מירב אלקובי
החודש ,בחרנו לראיין את מירב אלקובי ,בעלת סטודיו לתכנון ועיצוב פנים  -עיצוב פורץ מסגרת.
מאת :שוש רוטנברג
איך הכל התחיל?
״גדלתי בבית לא שגרתי עם אב מאוד יצירתי שוחר אמנות,
שעיצב כל דבר שנגע בו ,ממזון על צלחת ועד פיסול בחוט תייל.
ובכל זאת את חיי הבוגרים התחלתי בלימודי סחר בינלאומי
ולאחר כעשור החלטתי לעסוק ביצירה שגורמת שמחה לאנשים
ופניתי ללימודי עיצוב ואדריכלות פנים״.

שלהם הם המרכז ,הם ההשראה ,וסביבם נבנה כל הפרויקט.
מאידך ,יש את אלה המעדיפים לתת לי חופש מוחלט ,ואז
"השמיים הם הגבול".
מה מיוחד בשירות שאת מעניקה ללקוחותייך?
״אני מביאה איתי לתהליך ניסיון של  15שנים בטיפול וליווי לקוחות
פרטיים ודיירי פרוייקטים .מכירה את התחום מאספקטים שונים
ומגוונים .הנסיון שלי מונע מהלקוח לעשות לא מעט טעויות וחוסך
כסף רב״.

צילום :מלי פנסו סטודיו מלינקה

איך היית מגדירה את הקו העיצובי שלך?
״הקו העיצובי שלי סולידי ומוקפד .אני מעצבת במגוון סגנונות
כאשר הבסיס תמיד יהיה רגוע ועדין ואת הטוויסט והנועזות
אכניס בפריטים מיוחדים ,במינונים מדוייקים.
מי שמכתיב את הסגנון הינם הלקוחות .החלומות והצרכים

מה העצה הטובה ביותר שקיבלת בתחילת דרכך?
״בבית בו גדלתי המשפט "ואהבת לרעך כמוך" לא היה סתם
משפט נחמד ,אלא ערך בעל חשיבות עליונה.
זהו המוטו שלי בעבודתי כמעצבת ובחיים בכלל .היכולת שלי
להיות קשובה ולהתייחס לאחר ,כפי שהייתי מצפה שיתייחסו
אליי ,יוצרת חיבור מופלא ביני ובין הלקוחות״.
תני לנו טיפ חשוב ללקוח הפוטנציאלי
״אל תנסו לעצב את דירתכם לבד אם אין לכם נסיון.מדובר
בעבודה מורכבת שעיקרה ניצול אופטימלי של חללים ,תוך סנכרון
בין אלמנטים ותשתיות :בינוי ,חשמל ,אינסטלציה ,חומרי גמר,
מיזוג אוויר ועוד..
תנו למקצוענים לעשות זאת עבורכם!״

כבר בפגישה הראשונה איתה,
ברור שאסתטיקה ולייף סטייל
הם חלק מטביעת האצבע שלה.
מירב אלקובי ,רואה בעיצוב פנים
דרך חיים המחברת פונקציונאליות
גבוהה ,הנדסת אנוש ואסתטיקה
למרחב אידאלי ,והופכת את הבית
למקום הנוח והאהוב ביותר בעולם
מירב אלקובי -תכנון ועיצוב פנים
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