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הנכונההפלטפורמהאתולמצואעיצוב

הזמןהתעשייה,בעבורפחות.שעולה

הכיהיחסיתהעלותהואהמעצבשל

מוצ־לפתחבשבילבהלהשקיעזולה

רים

$TS1$מוצרים$TS1$

$DN2$מוצרים$DN2$שהשוקמהזהחדשים.שירותיםאו

גםעובדזהאבלהיום.לקבלמצפה

עללשלםהתעשייהשלהזמןזהלהפך.
יציר־פתרונותלמצואכדיקריאיטיב,

תיים

$TS1$יצירתיים$TS1$

$DN2$יצירתיים$DN2$המשבר״.אתולשרוד

במיוחד.מעודדלא

צרי־שהמעצביםחושבאני"להפך.

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$.היאמשברשלתקופהלהתעודד

יצירתיותלפרוח.האמיתיתהתקופה

משבר״.מכללצאתהאמיתיהכוחהיא

חמי־ביוםגםעלתהדומהמסקנה

שי

$TS1$חמישי$TS1$

$DN2$חמישי$DN2$בעידןעיצובבנושאבפאנלהאחרון

הפאנל,אתהעולמי.הכלכליהמשבר

הבוגריםקטלוגהשקתלרגלשהתקיים

בתוכניתעיצוב״״אודותמסלולשל

באקר־תעשייתילעיצובהשניהתואר

כשהבועה

$TS1$באקרכשהבועה$TS1$

$DN2$באקרכשהבועה$DN2$להשתמשהמשכנוהתנפצה

היאאחרתדוגמההשירותים.באותם

רוציםעדייןאנחנוהמסעדותעולם

רוציםאבלטובהכיהאוכלאתלאכול

גםקורההדבראותופחות.עליולשלם

עיצובלספקצריכיםמעצביםבעיצוב:

נפסיקלאיותר.נמוכיםבמחיריםטוב

שאיןמפניטובעיצובלרצותאולצרוך

אתשמאפשרותהשיטותאחתכסף.לנו

ערךבעצמך/זאת׳עשה-diyהיאזה

מגמותלהביןמשמעותובעיצובגבוה

מלאילמחזרלאבתוכן,ולפעולחדשות

שמירהתוךחדשיםתוצריםליצוראלא

מבעבר״.נמוכהמחיריםרמתעל

לעבודיצטרכוהמעצביםכלומר
כם\??פחותבשביליותר

זושהיוםחושבאנידווקא."לאו

לה־מעצביםשלהגדולהההזדמנות

ראות

$TS1$להראות$TS1$

$DN2$להראות$DN2$לחשובשלהם,הקריאיטיבאת

שלגבוהיםערכיםמייצריםהםאיך

ולאאותומכיריםלאשאנחנואדירגל

אתאבלישפיע.הואאיךלגמרייודעים

רואים'/כברהניצנים

שלהשפעותהיוכברההבדל?מה

התרבותעלהרחוקמהמזרחאלמנטים

חדש.לאזההמערבית,

אנחנוחדש.איןבסיסיתהכי״ברמה

ומשכלליםהעבראתמעכליםהזמןכל

היופי.זההחדשים,האמצעיםעםאותו

מפרקיםהזיכרון,אתצורביםאנחנו

זהבגללמחרש.אותוומרכיביםאותו

אלאעיכול,לארנסנס.עלמדבראני

איךיודעיםלאעודשאנחנוחדשמשהו

ייראה'/הוא

הכלכליהמשברשלההשפעהמה

העיצוב?עולםעל

הצורךהןגבוהוערךנמוכה״עלות

אתמשווהאניהקרובות.השנתייםשל

התרג־הדוט־קום.בועתשללעירןזה

לנו

$TS1$התרגלנו$TS1$

$DN2$התרגלנו$DN2$וגםגבוהה,ברמהשירותיםלצרוך

הניאו־לסגנוןנחרצותהתנגדלוס

קלאסי

$TS1$הניאוקלאסי$TS1$

$DN2$הניאוקלאסי$DN2$,תקו־עדנהוגשהיההקישוטי

פתה

$TS1$תקופתה$TS1$

$DN2$תקופתה$DN2$משוםבחרהוא"פשע"המלהאת

שלהיקריםוהמשאביםהזמןשלטענתו

לאדריכלותקישוטיםביצירתאומנים

לחברהדברתורמיםואינםמתבזבזים

ולתרבותה.

נמ־בעיצובהאורנמנטיקה"היום

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$ליונדמהשלה,השיאיםבאחד

בק־תצאלוסשללזודומהשתגובה

רוב״,

$TS1$,בקרוב״$TS1$

$DN2$,בקרוב״$DN2$בתו־כמובן"מדוברמעריך.הוא

בנות

$TS1$בתובנות$TS1$

$DN2$בתובנות$DN2$לגמרי.אחרתובאסתטיקהאחרות

לירישבאדברמאוד,גדוליםההבדלים

הרעיונותבהפצתהיצור,באופניביטוי

שישלאזהוהמגמות.הזרמיםובכמות

מוביל׳/אחדסגנון

הע־בעידןלחשובריאליבכללזה

כשווי

$TS1$העכשווי$TS1$

$DN2$העכשווי$DN2$מוביל?אחדסגנוןעל

עלמדברלאאניאבללא,״כרגע

רחוקעתידעלאלאהקרובההשנה

ואק־כאוסשלתקופהכלאחרייותר.

לקטיות

$TS1$ואקלקטיות$TS1$

$DN2$ואקלקטיות$DN2$לנ־ותרבותיחברתירצוןיש

קות

$TS1$לנקות$TS1$

$DN2$לנקות$DN2$.מחייהאומחייה,הרנסנסולחדש

קשורהלהיותתצטרךההחייאהמחדש.
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תרבויותשלולחיבורהסביבהלאיכות

׳/המאהשלהחדשלאדםשונות,

מההיוםבברלדעתאפשרהאם

לדעתשנוכלאוהזה,האדםאתייצג

לאחור?בראייהשניםבעודרקזאת

זכהשבהןהבריתבארצות״הבחירות

גיבור־שלהרמותאתהעלואובמהברק

העל

$TS1$גיבורהעל$TS1$

$DN2$גיבורהעל$DN2$המ־כלאתיפתורשלכאורההחדש

שברים:

$TS1$:המשברים$TS1$

$DN2$:המשברים$DN2$,והתרבותי.הכלכליהסביבתי

האדםאתמייצגכבראובמהזו,מבחינה

ארצותשלהראשוןהשחורהנשיאהזה:

מיכלשאפשר.סמליהכיזההברית.

יקב־השוליים,זרמיגיבור,אנטישהיה

לו

$TS1$יקבלו$TS1$

$DN2$יקבלו$DN2$הבמהלקדמתלהגיעהאפשרותאת

אלומיעדיןיודעיםלאאנחנוולהוביל.

רגיליםשהיינומייהיולאאלואבליהיו

שלאובמההןוסיןהודוהיום.עדאליהם

מהרו־לאמשם,יגיעזההעיצוב.עולם

מיננטיות

$TS1$מהרומיננטיות$TS1$

$DN2$מהרומיננטיות$DN2$אלף200הלבנה.הקלאסית

זהבסין,היוםשמתחנכיםהמעצבים

סעריובל

עולםעלפסחלאהכלכליהמשבר

מרגישכברמעצבשכלנדמההעיצוב.

מחירים,להורידבדרישהאותותיו:את

ובחששותספקיםשלבהיעלמותם

לא־החורש.אתלשרורכיצדהגוברים

דריכל

$TS1$לאדריכל$TS1$

$DN2$לאדריכל$DN2$מבטנקודתדווקאישגאוןגל

הוארבהבזהירותהמתרחש.עלשונה

אומודרניזםשלהתחלהעלמתנבא

פחות.לאחרש.רנסנס

לא־המחלקהבוגרהואבןגאון,

רכיטקטורה

$TS1$לארכיטקטורה$TS1$

$DN2$לארכיטקטורה$DN2$התוכניתובוגרבבצלאל

עסקיםלמינהלבפקולטהלמנהלים

אביב.תלבאוניברסיטתרקנאטיע״ש

לעיצובבכירכמרצהכיוםמשמשהוא

האחרונהובשנהחולוןהטכנולוגיבמכון

עיצוב.שלויזמותבניהולמתמקד

שקורהמהביןרבדמיוןרואה״אני

תרבותיותחברתיות,תופעותלביןהיום

שנים,100לפנישהתפתחוואסתטיות

וסביב19המאותביןבמעבר

192שלהכלכליהמשבר
״,

אומר.הוא

והאר־נובו,האר־דקולמשל,צמחו,״אז

עי־כמובעיצובמגמותישהיוםואילו

סוק

$TS1$עיסוק$TS1$

$DN2$עיסוק$DN2$בה־ביטוילירישבאבטבע,מוגבר

גדלה

$TS1$בהגדלה$TS1$

$DN2$בהגדלה$DN2$טבעיות,תופעותשלובהעצמה

עצמות,רגילים,לאבחומריםשימוש

עורות״.שלדים,

האמןאתכדוגמהמביאגאון

שמשתמשטיקוג׳ין,יושיקוהיפאני

תע־ובפיתוחיםטכנולוגייםבאמצעים

שייתיים

$TS1$תעשייתיים$TS1$

$DN2$תעשייתיים$DN2$בעי־בעבודותאותמוכולל

צובו.

$TS1$.בעיצובו$TS1$

$DN2$.בעיצובו$DN2$תהליראתחושףאינוטיקוג׳ין
ארמציג,שהואהרהיטיםשלהיצור

ידעמנצלשהואהיאהרווחתהסברה

שמא־תעשייתיות,למטרותשפותח

פשר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$מואץ.באופןלגדוללמינרלים

נוספיםוחומריםאקליםבקרתבעזרת

גביעלהמינרליםאתמציבכנראההוא

המינרליםשבועותכמהובמשךשלד

המבו־הרהיטלצורתמתפתחיםשגדלו

קש.

$TS1$.המבוקש$TS1$

$DN2$.המבוקש$DN2$שהואלהגיר״אפשרגאון,לדברי

שללאתופעהרהיטים,שמגדלהראשון

של־כמובדיוקעליה.נשמעעורספק

פני

$TS1$שלפני$TS1$

$DN2$שלפני$DN2$20הדפסהלדמייןקשההיהשנה

אובייקטיםגידולגםכךממד,בתלת

ריאלי״.לאהיוםנשמע

בשימושגאוןמוצאנוסףדמיון

ומגייסבעיצובבאורנמנטיקההגדול

שפיר־המפורסםהמניפסטאתלטובתו

סם

$TS1$שפירסם$TS1$

$DN2$שפירסם$DN2$1908ופשע״,״קישוטלוס,אדולף

הארטס־קראפטס.לתנועתנגדכתגובת

עמוד 3
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טרולחברתתצלום:

הוצגהרוזין.ליאורהבעיצובתרנגולתמעצמותעשויהשולחןמנורת

אביבבתלהתערוכהבגניneבביתן

שבמצבאמרהאמריקאית,הרכבשיית

ייעשהזה״האםאפשרויות:שתיישזה

לאואםאחר,מישהוידיעלאוירירעל

בדנמרק׳/אובקוריאהאזבדטרויט

קטלוגזושמבחינהצייןצוקרמן

לבנייתראשונהסנוניתהואהבוגרים

לע־שפניהםמעצביםשלחדשדור

בר

$TS1$לעבר$TS1$

$DN2$לעבר$DN2$התייחסבהמשךשסביבם,החברה

שנוצרוהגדוליםהכלכלייםלפערים

הפ־אתכדוגמהוהביאהחדש,בעידן

ריטים

$TS1$הפריטים$TS1$

$DN2$הפריטים$DN2$שלהראווהבחלונותשמוצגים

לעומתיורקבניוהחמישיתהשררה

שהולכיםהאנושיים,הפרסומתשלטי

זולותחליפותומפרסמיםהמדרכותעל

לסטו־קראצוקרמןמניקור.שירותיאו

דנטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$מכיווןהזדמנויותחלוןאתלנצל

להיותיחזורהכליחזורשהשפעשברגע

לסטו־קראטרזיפרופ׳גםהדבר.אותו

דנטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$איזועצמםאתולשאולליזום

לטכ*לתתולאמשרתים,הםתעשייה

הלבלהיותאלאבמרכז,להיותנרלרגיה

המהנדסיםהשיווק,אנשייבואושסביבו

בתעשייה.שמעורביםהגורמיםושאר

שמלבדהיהנרמההפאנלבסוף

לסטודנטיםניתנולאעידודקריאות

הע־אתלמעשההלכהליישםהכלים

צות

$TS1$העצות$TS1$

$DN2$העצות$DN2$.מביניםכעתשכברנרמהשקיבלו

החשבונותאתלשלםשכדיהסטודנטים

בסיס־דילאשלהם,הדירהשכרואת

מארת

$TS1$בסיסמארת$TS1$

$DN2$בסיסמארת$DN2$.לעבוד.גםצריךאופטימיות
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חגיתהעיתונאיתהנחתהבצלאל,מיה

ארנוןפרופ׳בווהשתתפורותם,פלג

עזריפרופ'האקדמיה;נשיאצוקרמן,

בעיצובשנילתוארהתוכניתראשטרזי,

המחלקהראשפרנס,חייםתעשייתי;

קפלן,שמדליקפרופ׳תעשייתי;לעיצוב

תעשייתי;לעיצובבמחלקהבכירמרצה

עסקי.לפיתוחיועצתאיתן,ומיכל

עולההמשתתפיםשלמדבריהםגם

המ־יסתייםכיצריודעלאעדייןשאיש

שבר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$ועלככללהעולםעלישפיעוכיצד

בד־התייחסטרזיבפרט.העיצובתחום

בריו

$TS1$בדבריו$TS1$

$DN2$בדבריו$DN2$שגרם1929שלהכלכלילמשבר

בתרו־מחסורעקבבצלאלשללסגירתו

מות,

$TS1$,בתרומות$TS1$

$DN2$,בתרומות$DN2$193בשנתמחדששנפתחעד

דב־השמיעוהמשתתפיםזאת,עם

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$המעצ־שלמקומםעלאופטימיים

בים

$TS1$המעצבים$TS1$

$DN2$המעצבים$DN2$אתציטטצוקרמןפרופ׳זר.בשעה

פרי־תומסטיימס'/יורק"נירעיתונאי

דמן,

$TS1$,פרידמן$TS1$

$DN2$,פרידמן$DN2$תע־שעוברתלמשברשבהתייחסו

עמוד 4




