פרויקט השנה
טאיזו מעדה אייתית ,דרכ בגינ תל אביב,
2013
עיצוב הפנימ של המעדה הממוקמת בקומת הקרקע של מגדלי
לוינשטיינ ,מבו על טקטורות :מלימ וצבעוניות אייתית.
החלל מחולק לחמישה אזורי תפקוד :הלאונג' המציע ישיבה
אקראית ביב בר מוארכ; חלל העדה רשמי ביב בר ושולחנות
אינטימיימ; ״חדר שפ״ הכולל שולחנ אירוח "פרטי"; איזור ישיבה
בחוצ הפונה לרחוב טיומקינ; ומטבח פתוח המויפ דינאמיות
אותנטית לחוויית האכילה ,תוכ שהוא מאפשר לשפ לשלוט
במתרחש במעדה .המרכיבימ העיצוביימ הבולטימ המ:
קירות במבוק בחדר השפ; קירות בטונ מעוטרימ;
מקרר משקאות מואר בצבעימ מחוללי אווירה; ומחיצות עצ
מעוצבות כעלי בננה .כל אלה יוצרימ חלל רב-שיכבתי ,המקנה
לאורחימ נקודות מבט משתנות בהתאמ לזווית הראייה.

קטגוריית
עיצוב פנים
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עיצוב :אדריכל פיצו קדמ ,טודיו ברנוביצ -אמית.
צוות תכנונ :פיצו קדמ ,הילה לע ,אירנה גולדברג,
יגל ברנוביצ ,גלי אמית
צילומימ :עמית גירונ.
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taizu asian restaurant, begin road, tel aviv
Located on the ground ﬂoor of the Levinstein Tower, the
restaurant's interior design features asian textures and colors.
The space is divided into ﬁve functional areas: the lounge that
offers informal seating at a long bar; intimate tables, and a formal
bar; the chef’s room for “private” guests; an outdoor seating
area overlooking the back streets of the city; an open kitchen
allowing the chef better control over the restaurant, while adding
authenticity to the dining experience.
Prominent design components are: the bamboo walls in the
chef’s room; CNC engraved concrete walls surrounding the
formal dining area; a large refrigerator for beverages lit up
by different colors, enhancing the formal area; and designed
partitions textured like banana leaves. All of which generate a
sense of a layered space, giving guests various perspectives
according to where they are seated.
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Architect Pitsou Kedem, Studio Baranowicz - Amit
Design team: Pitsou Kedem, Hila Sela, Irena Goldberg,
Sigal Baranowicz, Gali Amit
Photos: Amit Geron
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Entrance
Outdoor seating area
Lounge
Dining Hall
Bar
Chef Room
Open Kitchen
Restrooms
Kitchen

