Design

חומר ביד היוצר
ניר מאירי

) ותוכנית המצטיינים של כתר דיויז'ן2003-2007(  בוגר בצלאל,ניר מאירי
, הקים מאירי את סטודיו ניר מאירי לעיצוב מוצר2010  בשנת.)2007-2009(
המציע מגוון של עיצובים ושירותי עיצוב עבור חברות מקומיות ובינלאומיות
 מוצריו נמכרים. תוך שימת דגש על איכות ואסתטיקה,במגוון דיסיפלינות
one off-הן ביצור נרחב על ידי חברות מסחריות והן במהדורות מוגבלות ו
. בגלריות בארץ ובעולםpieces
מאירי אינו נרתע מלעבוד עם חומרים שונים ובחלק מהפרויקטים אף מפתח
. כדוגמאת מנורות האצות ומנורות החול,טכנולוגיות חדשות של שימוש בחומר
. מתכת ואבן,בעבודותיו של מאירי ניתן לראות שימוש גם בעץ
בשנים האחרונות עבודותיו של מאירי הוצגו בכמה גלריות ומוזיאונים
. והתפרסמו במיטב המגזינים לעיצוב בארץ ובעולם,מהנחשבים בעולם

CRÉATEUR ET MATÉRIAU
Nir Meiri
Nir Meiri est diplômé de de Bezlalel, où il a étudié entre 2003 et
2007, ainsi que du programme pour talents exceptionnels de
'Keter Vision' qu'il a suivi entre 2007 et 2009. En 2010 Meiri fonda
le studio de design qui porte son nom et qui lui permet d'offrir une
variété de services relatifs au design à des entreprises locales
et internationales, dans un souci de qualité et de recherche
esthétique. Certains des objets qu'il crée sont produits en grande
quantité et vendus par des entreprises commerciales, tandis que
d'autres sont produits en édition limitée ou sous forme de pièces
uniques et vendues par l'intermédiaire de galeries en Israël et à
l'étranger. Meiri ne craint pas de travailler sur des matériaux variés
et a parfois dû, au cours de certains projets, mettre au point des
technologies qui permettent de renouveler fondamentalement
l'utilisation de certains matériaux, comme ce fut le cas pour les
lampes faites en sable ou en algues. Parmi les objets créés par
Meiri on remarque également des objets réalisés en bois, en pierre
et en métal. Au cours des dernières années, les créations de Meiri
ont été exposées dans les galeries et les musées les plus réputés
à travers le monde et se sont fait largement connaître grâce à leur
publication dans les magazines de design les plus en vue.
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