769 people recommend this.

 נהרג בדליקה בביתו בגליל התחתון -5בן 
חינוך וחברה - הארץ
16 people recommend this.

מצנע: תושבי ירוחם לא בשלים
לדמוקרטיה - כל חדשות היום - הארץ
131 people recommend this.
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פרסומת: תוכנית לימודים לתואר שני בספרות עברית עם התמחות בכתיבה יוצרת

 

מתאים, וזה אפילו נשמע טוב בצרפתית".

לפתוח את הראש

שיתוף הפעולה בין ענת ספרן לחברת פאזה החל לפני ארבע שנים, כשספרן
ייבאה את ערבי הפצ'ה קוצ'ה מיפאן לישראל ופנתה לחברת פאזה שתעזור
לה באירגון ובמימון האירוע. מאז מתמחה פאזה באירגון והפקת אירועים

בתחומי התרבות והאמנות, והיא היתה מעורבת בפרויקטים שונים, בין היתר
באופרה נבוקו במצדה, יריד האמנות ארט טי.אל.וי, תערוכות עוצב בישראל,

פסטיבל הקולנוע בירושלים, ועוד.

פז גלינסקי, אחת השותפות בחברה, מספרת ש"הרבה פעמים שואלים אותי
למה אני משקיעה כסף בפצ'ה קוצ'ה ולא בדברים אחרים. זו פאזה: יש את

הצד המסחרי והעסקי שממנו אנחנו מרוויחים ויש את הזיקה והאהבה לתחום
התרבות, שהוא תחום לא רווחי לחלוטין".

ובכל זאת, זה לא דבר ברור מאליו להשקיע באירועים כאלו.

"אנחנו אוהבים להיות שותפים למיזמים, החל מהפעם הראשונה שאיתי
מאוטנר וענת ספרן באו עם הרעיון של הפצ'ה קוצ'ה. לא הבנו מה זה, אבל
הלכנו ביחד ומרגש לראות איך ישראל מארחת כיום את אירוע הפצ'ה קוצ'ה

הכי גדול בעולם. אנחנו עושים את זה ללא מודל כלכלי אלא מתוך זיקה, אהבה
ורצון לפתח את התחום. לנו יש ידע ומקצועיות להרים פרויקטים, לגייס

תמיכה, לנהל, לשווק, ואנחנו אוהבים לשתף פעולה עם עוד אנשים. במקביל
האתגר שלנו לגרום דווקא ללקוחות העסקים שלנו לפתוח את הראש ולהעז

לעשות דברים בצורה שונה".

הרפסודה תמשיך לארצות אחרות?

"תוך כדי העבודה על רפסודה פאריס הבנו שהרפסודה יכולה להוות
פלטפורמה לקידום העיצוב הישראלי בעולם. דווקא כחנות עיצוב זמנית, לא

קידום של כל מעצב בנפרד. יש כמה רעיונות אבל עוד לא סגרנו שום דבר,
אנחנו מנסים למצוא דרך לעשות אותם בלי לפשוט רגל. בכל מקרה אני

מאמינה שפאריס היא הנקודה הראשונה והשאיפה היא להשתתף באירועי
העיצוב המובילים בעולם".

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

תגובות
הוספת תגובה חדשה

הצייר עופר ללוש - עוף עצמאי בלהקת האמנות
ארמגדון בקום: האיראני שמתקרב אל הגרעין, ומתגבר על ניסיון ההתנקשות

מחוז חפץ: הסדנה של חנוך פיבן
זוית חיובית על גל ההתקוממות הערבי

לו דואיון מפלסת את דרכה בצל המיתולוגיה המשפחתית

לישראל חינם שיחות
מספר באמצעות החודש סוף עד, חדשים למצטרפים

 !להצטרפות. מקומי 03
www.local03.com
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 המעצב הישראלי רן סרי יציג: פריזישראלי ב

 "ס דייז'דיזיינר"ב
מפליגה , חנות העיצוב הזמנית שכבשה את נמל תל אביב, "הרפסודה"

 גאווה ישראלית, ושוב. לעיר האורות לאירוע עיצוב ענק

 
  8:36 27/5/2011 | סיגל נמיר

  UHרן סריUH,HUנמל תל אביבUH,HUהרפסודהHU :תגיות
H"UהרפסודהU,"Hשתפור, אביב-העיצוב הזמנית שסחפה את אהדת הקהל כשנפתחה בשנה שעברה בנמל תל חנות 

.  בפריז11-זו השנה ה שמתקיים ,DESIGNERS DAYS במסגרת אירוע העיצוב. פריז: היעד הראשון. כנפיים
  .תצוגה  חללי70- ויתפרש על כ,  ביוני20-16-האירוע יתקיים ב

 

 
 יחצ .הספסל של סרי. זה עובד

 
, ענת ספרן אצרה". מרטין .לה קנאל סט" מעצבים וקבוצות עיצוב ישראליים ב17תציג הרפסודה   במסגרתו

  .לקידום העסקי ויעקב ששון יפליא בעיצוב החלל טובה מרום הצטרפה, השקיעו והפיקו, האמינו" פאזה"
 

 חצי שנה אחרי שסיים את לימודי, לפני שש שנים, צרפת, סרי הגיע למרסיי .UHרן סריHU בין המעצבים המשתתפים
עזב , עירוני-בעיצוב ציבורי אחרי שלוש שנים וחצי של עבודה במשרד המתמחה". בצלאל"העיצוב התעשייתי ב

  .לדרך עצמאית
 
בתקופה שתכננתי רק על . ובנייה ורציתי לשלב עיצוב", הוא מספר בשיחת טלפון ממרסיי, " אני נגרבמקור"

היום אני מעצב ובונה . זה מאוד חשוב לי, החומר, העשייה עצמה .תמיד הייתה לי הרגשה שחסר משהו, המחשב
  ."קטנות רהיטים בסדרות

 
"סרי הוא חלק מ HUאטלייה נשיונלUH", החולקים מקום , כל אחד מהם מתחום אחר, קבוצה בת שמונה אמנים ומעצבים

הם ". אמנים אורחים ולפעמים אנחנו מזמינים, לפעמים חלקנו מציגים. "שילוב של סדנה וגלריה, משותף עבודה
  מדי פעם הם גם עושים. זה או אחר בשיתופי פעולה לצורך פרויקט, פעמים ביחדול, עובדים לחוד

 בין היתר את שרפרף העץ יציג סרי בפריז" דיזיינרז דייז"ב". זה מקום מאוד מפרה מבחינה יצירתית. "אירועים
kEscher, את whYnot, שזרועותיהם מזכירות את צורת האות מתלה עמוד ומתלה קיר Y תכת והם משלבים מ

  .ca marche ואת הספסל, ועץ חלודה עם גימור לכה



Kef Israel  
Vivre Israël au quotidien  

Design israélien, du port de Tel Aviv au Canal Saint-
Martin  
mai 20, 2011 
By rachelsamoul 

  

 

Rafsoda, רפסודה, c’est un radeau en hébreu. Ce radeau va voguer vers Paris à l’occasion de la 
11e édition des  Designers Days 2011 du 16 au 20 juin 2011. Anat Safran, Faza et Tova 
Moram sont à l’origine du projet Rafsoda, une boutique de design éphémère qui avait vu le 
jour dans le port de Tel aviv en 2010. 10 000 visiteurs en trois jours. 

Le jeune design israélien passe cette année du port de Tel Aviv au Comptoir général, au bord 
du Canal Saint-Martin, toujours au fil de l’eau. Les organisateurs veulent recréer un espace 
avec une énergie toute tel-avivienne pour mettre en avant le design israélien. Le lieu sera 
aménagé par le sculpteur Yaakov Sasson qui récupère des portes et des fenêtres en bois et 
présentera un foisonnement d’idées ensoleillées et le tout en musique (israélienne) avec Audio 
montage (entre autres, le label de Boom Pam). 

Dans ce pop up store, on trouvera les drop vases, les vases-gouttes d’Amiram Biton, les 
meubles d’Elemento entre rétro chic et minimalisme, ceux de Noam Dover & Michal 
Cederbaum, les sacs et les bijoux de Medusa, les pochettes de Maya Shalev, les objets de 
StudioOoga, les bancs de Ran Seri 

Les luminaires de Naama Hofman, entre art et design 

 

 

















Er sieht fast so aus, als wolle er davonlaufen:
Beim „Chair“ ...

Die Entwürfe der israelischen Designer stellen
den gewohnten ...

Detail  [Schließen]
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Newcomer

Surrealistische Erfahrungen

 Was soll man mit diesem Tisch anfangen? Seine Oberfläche besteht aus
lauter Öffnungen. Unterschiedlich geformte Keramikgefäße hängen in
einer transparenten Tischplatte aus Harz. Man könnte etwas hineinfüllen
oder mit der Hand in die Öffnung greifen – aber an diesem Tisch etwas zu
essen oder darauf auch nur eine Tasse abzustellen, scheint unmöglich.
Oder dieses „Insekt“: Eine Glühbirne, die wie ein Küken aus dem Ei zu
schlüpfen scheint. Ein Leuchtobjekt? Oder nur eine Spielerei?
Die Produkte der israelischen Designergruppe Phenomenology scheinen
eher surrealistische Objekte zu sein als Gegenstände, die man wirklich
benutzen kann. Ein Panoptikum von skurrilen Gebilden – und die
Erklärungen der Designer passen dazu: „Es lassen sich sofort
Verwendungsmöglichkeiten für die löchrige Oberfläche finden“, sagt Alon
Meron über seinen „Lucid Table“, „aber es wird schwierig werden, ihn als
Tisch zu benutzen.“ Dafür könne man immer neue Erfahrungen mit ihm
machen, ein Aspekt, den ein einfacher, herkömmlicher Tisch nicht bietet.
Tomer Sapir sieht sein „Insect“ sogar an der Grenze zwischen Design und
Kunst: „Organische Materialien wie die Eierschale kollidieren dabei mit
solchen, die sonst eher als kalt und urban empfunden werden.“ Immerhin:
In naher Zukunft, so Sapir, würde er seine Insekten auch gerne in richtige
Leuchtobjekte verwandeln.
Um die Wandelbarkeit von alltäglichen Dingen und die Phänomene, die
sich hinter ihnen verbergen, geht es der Gruppe – verbunden mit einer
Prise Humor. Ein Objekt von Roee Bigger heißt programmatisch sogar
„Metabolism“ – die Umwandlung. Hier ist es eine Tasse mit einem Aufsatz,
der wie ein Unterteller aussieht. Der Unterteller sitzt sozusagen auf dem
oberen Rand der Tasse, das Untere ist nach oben gekehrt.
Zwei Frauen und fünf Männer bilden den Kern der Designgruppe
Phenomenology, Nilly Fuhrer, Maya Vinitsky, Ran Seri, Alon Meron,
Tomer Sapir, Roee Bigger und Yaniv Sarig. Kennen gelernt haben sie sich
alle während des Studiums an der „Bezalel Academy of Arts and Design“ in
Jerusalem. „Frisch aus der Uni“, sagt Yaniv Sarig, „fühlen wir uns nun wie
Neugeborene in der Welt des Designs.“ Und wie Babys dies tun würden,
berühren, fühlen wir die Dinge, spielen mit ihnen und versuchen, sie zu
benennen. Ihre Entwürfe seien „ernsthafte Späße“ – sie sollen Irritation
erzeugen und die Neugier für die alltäglichen Wunder in unserer
Umgebung wiedererwecken.
In diesem Frühjahr waren die Israelis mit ihren Objekten auf dem Salone
Satellite, dem Nachwuchsforum der Mailänder Möbelmesse, vertreten. Die
Reaktionen der Besucher auf ihre Objekte, erzählt Sarig, hätten von
Neugier über Amüsiertheit bis hin zu Enthusiasmus gereicht. Wie etwa
beim „Chair“ von Ran Seri: Er steht auf nur drei Beinen, das vierte hängt in
der Luft. Wer sich auf den Stuhl setzt, kann hin- und herschaukeln.
Allerdings dürfte es schwierig sein, dabei eine volle Kaffeetasse zu
balancieren. Aber ein Phänomen muss man ja auch nicht in den schnöden
Alltag zwängen.
www.phenomenology.co.il

Bernd Hettlage
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