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האדריכלים שרוצים להאיר לכם את החיים
כיצד כדאי להאיר אוכל במסעדות ולמה לא כדאי להשתמש במנורות פלורסנט.

המעצב איילון גביש והאדריכל פיצו קדם מסבירים על קשר בין תאורה לאדריכלות

אור, לכאורה, הוא עניין פשוט: יש או אין, פתוח או סגור,

חזק או חלש. אולם על פי מעצב התאורה האדריכלית

איילון גביש, אור הוא ענין מורכב הרבה יותר. ״לפעמים

אתה יושב בחלל ולא מבין למה לא נעים לך", הוא מסביר.

"החלל יפה, אבל אתה מרגיש תחושת אי נוחות: אור

מרצד או מסנוור. אור חזק מדי, ממוקד או מעוות. אור יכול

לעוות את התפישה שלנו. אני יכול לשים פה סלט ואם

האור לא נכון הוא ייראה לך חיוור או ישן. אתה לא תרצה

לאכול אותו. כשאתה רואה בסופר את הבשר הוא אדום

בגלל האור: יש תאורה מיוחדת שמחמיאה לבשר, זו

תאורה שיש בה יותר אדום בספקטרום שלה״.

״האור הוא משאב שמשפיע על כולנו, אין מישהו שיכול

להתעלם ממנו״, מוסיף האדריכל פיצו קדם. ״יש אור

שמביא שמחה ויש אור שמביא נוגות, יש אור של לילה ויש אור של יום. כל אחד מרגיש את

זה, גם אם זה בתת מודע. אנשים יושבים בבית קפה או בפארק, ומסובבים קצת את

הכיסא כדי להיות בזווית יותר טובה לשמש. אתה נכנס לחלל שיש בו איזו קרן אור, אף אחד

לא יכול להתעלם מזה. גם ילד בן ארבע שם לב לזה. אי אפשר להישאר אדיש. אור הוא

חומר שאני אוהב שיש לנו הרבה ממנו. יש בו משהו מפתיע, קשה לשלוט בו. יש בו ליריקה

שמפתיעה אותך בכל פעם מחדש. הוא לא דורש כלום, ולמרות שהוא לא דורש הרבה, הוא

משפיע מאוד״.
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הצעות מיוחדות

אילון גביש. אור בוי מהמן פרמטרים. צילום: דניאל צ'צ'יק

פיצו קדם. בנשמה שלי אני צלם. צילום: דניאל צ'צ'יק

ואמנם, אף על פי שעיסוק בתאורה הוא לא עניין חדש, ההתפתחות הטכנולוגית בשנים

האחרונות שינתה את התחום. גופי תאורה נהיו קטנים יותר, ולכן בשנים האחרונות מעצבים

ואדריכלים התחילו להטמיע את התאורה בתוך אלמנטים ארכיטקטונים. ״זה הרבה יותר

קסום, אתה אומר ׳רגע, מאיפה זה הגיע, מאיפה זה בא׳״, אומר גביש. "אלו דברים שפעם

לא היו. התאורה נהפכה למשהו שמשרת את האדריכלות ואת החלל, והתאורה האדריכלית

נהייתה חלק אינטגרלי משלב התכנון״.

גביש, בן 40, הוא בוגר החוג לעיצוב פנים במסלול האקדמי המכללה למינהל (2000),

ובעל תואר שני בעיצוב מוצר בהתמחות לתאורה מדומוס אקדמי במילאנו (2002). בין

הפרויקטים שבהם היה מעורב אפשר למצוא את מלון "מנדלי סטריט" ומסעדת

"טופולופומפו" (אדריכלים ברנוביץ־קרוננברג) בתל אביב. בנוסף, הוא מלמד במכללה

למינהל ובמכון הטכנולוגי חולון. לסטודיו שלו הוא קרא "Twilight" (דמדומים), מכיוון ש״יש

סיבה לכך שאנשים מתפעלים משעות הדמדומים או משעות הבוקר המוקדמות. זה אור עם

קרניים ארוכות, ויש בהן יותר אדום ויותר צהוב. אור אנושי יותר, שקל להתחבר אליו. זה

בדיוק המקום שאנחנו שואפים אליו בסטודיו: אנחנו רוצים לחבר בין תאורה לבין אנשים

ומקום".

״אור הוא חומר שבנוי מהמון פרמטרים", מוסיף גביש. "לדוגמה, נניח שאתה רוצה

להשתמש בפרוג׳קטור: איזו נורה אתה שם - ליבון, הלוגן, פלורסנט, לד? מה מקור האור,

ישיר או נסתר? מעבר לכך יש עוצמה של אור, יש את טמפרטורת הצבע של האור, יש

גוונים, או שילובי צבעים, שלזה אני פחות מתחבר. אני יותר אוהב את הגוונים החמים של

האור, לא את הקרים. בנוסף יש גם את הגודל של גוף התאורה, את הפן הדקורטיבי, את

ההתאמה לפונקציונליות של החלל, הנושא של שליטה בתאורה ובקרה. לכל אלו אנחנו

נכנסים״.

כדי להסביר את ההבדל בין תאורה אדריכלית, שבה הוא מתמחה, לבין יועצי תאורה, גביש

משתמש קודם כל ברקע שממנו הוא מגיע: עיצוב ואדריכלות. ״אני קודם מסתכל ברמה

עוד כתבות נקראות

16.3.201406:00168חמי שלו

קרי סוף-סוף מבין את גודל המכשול ששמו "מדינה
יהודית"

40בן שלו

להשכיב את הילד לישון ולהספיק להופעת רוק

76"הארץ"

אפליקציית חרם: המאבק בישראל, עכשיו בנייד

19ראיון פורץ דרך בוואטסאפ

גילי מוסינזון: פסטו או כרטיסים למכבי חיפה?

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2270537
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האדריכלית", הוא מסביר, "מה הפרויקט, מה הפרוגרמה של החלל. על בסיס אותה

פרוגרמה אני בונה את קונספט התאורה ובודק איך אני יכול לחזק את האלמנטים. יועץ

תאורה יכול להיות איש מכירות, שמייעץ מבלי להכיר את החלל ומבלי לדעת את הפרוגרמה.

עיצוב תאורה אדריכלית נכנס כבר בשלב התוכניות, בשלב הקונספט. אתה עובר את כל

התהליך, נכנס ברמת השרטוט, בונה מודלים. זה לא קורה בייעוץ תאורה שאתה בא לחנות,

לוקח מוצר ומתקין אותו בבית״.

כדוגמה הוא מסביר על תיכנון התאורה של מלון ״מנדלי סטריט״. ״באזור הבר לא

השתמשנו בתאורת שטיפה אלא בתאורה ממוקדת, שמגדירה מקום: כאן הבר, כאן

יושבים, כאן אוכלים, ועשינו את זה במקום לבנות קיר או לשים שלט. תאורה יכולה להגדיר

מקום. בעיצוב התאורה של המסדרונות קיבלנו את ההשראה מהפרוגרמה שדיברה על מלון

בוטיק, שאתה מגיע אליו במנהרה היישר מהמטוס. השתמשתי בגופי תאורה יחודיים - פסי

לדים יצוקים בסיליקון שמוטמעים במפגש שבין הקיר לתקרה ועוטפים אותך. יש להם את

הרוך הזה, ואת טמפרטורת הצבע הנכונה שתגרום לך ללכת מתחילת המסדרון ועד סופו״.

מסעדת "טופולופומפו" בתל אביב. צילום: עמית גרון

מה הכי חשוב בתכנון תאורה?

״לדעת מה אנחנו מאירים, מה התוצאה שאנחנו רוצים להשיג. במסעדת 'טופולופומפו'

חשבנו לעבוד בהתחלה עם תאורת לד שהיא אמנם יותר חסכונית, קטנה וקומפקטית, אבל

מכיוון שהחלל הומה אנשים ואנחנו מאירים בסופו של דבר מזון, רצינו כמה שיותר להוציא

את ׳האמת האורית׳ של מה שאנחנו רואים בצלחת, ולכן השתמשנו בתאורת הלוגן. בגלל

הספקטרום ואיכות האור שלה אנחנו יכולים להבליט את הצבעים ואת הטקסטורות של

המנות כמו גם של עיצוב החלל, לעבוד עם החומרים היחודיים במסעדה: הרשת שרצה לכל

האורך שלה, הדרקון הזה שעוטף אותה, קירות הקשקשים, אריחי הבטון, להוציא את

הטקטיליות שלהם ולא להשטיח אותם.

״במבטים שלך בחלל אתה כל הזמן מקבל ניואנסים של אור, שקורה במפגשים של אור עם

רשת, בטון, מתכת, עץ. בכל חומר, האור נוגע בצורה אחרת ומספק חוויה אחרת. אתה

נכנס לחלל והתאורה היא זו שמחברת בין כל הנקודות. אתגר נוסף היה ממד הגובה של

המסעדה. גובה התקרה שם הוא שישה מטרים, והאתגר היה איך להאיר מהגבהים האלו,

שכמה שפחות תראה את מקורות האור אבל שהחוויה תהיה מקסימלית, שתגיע גם לשולחן

קטן כמו שצריך״.

נגיש לכולם

בדומה לגביש, גם לקדם חיבור מיוחד לאור. במקרה שלו החיבור נובע בעיסוק בצילום, בו

החל לפני העיסוק באדריכלות. ״בנשמה שלי אני צלם, ומבחינה היסטורית צילום הוא קודם

כל אור שמונח על נגטיב״, אומר קדם. ״יש משהו באדריכלות, ובטח במודרניזם, שאני

מאמין בו. בדיוק שלו. לעומת זאת יש משהו באור שהוא לא מדויק. הוא אמנם פרמטר

נמדד, אבל ככל שתנסה לצפות איך הוא יתנהג, תמיד יהיו עוד פרמטרים שמשפיעים עליו:

הדינמיות שלו היא גם עונתית וגם יום יומית. חלל או מבנה אף פעם לא נראים אותו הדבר

בעונות ובשעות שונות״.

הפוסט החם בבלוגים

חשיפה: בלוג הצילום של הארץ
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מסעדת "טופולופומפו. צילום: עמית גרון

להרצאות האורח שמעביר קדם על עבודותיו הוא נותן את הכותרת ״היעדרות ונוכחות״,

שמתמצתת את הגישה שלו לאור ואדריכלות: היעדר של מקור האור והנוכחות של התוצאה.

״אני מאמין שטביעת האצבע של האדריכל לא צריכה להיות חזקה יותר מהפרויקט", הוא

אומר. "הרבה פעמים אנחנו נתקלים באדריכלות שמנסה לעשות שריר, לצעוק צעקה,

להתבלט. אני מנסה לחפש את האל זמניות - מה שכמובן כמעט בלתי אפשרי - ובתוך

האיפוק הזה לאפשר לאור לחולל את הסערה, את הדרמה״.

מה מושך אותך באור?

״החיבור בין המדטיבי לבין המדויק, בין המינימליסטי לבין הדרמטיות והקונטרסט. אור הוא

אמנם משהו אוניברסלי אבל אור הוא גם מקום. קצת כמו ריח. למדתי בלונדון והאור

באזורים הכפריים של אנגליה הוא לא האור בירושלים, וגם לא האור במדבר סיני או בחוף

הים של תל אביב. אור מחבר אותך לקונטקסט. כאדריכל אני משתדל ליצור דיאלוג עם

האור הטבעי, ליצור מהמשאב הזה ארכיטקטורה של ממש. אני משחק המון עם אור וצל,

עם חדירות של אור, עם הטלי צל, עם הצורניות שלו. האדריכלות שלי מתכתבת הרבה עם

משרביות, עם שכבות של חזיתות שמאפשרות לווסת את חדירת האור, לשחק אתו, ליצור

אזורי ביניים מעניינים״.

מלון "מנדלי סטריט". צילום: עמרי אמסלם

כדוגמה הוא נותן בית פרטי שתיכנן בסביון, כולו עטוף בסבכת מלבני קורטן. השלד בנוי

מבטון מסתי, נוקשה, האור חודר דרך הסבכה שעוטפת את כל הבניין, ובעזרת הטלי הצל

שלו הוא מרכך את החומריות של הבטון. התוצאה, לדבריו, היא מפגש בין הפיזי והקונקרטי

לבין הלירי והרך, הבלתי מושג והבלתי נשלט. דוגמה נוספת שהוא מציג היא פרויקט ביפו

העתיקה, חלל ישן בן 300 שנה. ״הגענו לחלל לסיור ראשוני לפני שהתחלנו בשיפוץ", הוא

נזכר. "החלל היה מוזנח, כולו קשתות אבן כורכר, ואז בקצה המנהרה, לתוך האופל הזה,

הכוך הזה, פתאום הרגשת את הדרמה שאור יכול לייצר: מהמערב חדרו קרני שמש,

כתבות מרחבי הרשת
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שממש הפיחו חיים בהיסטוריה. לכן, כל התכנון סב סביב האור המערבי. הפרויקט כולו פונה

לים ולאופק, וכל התכנון נע סביב המפגש עם השעות האחרונות של האור, עם השקיעה,

שצובעת את הפרויקט. מי שחי שם חווה את החוויה הנהדרת הזאת של השעות האחרונות

של השמש, את המעבר מיום ללילה״.

ובכל זאת, מעטים יכולים להרשות לעצמם לגור עם נוף לים.

״היופי באור זה שהוא נגיש, הוא חינם והוא של כולם. הוא לא עוד מוצר יקר או חומר נדיר.

להבדיל מבנייה יקרה או מפריט אספנים נדיר, גם בדירה ישראלית טיפוסית אפשר לנצל

את אור הבוקר הנהדר. זה מה שמרגש באור: הוא כל הזמן פה. כישראלים יש לנו אותו כל

הזמן״.

מלון מנדלי סטריט. צילום: עמרי אמסלם

״אני מקווה שאנשים יבינו מה זה החומר הזה״, מסכם גביש. ״אנשים גרים עם תאורת

פלורסנט, וזה אולי חוסך להם כסף, אבל בסופו של דבר האיכות של האור לא טובה. יש

אנשים שאומרים לי, אני לא מבין למה אני עצבני, ואני אומר להם תחליפו את הפלורסנטים

ולא תהיו עצבניים״.

עלית פה על משהו. אולי נחליף בכל המדינה את הפלורסנטים ונהיה מדינה יותר רגועה?

״לגמרי״.

הבית שתיכנן פיצו קדם. צילום: עמית גרון
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