W jaskini nowoczesności
Jeśli jaskinia kojarzy nam się z czasami prehistorycznymi, to ten projekt przewróci
wszystkie dotychczasowe wyobrażenia o niej. A jeśli Modern Cave miała powstać
w Izraelu, to tylko w najstarszej dzielnicy Tel Awiwu – Jafie.
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Jafa w języku hebrajskim oznacza „piękna” i tak właśnie można określić
dzielnicę, w której starożytny nadmorski port stanowi doskonały
kontrapunkt dla nowoczesności, prostoty i minimalizmu. To raj nie tylko dla
duszy turysty ‒ za sprawą tego wnętrza swoje miejsce znalazłby tu każdy
miłośnik modernizmu w iście męskim wydaniu.

tekst JUSTYNA CIURZYŃSKA zdjęcia AMIT GERON stylizacja ETI BUSKILA

Ci, którzy znają projekty studia architektonicznego
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Jeśli projekt studia Pitsou Kedem nie zmienił na stałe

Największą metamorfozę przyniosła jednak zmiana po-

naszego wyobrażenia o jaskini, to z pewnością zapisuje
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Jafie chciałoby się zobaczyć.
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