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מעבר לקו

ממיצבים

ההגדרה

למה

הוא

עד

פארקים

של אדריכלות
נעזר

ברעיונות

המטרד

הנוף

של

ושל

West

האופק
שהקים אדרי־אן

תכנון אורבני.

אמנים,

משוררים

לתל

חאחה

ביקורו

וסופרים

מרחיב

בישראל

את

הוא

מסביר

לכן יצרואדריכלי הנוף פארק
קשת רוזנבלום
$TS1$מתפתלים $TS1$שלו
ובו גבעות נישאות .שבילים מת־
האחרונות במצרים) יזמה אונםק״ו
$DN2$אדריכלות $DN2$הנוף ושל תכנון אורבני:
$TS1$יובילו $TS1$ריכלות
$DN2$מתפתלים $DN2$דרך צמחייה עבותה יובי־
$TS1$בלומברג $TS1$,פתלים
בחורש שעבר חנךמייקלבלו־
$DN2$יובילו $DN2$אל נקודות תצפית לעבר  360החל ממבני תשתיות ,פארקים בשביל לתת מענה לממצאים
מברג,
$DN2$בלומברג $DN2$,לקראת סיום תפקירו ,את לו
$TS1$מפרויקטי $TS1$מעלות של קו רקיע .״אנחנו לא וגנים ,דרך תוכניות אבעירוניותהארכיאולוגיים הרבים שמתגלים
השלמת השלב הראשון באחר מפ־
רויקטי
במ־
$TS1$במפלס$TS1$
באזור .בגנים שבו ,הממוקמים
כמו שלטים מנופ־
$TS1$מנופחים$TS1$
צריכים היסטוריה .הסיפור הוא
$DN2$מפרויקטי $DN2$הדגל של תקופת כהונתו
ועד מיצבים
חים
$DN2$במפלס $DN2$שקוע כמו יתר המוזיאון כדי
$DN2$מנופחים $DN2$בצורת פרות אדירות ממרים .פלס
כראש העיר ניו יורק .זהו פארק הגיאולוגיה והטופוגרפיה .המטרה
שלאלהסתיר את הפירמידות ,אפ־
$TS1$אפשר$TS1$
רחב ידיים בחלקו הדרומי של אי שלנו היא למשוך אנשים למקום אלו הוצבו ברחבי הולנד כחלק
המרהיב הזה ,וזו חוויה נהדרת מהביאנלההבינאלומית לאדרי־
$TS1$לאדריכלות$TS1$
$DN2$אפשר $DN2$יהיה למצוא מגוון של צמחים
שר
גוברנורס ,האי שהיה אחת מזירות
ששימשולחניטת המומיות.
המאבק של המהפכה האמריקאית כשלעצמה .העיצוב הוא רקכלי״,
״הרקע שלי הוא הנדסי ,ותוצ־
$TS1$ותוצרים$TS1$
הוא אומר.
ושימש כבסיס צבאי במשך כמעט
רים
המשרד בדרמטיות
העיסוק של
 200שנים .בעור המבנים שבצפון
$DN2$ותוצרים $DN2$מעשיים הם מה שאני מעריך
גם מבחינה אסתטית״ ,אומר חאוזה.
של קו האופק ,מסביר חאוזה ,בן
האינועדולשימור היסטורי ,שטח
״מבחינתי הדרך לגשתלאדריכלות
הולנדי״ .אמ־
$TS1$אמנם$TS1$,
 53הוא דבר ״מאור
נרחב בדרומו יועד לשמש בפארק
נם,
נוף היא דרך הנדסת נוף מסורתית
הבינלאומית שה־
$TS1$שהתקיימה$TS1$
עירוני ובתחרות
$DN2$אמנם $DN2$,בעקבות הזכייה פתחו west
תקיימה
כלומר,ניהול מים ,ארמה ,בוט־
$TS1$בוטניקה$TS1$,
סניף בניו יורק ואילו בא־
$TS1$באתר$TS1$
$DN2$שהתקיימה $DN2$ב2007 -לצורך תכנונו זכה
$DN2$בוטניקה $DN2$,תחזוקה וגם חומרי הבנייה.
ניקה,
תר
המשרד
$DN2$באתר $DN2$הבית שלהם הם מצהירים כי
ההולנדי
west
בינלאומי מאז הוקם
המשרד היה
״היולנו כל מינירעיונות ונ־
$TS1$ונרטיבים$TS1$
לפרויקטים של
אבל כשזה מגיע
רטיבים
ואני
מיצבים
אך
שנים,
26
לפני
מספר
בהתחלה״,
$DN2$ונרטיבים$DN2$
מדבר
של
עכשיו על
ההשפעות
לעיצוב
משהו אחרלגמרי
בראיון טלפוני
אז שירה זה
ההולנדי ,עם הטופוגרפיה
הנוף
אדריאן חאוזה,
הדבר היחיד .כשאני מתכנן גן זה
השטוחה ,האחידותהגיאולוגית
המשרד והעומר בראשו.
מייסר
שמשרה נחמה,
צריךלהיות מקום
היחסית ,ובעיקר אלמנטים של
״מהר מאור עזבנו אותם כשהבנו
ולהתייחסות .הוא
מקוםלהרהורים
הן חלק
מים ,תעלות וגשרים
שמה שצריך להתוות את עיצוב
צריך לרגש את השוהיםבו ,וכשהם
רואוזה.
שאנשים
מקומות
האי הוא הפנורמה שלא תיאמן דומיננטי מגוף העבודותשלו.
west
אתם צילום:
יזדהו
הם צריכיםלהיות
הולכים משם
הערב יתארח חאוזה בטכניון,
שנשקפת מכלעבר ,וכיצד הפארק
מסוגליםלזכוראותו״.
שם ירצה כחלק ממררת ההרצאות
יכול לנצל ולטפח אותה״ .מיקום
בלנקשטיין .כלות
$DN2$לאדריכלות$DN2$
שאצר
ברוטרדם ב2006 -
השנתית ע״שמורלי
האי הוא אגרי :אפשר להשקיף
בהתאם ,משרדו נעזרברעיונות
$TS1$וסופרים$TS1$.
של אמנים חזותיים ,משוררים וסו־
חאוזה ועסקה בשימור הנוףההול־
$TS1$ההולנדי$TS1$,
ממנו ללא הפרעה אל פסל החירות ,על אופי ההרצאה טרם החליט,
אבל
$DN2$וסופרים $DN2$.שיתוףפעולה עם אדריכ־
$TS1$אדריכלים$TS1$,
$DN2$ההולנדי$DN2$,אג׳נרה אותה הוא מקרם במרץ.
נדי,
את
שיציג
הוא
איילנר,ניו
אלאלים
פרים.
ג׳רזי ,הרחובות
עבו־
$TS1$עבודות$TS1$
מעריך
$DN2$אדריכלים $DN2$,בפרט במסגרת תכנון
צוותו עובד בארצות אירופה ,לים,
ש״לפעמים לא
המשרד משום
דות
$DN2$עבודות$DN2$
ברוקלין
התחתיים של מנהטן ,גשר
עירוני,
ארצות
פילוסופיה שלמה,
ברוקלין שגם
פארק גשר
אומר חאוזה ,יוצר הפריה הדדית
הברית ובמזרח הרחוק.
ותחתיו
טובלהגיע עם
״אנחנו מנסים יחד אתםלהג־
$TS1$להגשים$TS1$
פרויקט אחד קרוב ומסקרן הוא
אלא להראות פרויקטים עם הרבה
הוא קורם עורוגידים.
תמונות
$DN2$להגשים $DN2$את הפרויקט ,מנסים לקרם
שים
התשתית והגנים של המוזיאון
סטודנטים מעריכים את
״זה מקום שיש בו תנועה מתמדת
שמתכ־
$TS1$שמתכנניו$TS1$,
שבמצרים,
הגדול בגיזה
זה מאור״.
ושינויים תכופים של מזג האוויר
את קולם שלהאדריכלים עצמם,
$TS1$עבודות $TS1$נניו,
וגם לתת להםלהשפיע ולשפר את
השמים
משתנים כל עשר רקות
$DN2$שמתכנניו $DN2$,צוותאדריכלים אירים (הנ־
($TS1$הנגאןפנג)$TS1$
ואמנם ,כשהוא נשאל על עבו־
ואפשר
הפרויקטלפי הפרשנותשלהם״.
($DN2$הנגאןפנג) $DN2$זכו בתחרותבינלאומית
ממש להריח את הגאות
דות
$DN2$עבודות $DN2$המשרד ,נענה חאוזה בחדווה גאן־פנג)
העבודה בניו יורק היא לא
ב 2004 -את בנייתהמוזיאון ,מרכז
והשפל ,שומעים את המפרץ ,רואים גדולה ומסביר אותןלפרטי פרטים,
המשרד שמתנהלת
היחידה של
המחקר והארכיון (שני האחרונים
בעור שעל נושאים אחרים הוא
הגלים״.
את ריצודי השמש על
משיב באופן מסויג יותר .הסטודיו
מרחיב

את ההגדרה של אד־
$TS1$אדריכלות$TS1$

נבנו כבר

בין

והמשך הפרויקט הואט

השאר בעקבותאירועי

השנים
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העיר דאז גייררון ברומהלבלומ־
$TS1$לבלומברג$TS1$
$DN2$לבלומברג $DN2$ראה זאת כפרויקט הדגל של
ברג
הקדנציה שלו ,וביקש להשלים
אותו ערלבחירות הבאות.
בפועל,
ארך הפרויקט

שש שנים.

כשחאוזה נשאל מה עמדתו בנו־
$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע $DN2$לכך
גע
בקנה מידה כזה ,מנוכםים פעמים
שפרויקטים נופיים,

בפרט

פוליטיים
רבות לטובת אינטרסים

הוא

משיב כי״נכון שאנחנו
$TS1$עוברים$TS1$
עוב־

$DN2$עוברים $DN2$בשביל המגזר הציבורי,
רים
$TS1$ולפעמים$TS1$
ולפע־

חאוזה:

ללמוד

"אפשר

המון

מהתוכנית

של ת״א
איך

המקורית

כדוגמה

לעטות

עיר

הרבה ירק

עם

וזהות רציפה״
ללא

$DN2$ולפעמים $DN2$עבודות כאלה הן הלק
מים
אחר הפרויקטים החשובים של
גדולה יותר להצהרהפוליטית או
המשרד ,בורנאו ספורנבורג ,נב־
$TS1$נבנה$TS1$
מסחרית .אבל אני איש מלאכה.
נה
באמסטרדם ,שם,
$DN2$נבנה $DN2$בשנות ה90 -
אנחנו עוברים כריליצור מקומות
באזור
המספנות של הנמל הישן
שהם טוביםלאנשים ,מקום שהם
ביקשההעירייהלהקים רובע מגו־
$TS1$מגורים $TS1$עון
$DN2$הטיעון$DN2$
יכוליםלהזדהות אתם .היו פעמים
מיומרה

שמץ מרמור.

רים שוקק .אז היה זה אזור מרוחק,
$DN2$מגורים$DN2$
חשב־
$TS1$חשבנו$TS1$
שנדרשנולעבודות שבהן

$DN2$חשבנו $DN2$שזהו
נו

לא

המקום

הנכון לבנות

שלוחה של העירולכן ויתרנו על
הפרויקט".

מיקומו

קשה
$DN2$שביקשה$DN2$

ולמרות ריבוי הכובעים של המ־
$TS1$המשרד$TS1$,

שרד,
$DN2$המשרד$DN2$,

מזוהם ומנותק

הוא נזהרבנוגעלהערכת

יתר

שירת

להיאבק

ולעורר

ממרכזהעיר ,אבל

את העירייה שבי־
$TS1$שביקשה$TS1$

בתופעת

משפחות

הפרבור

צעירות להקים

את ביתן בעיר .הצער הזה נזקק

את

$DN2$כשארריכלים $DN2$התחילו לבנות
הזה צער אחר קדימה,ולבדוק ריכלים
ההתכנות של צפיפות גבוהה

בבנייה נמוכה .באופן מפתיע,

שלמים שלבלוקים
עירוניים״.

חאוזה ,שזהו אינו ביקורו הרא־
$TS1$הראשון$TS1$

שון
$DN2$הראשון $DN2$בישראל,
הגענולמספריםהנחוצים״ .הבינוי

הנמוך שתיכננו

west

שורות

בתים בני שלוש
חוצות רצועותאלכסוניות של

רחובות

מאמין

שהפרויקט

הישראלי .בא־
$TS1$בארץ$TS1$
יםקרן גם את הקהל

$DN2$בארץ $DN2$ביקר
רץ
קומות ,שאותן

בעברלצורך עבורה על

מיצבבירושלים (בשיתוף

המשורר

של כישוריו" .אין רגעים כאלה לתקציבים
לפועל .״יש דמיון
מקום״ ,שלא יצא
טות
$DN2$יאכטות$DN2$
את ההקצאה ,כספי משלמי המסים,
$TS1$מחודשת$TS1$
התבסס על פרשנות מחו־
שבהם אני לוקח את התפקיד של
מספר
ישרת
שאזור
בכך
ביןהולנדוישראל כי שתיהן קטנות
ההולנדיים.
בתי
של
דשת
$DN2$מחודשת$DN2$
איזה סופרסטאר שאומרללקוחות
התעלה
משמעותי
יכולים
את עיצוב הבתים בחרו לחלק ולאמאוכלסות אנחנו לא
005,2
כ-
של תושבים
מה אמור לקרות בפרויקט .אני
להתפרש מהבחינה האורבנית כמו
אדרי־
$TS1$אדריכלים$TS1$
מספר רב של משרדי
בין
שאמסטררם
היתה
מהנדס ,יש פרוגרמה ,ואני מנ־
$TS1$מנסה$TS1$
״הבעיה
סה
$DN2$מנסה$DN2$
בארצות הברית״ .אף שאין נקודות
$DN2$אדריכלים $DN2$״כרי שכל בניין יקבל זהות
שתקים אזור כלים
הצהירה על כך
לעזור .עם זאת ,ככל שהעבו־
$TS1$שהעבודה$TS1$
השוואה בין המסורת ההולנדית
שהוא מאוד צפוף במו־
$TS1$במונחים$TS1$
אורבני
$DN2$שהעבודה $DN2$קרובה יותרלמדינהשלי ,לא
דה
משלעצמו .אנשים מאור מעריכים
$TS1$יכולים $TS1$לבנייההישראלית ,״אנחנו
את העבודה שהזהות שלהם יכו־
$DN2$במונחים$DN2$הולנדיים ,אבל בתחילת
נחים
אהססלהיות מעורב יותר מבחינה
יכולים
$DN2$יכולים $DN2$להתבטא בבית שלהם ,שהוא ללמוד המון מהתוכנית המקורית
שנות ה 90 -שוקהנרל״ן לא עורר לים
$TS1$שתעזור$TS1$
ביוזמת הרשויות ובשיתוףפעולה פוליטית.לקוחות הרי רוצים שת־
פארק
מימין:
במדריד
 westשל
משרד
שתיכנן
של תל אביב״ ,הוא מתייחסלתו־
$TS1$לתוכנית$TS1$
לא רק עור מספרבבלוקמגורים״.
בנייה של בתי דירות״ הוא מספר.
חלקם אוהבים ויכוח
$DN2$שתעזור $DN2$להם
אתן .בטורונטו תיכננו אתהטיילת עזור
וזאוזה.
הטיילת
משמאל:
כנית
זה לארעיון הרש ,הוא מחדר ,״הרי
״ההנחה היתה שקהל היער רו־
$TS1$רוצה$TS1$
ביקורתי ,אחרים לא מעריכים את
המרכזית ,שאורכה 5.3קילומט־
$TS1$קילומטרים$TS1$,
$DN2$לתוכנית $DN2$גרם ,״כדוגמהלאירלעשות
שתיכנן
בטורונטו
המרכזית
צה
עיר בינונית עם הרבה ירק ,זהות
את הכל הערים תכננו בית אחרי
$DN2$רוצה$DN2$לגור בבתים נמוכים ,יש להם
זה בכלל ואומרים ׳לא לא ,כבר
$DN2$קילומטרים $DN2$,ובמדריד פארק מוארך ורווי
רים,
המשרד צילומים:
באדיבות עיריית
בית אחרי בית .באירופה של אחרי
פונקציות ,שמקרה מקטע של  23היינו שם ,אל תדבר על זה ,פשוט אופניים,ילדים,ואולי גם חתול
רציפה וביטוילדיור פניםעירוני
—Waterfront Toronto
מדריד
זניח״.
$TS1$כשארריכלים $TS1$וזה לא
המלחמות איבדנו את זה ,כשאר־
שלך׳״ ,הוא אומר
קילומטרים של אוטוסטרדות .ראש
אוכלב .ביקשנו לקחת את הטי־
$TS1$הטיעון$TS1$
עשה את העבודה
מן

המרינה וזו

התנתה

מסחר,

משרדים ,ואף מועדון יאכ־
$TS1$יאכטות$TS1$

אמיראור) כחלק מפרויקט ״מראה

