א פ ר י ל  -מ א י  ,2 011מ ח י ר  6 9ש " ח  ,ב א י ל ת  5 9 .7ש " ח

לקראת הקיץ:
הכנת הבית והגינה

12

בתים ודירות

 3תערוכות:
איטליה ,צרפת,
גרמניה
גרפיקה
בעיצוב ואדריכלות
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מאת | נועה חיים

הביצה
שהתחפשה

מוצרים שיצאו מהקשרם וקיבלו משמעות אחרת או נגיעה קלה של הומור על ידי
עיצוב מחדש היו השנה קו מאחד בין המוצגים בביאנלה לעיצוב בבלגיה

1
2

3

הביאנלה בעיר  Kortrijkבבלגיה ,אחת התערוכות הוותיקות לעיצוב מוצר ,מתקיימת מדי שנתיים
w
מאז שנת  .1968בין אורחי הכבוד שלה בשנים הקודמות אפשר למנות את ,Gio Ponti ,Jean Prouvé
 Alessandro Mendiniועוד רבים אחרים .השנה בחרו המארגנים באדריכל היפני Junya Ishigami
כאורח הכבוד של הביאנלה ,והוא הוזמן לעצב עבור התערוכה את החללים הציבוריים ,ובמרכזם מיצג
מעבודותיו.
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4

5

6

מרכז התערוכה נמצא ב EXPO-של העיר קורטרייק ,בקרבת הכביש המהיר  ,E17המוביל מהחבל הפלמי
של בלגיה אל העיר ליל בצפון-מערב צרפת .אישיגמי בחר לשבור את הגריד המסורתי של ה EXPO-על
ידי הצבה ופיזור של חללי תערוכה דמויי קוביות ענק באלכסונים לאורך הרמבלה הראשית .העיצוב יוצר
חוויה של מעין סיפור בפרקים ,המגיע לשיאו בקובייה שמכילה את המיצב של אישגמי" ,פיקניק".
מבחוץ עשויה הקובייה מסוג של מראה אטומה ,ועם הכניסה מוכות העיניים בסנוורים .בחלל
שקירותיו צבועים לבן ורצפתו עשויה קלקר לבן מוקמו קבוצות קבוצות של רהיטים לבנים ושקופים
מהקולקציה שעיצב אישיגמי עבור  .Living Divaniאוסף הרהיטים הראשון של האדריכל ,שהושק
בסלון במילאנו באפריל השנה ,כלל את - Drop Table :שולחן עשוי פלקסיגלאס שבו הסביבה
משתקפת באופן מעוות;  - Family Chair lineסט של חמישה כיסאות שונים זה מזה ,שכמו התעוותו
על ידי השולחן; ו - Garden Plate -גינה ביתית בקנה מידה של צלחת גדולה.
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8

9

10

במיצג "פיקניק" הלביש אישיגמי את כל אחד מהכיסאות ברדיד צמר לבן ובגרביים לבנים ,והציב
ספק צמחים ספק מיקרו מזון ב .Garden Plate-במבט ראשון נראה כאילו הרהיטים של Living Divani

אכן יצאו לפיקניק ושכחו לקרוא לנו .האופן שבו מוקמו משפחות הכיסאות ,לצד השולחנות והגינות
המזעריות ,יוצר אשליה של קהל רב ,ולא של עוד אוסף רהיטים.
כמו אישיגמי ,מעצבים נוספים משתמשים בבמה של התערוכה הבינלאומית לחשיפה של מוצרים
קיימים באופן שונה .למשל ,בקורטרייק הוצגה יחידת מגורים ניידת דמוית ביצת ענק שתוכננה על ידי
משרד האדריכלים  .Dmvaבמקור היחידה תוכננה כמשרד עבור סוכנות שמייצגת חברות של רהיטי יוקרה
איטלקיים ובריטיים בבנלוקס ,אך מאחר שחוקי התכנון והבנייה לא אפשרו להציב את ביצת הפוליאסטר
בחצר ביתם של בעלי הסוכנות ,הפכה הביצה ,קצת כמו בסיפור הביצה שהתחפשה ,למיצב אמנות שהוצג
במוזיאון  ,Verbekeולביצה רב תכליתית כמו שהציגו אותה המתכננים בקורטרייק ,היכולה לאכלס משרד,
חדר אורחים ,פינת קבלה ,בית ,גינה וכל פרוגרמה שתעלה על דעתכם.
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11
12

13

בחלל שקירותיו צבועים לבן ורצפתו עשויה קלקר
לבן מוקמו קבוצות קבוצות של רהיטים לבנים
ושקופים מהקולקציה שעיצב אישיגמי

14

בחלל התת קרקעי של ה EXPO -הוצגו אבטיפוסים שהשתתפו בתחרות המסורתית שמארגנת
הביאנלה ,לצד מעצבים צעירים ואקדמיות .בין הזוכים בתחרות הייתה  ,Miriam Austשהציגה
הכלאות בין גופי תאורה תלויים לאגרטלים בשם  .Vase & Leuchtהמערכת עשויה זכוכית ,וכל
הכלאה היא גם אגרטל לצמחייה הידרופונית וגם גוף תאורה ,כך שהשורשים והעלים של הצמחים
הגדלים בה יוצרים את המשחקים באור ובצל .זהו חלק ראשון מסדרה רחבה יותר הכוללת הכלאות
שימושיות בין רהיטים לצמחייה.
בקומה התת קרקעית הוצג  ,Fluxכיסא מתקפל עשוי יריעת פלסטיק בודדת ומיוצר במגוון צבעים.
 ,Fluxמאת זוג המעצבים ההולנדים  Douwe Jacobsו ,Tom Schouten-הוא דוגמה מצוינת לפיתוח
מוצר מדליק בתוך פחות משנתיים .הגיאומטריה הייחודית של כיסא זה מאפשרת להציג אותו ככיסא
בודד או כמקבץ ורטיקלי של קוביות תלת ממדיות .בפורמט המקבץ מצליחים היוצרים לטשטש את
הגבולות בין מוצר מסחרי לאמנות ציבוריתn .
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