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יהודה light
מהסטודיו שלו ברמת הכובש הוא יוצר גופי תאורה מלבבים ומלבלבים בשלל צורות של
פרחים ,עלים וכדורים .הכירו את יהודה אוזן ,האמן שמעניק נשמה לכל מנורה
שי הופמן

ה

רחק מההמולה של תל אביב ,בפינה
שקטה וכפרית בקיבוץ רמת הכובש
שליד כפר סבא ,נמצא הסטודיו של
יהודה אוזן .עם פתיחת הדלת מתגלה לעיני
הבאים חלל גדול המואר באין ספור מנורות
מיוחדות ,בצורות שונות ובצבעים מגוונים .כל
מנורה היא יצירת אמנות קטנה בפני עצמה
העשויה בעבודת יד ,אשר נבראה במוחו
היצירתי של יהודה ,שעד לפני  14שנים היה בכלל
חשמלאי .את המעבר מקריירה של חשמלאי
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לתחום בניית ועיצוב גופי תאורה ,מסביר יהודה ב"אהבה לחומר
ולעיצוב" .ואכן ,בסטודיו שלו יש המון אור צבעוני ומרגש  -נברשות
גדולות התלויות מהתקרה ,גופי תאורה הצמודים לקיר ,מנורות שולחן
מסוגים שונים ,וגם פמוטים ,קולבים ומסגרות פרחוניות למראות ,כמעט
כולם מאופיינים במוטיב המרכזי של יהודה  -הפרחים המאירים.
יצירותיו של יהודה עשויות מפוליאסטר ,נחושת ופליז ומשדרות
חמימות וחושניות ,בצבעוניות מקסימה .רוב היצירות הן בצורות שונות
של פרחים אך יש גם עלים ,כדורים ,ובקרוב מתכנן האמן ליין חדש של
מנורות בצורות שונות של קוביות .במקביל לבניית גופי תאורה לדירות
ובתים פרטיים בישראל ,היצירות של יהודה נמכרות ומוצגות בגלריות,

מוסדות ובתי אירועים בארץ ובעולם .גלריות בניו יורק ,בתי אירועים
בסן פרנסיסקו והשוק היפני  -כולם התאהבו במנורות המיוחדות של
יהודה.
"זה לא קרה בין לילה" ,הוא מספר" ,לקח כמה שנים עד שזה תפס,
אבל הנחישות והאמונה שלי עזרו לי ,וגם קצת חוצפה ישראלית".
ליהודה אין השכלה פורמאלית בתחום האמנות והעיצוב ,ונראה שהוא
אפילו קצת גאה בכך ,חש שהוא משוחרר מקיבעונות" :אין לי תפיסה
עיצובית וכלים אקדמיים ,הכל בא אצלי מהבטן ומהדמיון .אני מדמיין
את המנורה שאני רוצה לבנות ומעביר את זה ישר לחומר .בלי תכנונים
ובלי שרטוטים .כל אחד שנכנס לסטודיו יכול להזמין ממני את מה שהוא

מדמיין ,בכל צורה ובכל צבע שיחפוץ ,ואני מגשים ללקוח את הפנטזיה
שלו .אין גבול לדמיון ולמה שאפשר ליצור בעזרתו".
בסטודיו ברמת הכובש ניתן להזמין מנורות מהמלאי הקיים או
בהזמנה ובהתאמה אישית על פי דרישות הלקוח .בניה של כל מנורה
נמשכת מספר שבועות והמחירים נעים בין  500שקלים ויכולים להגיע
עד לעשרות אלפים לגופי תאורה גדולים ומורכבים יותר.
יהודה אוזן
סטודיו :קיבוץ רמת הכובש (ליד כפר סבא) טל'09-7400104 :
אתר www.yehudalight.com :דוא"לozan1@bezeqint.net :
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