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פלסטיק
להם לסטיק

במיצב שהציגו סימונה פארסין ואנרראה

טרימארקי ביריד העיצובבמילאנו
שימושים עתידייםבפלסטיק שיצרו בעצמם.
בחולון,
האיטלקים ,שיתארחו מחר
צמד המעצבים
לחזור ולהשתמש בחומרים
סבורים שכדאי
לייצור רהיטיםוכלים
טבעיים
הם בחנו

טזטיח
rosso
petti
סדרת migrationבעבור

העיטיחים

יובל
״ובל
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מתוך
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"בוטניקה"

המיצב

סער

מילאנו
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Ay$1ST$יעה$1ST$העי־
חד המיצבים יוצאי הדופן שהוצגו בשבוע
צוב שלמילאנו בשנה שעברה היה ״אוטרקיה״
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יבולה לספק

 $DN2שיצרו שני
צב,

את

שהציע

צרכיה

מצב

אוטופי

ובו קהילה

בדרך ידידותיתלסביבה .המי־
$TS1$המיצב$TS1$,

לעיצוב של
בוגרים צעירים של האקדמיה

איינדהובן סימונה פארסין
״,

ואנדראה

טרימארקי מסטודיו

 Formafantasmaהוצגבמילאנו
הנחשב של רוזאנהאורלנדי והורכב מגופי תאורה וכ־
$TS1$וכלי$TS1$
$Dקיבול .הם יוצרו מתערובת טבעית של קמח ,פסולת
לי
שהופקו
פיגמנטים
חקלאית ואבן סיד ,ונצבעו בעזרת
מירקות,תבלינים ושורשים .בנוסף ,השניים הזמינו יצ־
$TS1$יצרנית$TS1$
מטאטאיםאיטלקית להשתתף במיצב :הם יצרו את
רנית
$DN2$
מגבעולי דגנים ,ויצ־
$TS1$ויצרו$TS1$
שערותיו של מטאטא הקשהקלאסי
רו
 $DNאובייקט שהואשילוב בין משהו פשוט ומסורתילבין
במתחם

התצוגה

משהו פיוטיועתידני.

ל״אוטרקיה״
במקביל
הגמר שלהם,״מפסלים את המסורת״ ,במסגרת התערוכה
שכותרתה היתה ״?״
לעיצוב של איינדהובן,
של האקדמיה
והעלתה שאלות עלעולםהעיצוב .הפרויקט עסק באומנות
סיציליאנית המסורתית ובשאלה אם תפקיד המסורת הוא
הציגו השניים גם את פרויקט

לתעד
מחדש

להחיותו.
את העבר או
״העניין שלנו הוא בהערכה

של

אומנויות וטכניקות נשכחות ,על ידי יצירת

קשר

גלובליות והחדרתאלמנטים
בין תרבויות מקומיותלתפישות
מתועשים״ ,הם אמרו אז.
שלמלאכה ואומנותלתהליכים
מתגוררים
טרימארקי ופארסין ,שניהםאיטלקים,
בלימודי התואר
באיינדהובן
שבהולנד .הקשר ביניהםהתחיל
כשהתמחו
הראשוןבאיטליה
בתקשורת חזותית ,והע־
$TS1$והעניין$TS1$
בלימודי התואר השני
התפתח
 $DN2שלהם בעיצוב המוצר
ניין
באיינדהובן ,שאותו סיימולפני שנתיים .אז גם הקימו את
(באיטלקית :צורה בלתי
הסטודיו שלהם ,״פורמה פנטזמה"

אנחנו

תמידמסתכלים על

חומרים גם

מהצד

הרגשישלהם,

והמחקרשלנו קשורלרוב
אתם לא פוחדים שיתייחסו אליכם
שעושים דברים יפים אבל הם אינם באמת מעצבים?
הולנדים שאוחזים בתפישה
״רבים אומרים זאת ,ובמיוחד
קונצפטואלים .אם
ברורה של אסתטיקה ,ומבחינתם אנחנו רק
קונצפטואלי שיש בו
כך ,אנחנו שמחיםלהציג גוף עבודות
בהיסטוריהובמסורת״.

כשני הצעירים

יופי ואנחנו בעיקר נהנים ממה שאנחנו עושים בתקווה שיהיו
אנשים שיבינו אתזה,

שייקשרו
לעבו־
$TS1$לעבודה$TS1$
לזה ,שיתרכזובעבודה.

$DN2$לעבודה$DN2$שלנו יש כמה שכבות ,לא רק שימושולא
דה
הלימודים ועד הת־
$TS1$התצוגות$TS1$
ההתקדמות שלבם מאז סיום
האם
רק אסתטיקה״.

צוגות
$DN2$התצוגות$DN2$
שבשנה

הרבות

השנה אינה

מהירה מדי?

הבאה בבר יהיה כוכב אחר

חוששים

אינכם

במקומכם?

פארםין משתההלפני שהוא משיב.״אני לא
בשבילנו״ ,הוא אומר .״חשובלנו לא לקחת
כך מהר
עבודות שלאנוכל לשלוט בהן ,אנחנו מחפשים שותפים טו־
$TS1$טובים$TS1$
נראית או צורהמדומיינת) .מחר יספרו השניים על עבודתם
לעבוד אתם ,והתערוכה פה היא הזדמנותלמצוא שותפים
בים
$DN2$טובים$DN2$
חולון,
טכנולוגי
לעיצוב במכון
במסגרת כנס שלהפקולטה
פארסין :״כמעצבים ,אנחנו תמיד
שיעסוק בין השאר במקומו של פרויקט הגמר ובמרכזיותו
לעבוד עמם .אני מבין למה אתה מתכוון ,אבל אנחנו עושים
מהצד
חומרים גם
מסתכלים על
שלנו .זה לא קללהיות מעצב :אתה צריךלהציג את
את הדבר
בקידום המעצב.
קשור
והמחקר שלנו
הרגשי שלהם,
מה שאתהיודעלעשות כדילמצוא את השותפיםהנכונים״.
לימודיהם ,השניים
למרות הזמן המועט שחלף מאז סיום
באיטלקים שלמדו באיטליהובהולנד ונשארו לגור
האלמוניות והציגו השנה
הסירומעליהם במהרה את מעטה
לרוב
בהיסטוריה ובמסורת״
במקומות נחשבים .בירידהעיצוב שהתקייםבאפריל האחרון
באיינדהובן ,אפשרלכלול אתכם בעיצובהאיטלקי העכ־
$TS1$העכשווי$TS1$
$DN2$העכשווי$DN2$הצעיר ,שאינו נאמן בהכרחלדור המייסדים?
שווי
ועוד״.
במילאנו חזרו השנייםלהציג במתחם התצוגה של רוזאנה טבעיים ,גומי טבעי
%001
זה מה שנקרא
ורלנדיובמקביל הוצגו עבודות שלהם בתערוכתהטקסטיל
״מצד אחד ,הרבהאיטלקים רואים בנו הלק מהעיצוב
טבעי?
לערבב את השרף עם חומרים טבעיים ההולנדי כילמדנו באיינדהובן ונשארנו שם ,ומצד שני,
גילינו שאפשר
אדלקורט ,בתערוכה הקבוצתית שהוצגהבגלריה
שאצרהלי
ילמום,באולם התצוגה של יצרנית השטיחים
״נודום",ועור.
אחרים כדילהפוך אותולחזק יותר ,וכןהלאה .אלה חומרים ההולנדים רואים בנו איטלקים כי משם באנו .זה מעניין
וכלים ,אבל מובן שה־
לייצור רהיטים
אורלנדי הציגו השניים גם הפעם מיצב יוצא דופן מב־
$TS1$מבחינת$TS1$
אצל
$TS1$שהתאמנו $TS1$לראות איך הדיבור על עיצוב מקומי מקבל הקשר שנובע
שהשתמשו בהם בעבר
$DN2$שהתאמנו $DN2$את אופן הייצור למחשבה באיזו דרך יש להשתמש לא רק ממקוםהולדתך ומקום עבודתך ,אלא גם מהשאלה
תאמנו
האסתטיתשלו ,״בוטניקה״ שמו ,וגם בו הם
 $DN2$ההקפדה
חינת
לתפישתנו ,יש לברך על כךשגבולות בין מדינות
בחומרים
ובתהליכים האלההיום״.
המשיכו במחקר על אודות חומרים מן הטבע.
מיקובע.
רלוונטיים בהגדרה שלעיצוב .מה זה משנה? בכל
כבר פחות
plartהאיטלקית,
במסגרת שיתוףפעולה עם קרן
אתה חושב שישלזה עתיד בייצור תעשייתי המוני?
מקרה ,טובלנו במקום שבו אנחנו נמצאים״.
״הרבה אנשיםשואלים אותנו את זה ,אבל אינייודע .אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
וטכנולוגי הקשור לשימוש בפלס־
$TS1$בפלסטיקה$TS1$,
העוסקת במחקר מדעי
היכן תהיו בעוד חמש או עשר שנים?
ולבדוק אם יש אפש־
$TS1$אפשרות$TS1$
$DN2$אנחנו $DN2$חושבים שזה יהיהמענייןלהמשיך
חנו
 $DN2$,התבקשו השנייםלבדוק את היחס שלהם לפלסטיק
טיקה,
יודעים .כרגע אנחנו בשלב
רות
״שאלה טובה ,אנחנו לאלגמרי
$DN2$אפשרות$DN2$להתאים אתתהליך הייצורלקנה מידהגדול יותר .יש
לשימושים עתידיים בו.״היינו קצת סקפטיים אבל אמ־
$TS1$אמרנו$TS1$
שאנחנו בורקים מהמעניין אותנו ומה אנחנו אוהבים ,ומקווים
רנו
משלנו״ ,מספר פארםין בשיחה לחומרים האלה איכותנהדרת".
 $DN2שננסהליצור פלסטיק
שהלקוחותשלנו יתנולנולהמשיך את מה שטוב
לנו״.
במה זה יותר טובמהפלסטיק שקיים היום בשוק?
המתקיימת סמוךלמיצב .״מה שעשינו היהלחזורלעבר
״איני יודע אם זה יותר טוב ,זו לא היתה המטרהשלנו.
ולהשתמשבפולימרים טבעיים כדיליצור אתהכלים.
אתה רואה את עצמך עושה כיסא בייצור המוני? אתם
בל כך רחוקים מזה.
רצינולבדוק מה קורה כשעובדים עם חומרים שבאים מהט־
$TS1$מהטבע$TS1$,
הפרספקטיבה שלנו לפלסטיקולהראות
רצינו לתת את
לוקחים את הזמן כדילהבין מי
לדעת .כרגע אנחנו
״אין
$DN2$מהטבע $DN2$,אף שגם נפט מגיעמהטבע״ ,הוא מוסיף בחיוך ,״גם נפט
מה
כל
מזמן.
דברים
אפשר
להסתמך
שגם היום
שעשו
על
בע,
אנחנו ומה אנחנו רוצים
טבעי .צריך
%001
הוא
לעשות״.
לזכור שאנחנו לא טכנאים .כמעצבים
שרואים כאן נעשה באופן טבעי תוך שימוש בשרפי עצים
בטוח

שזה כל

יותר מדי

