
האקטיביזם

נשאר

במוזיאון

לתערוכותאנשיםמושכיםאיך

להיותצריכותהןוהאםאדריכלות

בתדול,באריעםבשיחהביקורתיות?

המומהשלוהעיצובהאדריכלותאוצר

חשובמדועמסבירהואיורק,בניו

אמנותתערוכותלצדדווקאאותןלהציג

ריבהנעמה ריבהנעמה

לתערו־קהללמשוךיותרקל

כות

$TS1$לתערוכות$TS1$

$DN2$לתערוכות$DN2$מוצגותכשהןאדריכלות

באריאומראמנות״,במוזיאוני

והעיצובהאדריכלותאוצרברגדול,

המומה,מוזיאוןשלהראשי

אביבתלבאוניברסיטתבביקורו

אדריכלות״״אוצריםמחודשכחלק

לאדריכלותהספרבביתשהתקיים

מוזיאוניהרבה״ישעזריאלי.ע״ש

כמ־אנשיםאבלבעולם,אדריכלות

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$אדריכ־לתערוכותמגיעיםלא

לות,

$TS1$,אדריכלות$TS1$

$DN2$,אדריכלות$DN2$בעיקראלהאליהםשמגיעמי

שמנה־שלילקולגותארכיטקטים.

לים

$TS1$שמנהלים$TS1$

$DN2$שמנהלים$DN2$בעיהישאדריכלותמוזיאוני

לאדרי־כיפרדוקסזהקהל.להביא

כלות

$TS1$לאדריכלות$TS1$

$DN2$לאדריכלות$DN2$עלהשפעההרבההכייש

אדריכלותחיים.אנחנושבוהאופן

מקום.בכלאותנוומקיפהסובבת

בקרבקלההכיהיאשליהעבודה

יורקלניושמגיעמיכלכיאוצרים,

ג׳ספראתלראותלמומהישרבא

צריךרקאניאזפיאקסו.ואתג׳ונס

התערוכהלכיווןאותםלמשוך

שלי״.

Risingבתערוכה

Currents
״,

מהדה־שמסקנותיה

דות

$TS1$מהדהדות$TS1$

$DN2$מהדהדות$DN2$אתחילקברגדולהיום,עד

אזוריםלחמישהיורקניו

שלבמקרהלפורענותהמיועדים

לעצבלמעצבים״הצענוהצפה.

יותרלהשתהיהכךהעיראת

בעקבותהתאוששותיכולת

מספר.הואהמים״,מפלסעליית

בתע־הבולטיםהאימאג׳יםאחד

רוכה

$TS1$בתערוכה$TS1$

$DN2$בתערוכה$DN2$המוכרלאזורפתרוןהציע

מתכנניםקבוצתמנהטן.דרוםשל

והש־הרחובותאתלרשתהציעה

טחים

$TS1$והשטחים$TS1$

$DN2$והשטחים$DN2$שלבמערכתהציבוריים

כמושיתפקדווצמחייהתשתיות

״התערו־סערה.שלבמקרהספוג

כה

$TS1$״התערוכה$TS1$

$DN2$״התערוכה$DN2$שהםופהלפנישנתייםהוצגה

הואיורק״,ניואתתקפה׳מנדי׳

מאחוריה,שעמד״הרעיוןממשיך.

הזה,מהסוגתערוכותעודכמו

עלציבורידיוןליצורלנסותהוא

תישארהעיראיךולחשובהנושא

בסערותגםונוחהשימושית

הציפההסערהלדבריו,הבאות״.

הציבוריהדיוןאתמשמעתרתי

מהעירייה״התקשרומחדש.

אמרתילעשות.אפשרמהושאלו

שאלתימוזיאון.אוצרשאנילהם

לעשותהולכיםאתםמהאותם

לעשותמתכווניםאתםמההלאה.

שה־כדיסערהכשישפעםבכל

עיר

$TS1$שהעיר$TS1$

$DN2$שהעיר$DN2$תקרום״.לא

הגי־עלמעידהשלוהתגובה

שה

$TS1$הגישה$TS1$

$DN2$הגישה$DN2$מעו־לא״אנישלו.הכללית

ניין

$TS1$מעוניין$TS1$

$DN2$מעוניין$DN2$שפותריםדבריםלאצור

לאצור״אלאאומר,הואבעיות״,

רוצהאנידיון.שיוצריםדברים

התערו־לדבריו,דיונים״.לקטלג

כות

$TS1$התערוכות$TS1$

$DN2$התערוכות$DN2$זמןלהשפיעממשיכותכיום

אופןבשליורדותשהןלאחררב

עםמאבק״איןהמידע.הפצת

״במקבילאומר.הואהאינטרנט״,

באינטרנטפעילותישלתערוכות

הת־בזמןגםהדיוןאתשממשיכה

ערוכה

$TS1$התערוכה$TS1$

$DN2$התערוכה$DN2$הרבההיוםישאחרי.וגם

ואנחנומבעבראפשרויותיותר

מוזיאונים,שלשגשוגשלבעידן

לפגושלבוארוציםאנשיםכי

שוםכמעטהיוםאיןכיאנשים,

נפג־שאנשיםציבורייםמרחבים

שים

$TS1$נפגשים$TS1$

$DN2$נפגשים$DN2$.בהם״

התערוכותאתמכנהאתה

אבלפרו־אקטיביות,הזהמהסוג

אתםממש.שלאקטיביזםלאזה

אקטיביסטיתפעילותעושיםלא

הציבורי.במרחב

שלקטןמהלךאעשהאני״אם

כמהאזבעיר,עירוניאקטיביזם

אפקטלפעמיםישישפיע?הוא

לעבודיכולוזהשלגכדורשל

בסו־לדוןמעדיףאניאבלמהר

גיות

$TS1$בסוגיות$TS1$

$DN2$בסוגיות$DN2$.בעיותהרבהישגדולות

משבריםוהרבהאליהןלהתייחס

וכמוהאקליםשינוייכמובעולם,

שהואומוזיאוןמזדקנותערים

ששואלמוזיאוןהואפרו־אקטיבי

ויוצרבוחןהאלה,השאלותאת

יכולההעירלמשלאיךרעיונות,

לבעיות.בהתאםמעוצבתלהיות

שהםבנושאיםלדוןמעדיףאני

גדול״.מידהבקנה

ליצוריכוללאהמוזיאון

ההשתלמויותכמובחוץ?משהו

מרחביםעלאקטיביסטיםשעשו

פרנסיסקובסןציבוריים

מדי־מסמךלכתיבתשהובילו

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$כמואופתוחים,לשטחים

שהתרחשוזמנייםמהלכים

סקוור?בטיימס

דבריםלעשותיכולים״אנחנו

אפש־זהלנו.ששייכתקרקעעל

רי,

$TS1$,אפשרי$TS1$

$DN2$,אפשרי$DN2$מהעירייה.אישורצריךאבל

ב־אירועיםמיניכלעושיםאנחנו

psi

$1ST$בpsi$1ST$

$2ND$בpsi$2ND$חללבדיוקלאזהאבל

ציבורי״.

תערוכהבמוזיאוןמוצגתכעת

מפורסמיםיפניםאדריכליםשל

נישיזאווהוריוםג׳ימהקזויוכמו

ברשימתמעיוןסאנה.ממשרד

בשניםבמומהשהוצגוהתערוכות

התערוכותרובכיניכרהאחרונות

כמוהיסטורייםבנושאיםדנו

כמועברבאדריכליאוהבאוהאוס

התערוכהגםרוהה.דהואןמים

ותעסוקדומהברוחתהיההבאה

המוד־האדריכלותמאבותבאחד

רנית

$TS1$המודרנית$TS1$

$DN2$המודרנית$DN2$כשבת־רייט.לרדפרנק

דול

$TS1$כשבתדול$TS1$

$DN2$כשבתדול$DN2$להציגממשיכיםמדוענשאל

מביאהואהיסטוריות,תערוכות

לאשאםואומרמישראלדוגמה

שעסקההתערוכהמוצגתהיתה

הנושאאביבבתלהלבנהבעיר

יש״תמידלדיון.חוזרהיהלא

מעבר,ללמודשאפשרמסקנות

מבטמנקודתעליומסתכליםאם

להיותממשיךהואכיחדשה,

מהווה״.חלק

המת־עלביקורתלושישאף

רחש

$TS1$המתרחש$TS1$

$DN2$המתרחש$DN2$מוכןאינוהואיורק,בניו

״מו־טובים.לאבנייניםלהציג

זיאון

$TS1$״מוזיאון$TS1$

$DN2$״מוזיאון$DN2$הדב־שלמקדשהואאמנות

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$.משהואציגאםהטובים

יכוליםאנשיםטובלאשהוא

אכ־שאנילמרותטובשזהלחשוב

תוב

$TS1$אכתוב$TS1$

$DN2$אכתוב$DN2$אמ־מוזיאוןרע.שזהתווית

נות

$TS1$אמנות$TS1$

$DN2$אמנות$DN2$אמנותלהראותאמורלא

אומרלא״אנימחייך.הוארעה״,

הואהנכון״,הדברבהכרחשזה

התצוגהלמגבלותומתייחסאומר

״אניאדריכלות,תערוכותשל

להת־שצריךהאתגרשזהאומר

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$.אתו״

אוצרלפיק,אנדרםפרופ׳

אוניב־שלהאדריכלותבמוזיאון

רסיטת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$בקמפוסשממוקםמינכן

גםהשתתףאמנות,מוזיאונישל

האוצרותבסימפוזיוןהוא

הואאביב.תלבאוניברסיטת

מסוגתערוכותבמוזיאוןמציג

שמוצגותמאלהלחלוטיןשונה

מתערוכותאפילואובמומה,

לאדרי־המחלקהאתשמאפיינות

כלות

$TS1$לאדריכלות$TS1$

$DN2$לאדריכלות$DN2$אביבתלבמוזיאוןועיצוב

כעתלמשל,ישראל.מוזיאוןאו

תערוכהבמינכןבמוזיאוןמוצגת



צפו־מגוריםשלבמודליםשדנה

פים

$TS1$צפופים$TS1$

$DN2$צפופים$DN2$דו־באמצעותאירופהברחבי

גמאות

$TS1$דוגמאות$TS1$

$DN2$דוגמאות$DN2$וציריך.וינהכמומערים

דומהברוחתערוכההציגלפיק

בתערוכהיורק.בניובמומהגם

Small Scale, Big Change

מרחבימגוריםפרויקטיהציג

אל־שתיכנןפרויקטכמוהעולם,

חנדרו

$TS1$אלחנדרו$TS1$

$DN2$אלחנדרו$DN2$באחרונהשזכהארוונה

תפקידהמהובחןפריצקרבפרס

וכי־הנוכחיבעידןאדריכלותשל

צד

$TS1$וכיצד$TS1$

$DN2$וכיצד$DN2$לבעיותמענהלתתיכולההיא

מגורים.

בחופשהבדלישלדבריו,

״המומהמוזיאונים.ביןהאוצרותי

עובדאניוכאןפרטימוזיאוןזה

דומיםדבריםישציבורי.במוזיאון

האדמיניסטר־שונים.דבריםויש

ציה

$TS1$האדמיניסטרציה$TS1$

$DN2$האדמיניסטרציה$DN2$כמובמוזיאוןאבלדומה,היא

הלחץתחתנמצאאתההמומה

ציבוריבמוזיאוןהצלחה.של

רוצהשאתהמהלאצוריכולאתה

מספרלהםחשובפרטיובמוזיאון

האסטרטגיהלהםוישהמבקרים

סבורהואזאתלמרותשלהם׳׳.

ציבוריתהתעניינותכיוםשיש

אדריכלותבתערוכותגדולהיותר

מאודמעטשנה15׳׳לפנימבעבר.

לאדריכ־למחלקותהלכואנשים

לות

$TS1$לאדריכלות$TS1$

$DN2$לאדריכלות$DN2$היוםאמנות.במוזיאוני

שמגיעיםמהאנשיםכששליש

מגיעיםהסמוךהאמנותלמוזיאון

הן"תערוכותלפיק:

כיאקטיביסטאירוע

עטרותאליומביעים

כמהאנטים.אלפי

ברחוב?"לאירועיביעו

לאדריכלות״.למוזיאוןגם

לתערו־אנשיםשלהמשיכה

כות

$TS1$לתערוכות$TS1$

$DN2$לתערוכות$DN2$מהגיווןגםנובעתאדריכלות

בעי־התערוכות״בעברבנושאים.

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$מהארכיוןדבריםהוציאו

כש־היסטוריות.תערוכותוהציגו

בארי

$TS1$כשבארי$TS1$

$DN2$כשבארי$DN2$במומהלאצוראותיהזמין

כאוצרעמדהלישתהיהברורהיה

הסיטואציהלהשפיע״.שרוצה

יצירתיותדורשתהחדשה

הקהלאתלשתף״כדימהאוצרים.

הואאקטיבי״,להיותצריךאתה

וסימפו־סדנאות״לעשותאומר,

זיונים

$TS1$וסימפוזיונים$TS1$

$DN2$וסימפוזיונים$DN2$רקולאהקהלאתולהדריך

הטו־הדרךהדלתות״.אתלפתוח

בה

$TS1$הטובה$TS1$

$DN2$הטובה$DN2$היא,למוזיאוןהעירביןלחבר

פביליוניםלבנותלמשללדבריו,

אחדשלמידהבקנההעירברחבי

חושבלאהואזאת,עםלאחד.

אנ־לעוררהואכאוצרשתפקידו

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אקטיביםטיים.למהלכים

אקטיבים־דיאירועהן״תערוכות

טי

$TS1$אקטיביםטי$TS1$

$DN2$אקטיביםטי$DN2$אלפיעשרותאליומגיעיםכי

לאירועיגיעואנשיםכמהאנשים.

ברחוב?״אקטיביםטי

לאדריכלותהספרביתראש

ערןד״ראביב,תלבאוניברסיטת

במו־אורחכאוצרהמשמשנוימן,

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$״תערוכותכיאומראביבתל

ביןלשלבצריכותאדריכליות

אדריכליםשלעבודותשלתצוגה

ביקו־תערוכותלביןואדריכליות

רתיות

$TS1$ביקורתיות$TS1$

$DN2$ביקורתיות$DN2$הקשורותשאלותהמעלות

בשונהזאת,עםהציבורי״.לשיח

שצ־חושבהואאמנותמתערוכות

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$ביקור־ש״תערוכותלהיזהר

תיות

$TS1$ביקורתיות$TS1$

$DN2$ביקורתיות$DN2$פופוליסטיות,ייהפכולא

מורכבות״.שאלותיציגואלא


