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מאז ומעולם נעו היצרנים (תעשיה, אומנים, הייטק, מעצבים) על הציר שבין ההגנה המרבית על זכויות היוצרים על יצירותיהם לבין שיתוף חופשי 
לכל דורש. מראש אפשר להניח שאלו הנמצאים בקצהו של המנעד מּוָנעים מתפיסות ערכיות וחברתיות. המונח "קוד פתוח" חדר ללקסיקון 
הקולקטיבי בשלהי שנות ה-90 למאה העשרים. הוא מתייחס לקבוצות אוטופיסטיות של מתכנתי מחשבים, שראו בחשיפת קוד התוכנה, תוך 
מאמץ שיתופי-קהילתי לשפרו ולשכללו, הגשמה של חזון העוקף את תבניות הייצור של הצריכה הקפיטליסטיות המוכרות ואף מתריס נגדן. גישה 
זו אומצה והועמקה עם התפתחותה של רשת האינטרנט, אשר סיפקה את התשתית המתאימה לשיתופיות בתוך הכפר הגלובלי. אין זה מקרה 
שמונחי הקוד הפתוח מושאלים מעולם המחשוב. עולם זה הוא שעשה את הדרך הארוכה והעמוקה ביותר בתחום זה, והוא מהווה מקרה בוחן 
לרעיונות הגישה. ויקיפדיה (Wikipedia) – האנציקלופדיה החופשית, שהושקה בשנת 2001 – פותחה על בסיס רעיונות השיתופיות וההדדיות 
הקהילתית הנגזרים מרעיון הקוד הפתוח, הן מבחינת הפלטפורמה העומדת בבסיסה והן מבחינת התכנים והעריכה. כיום, לאחר עשרות אלפי 
עורכים ותורמים מרחבי העולם ומיליוני ערכים המתעדכנים תדיר, יש הטוענים שהיא מהווה את הדוגמה המשמעותית ביותר לפעילות בשיטה זו. 
אך במאמר שהתפרסם בסוף 2013 ב-MIT Technology Review כותב העורך לענייני חומרה ותוכנה, Tom Simonite, בכותרת "שקיעתה של 
, שנראה שלא הכל ורוד בממלכת הקוד הפתוח. לטענתו מספר העורכים והכותבים בוויקיפדיה מצטמצם בהתמדה מאז שנת 2007, 

1
ויקיפדיה" 

מסיבות פוליטיות פנימיות ועקב נסיונות התערבות של בעלי הון בתכניה. תהליך מעניין זה מעלה שאלות כוללות לגבי הקוד הפתוח ולגבי יישום 
רעיונות הליבה שלו בתחומי העיצוב, והם העומדים במרכזה של תערוכה זו.

התערוכה "קובץ/:בית" בוחנת את העיצוב בקוד פתוח מפרספקטיבה של האלמנט הקמאי ביותר – הבית. כניסתו של הקוד הפתוח לעולם 
העיצוב יוצרת שינויים מרתקים ביחס שבין המעצב למוצר המעוצב: מבעל מקצוע היוצר פריט מסוים הופך המעצב לזה המאפשר את תנאי 
ההיתכנות של ייצור פריטים רבים. שינויים אלה ניכרים במיוחד בתחום עיצובו של הבית כזירת מימוש הפוטנציאל של ייצור זה באמצעות 
משתמש הקצה שלו. השיתופיות וחשיפת הקוד של פרטי העיצוב והריהוט בבית עושות לעולם העיצוב את מה שעשתה מהפכת הצילום 

הדיגיטלי והסלולרי לעולם הצילום: הן מאפשרות למשתמש הקצה להיות המעצב של עצמו ומטעם עצמו. 
טכנולוגיות הכרסום הממוחשב וההדפסה בתלת מימד, שהחלו את דרכן באקדמיה ובתעשייה, פורצות את גבולותיהן ומגיעות אל פינת הרחוב 
שלנו (של המשתמש/הלקוח); הן מסמנות את העולם החדש, שבו התוכנית והקוד על צג המחשב אינן נחלתו הבלעדית של המעצב והמתכנן, 
אלא הן ראשיתם של חדר השינה, משחקי הילדים, בגדי היום יום של כל אחד מאיתנו. עיצובו של חלל התערוכה מתכתב עם מערכת היחסים 
המיוחדת הנרקמת בין התוכנית – הקוד הגנטי הדו-ממדי של האובייקט המעוצב – לבין היתכנותו של אותו אובייקט בפועל. התוצר המתקבל 

מאפשר לצופה להעיף מבט כולל בהתפתחות התהליך מראשיתו ועד סופו: מרכיבי התוכנית אל האובייקט המוגמר וחזרה.

תערוכה זו מנסה לברר את משמעויותיה העמוקות של האוטופיה שבלב תפיסת הקוד הפתוח ואת השלכותיה על עולם העיצוב, הנמצא עדיין 
בשלבים ראשונים של פיתוח פרקטיקות עבודה. האתיקה הפנימית של הקוד הפתוח מבקשת להגשים את ה-free שבתוך ה-Call for free במלוא 
דו-משמעותו: "חופשי" ו"חינם". אך תפיסת העיצוב הפתוח, החייבת להתחשב בקיומם של תהליכי הייצור, לא תמיד היא יכולה לממש את 
ה"חינם", ואף יוצרת בעלי עסקים המרוויחים משיטה זו, מבלי להיות בהכרח שותפים לה. יצרנים וחברות, שזיהו את הסממנים החברתיים הנלווים 
לתפיסת הקוד הפתוח, מחלצים מתוכו רעיונות כמו "התאמה אישית" ומנצלים אותם ליצירת תפאורה, היוצרת תחושה של שותפות הלקוח 

בעיצוב, אך בפועל רחוקה מכך; למעשה היא מסווה צריכה קפיטליסטית ריקה, המשמרת את שיעבודו של הלקוח אליה.

למבקר בתערוכה זו ניתנת ההזדמנות לנהל את השיח הדואלי הזה שבין תוכנית ואובייקט, רעיון ויישומו, ערכים ושברם. בכך היא מאפשרת מבט 
חדש על העיצוב בקוד פתוח ועתידו בעולם בן זמננו.

 Simonite, T. (2013). The Decline of Wikipedia. MIT Technology Review 116(6), 50-56  1
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"שקיעתה של  Tom Simonite, בכותרת  ותוכנה,  2013 ב-MIT Technology Review כותב העורך לענייני חומרה  אך במאמר שהתפרסם בסוף 
ויקיפדיה" 1, שנראה שלא הכל ורוד בממלכת הקוד הפתוח. לטענתו מספר העורכים והכותבים בוויקיפדיה מצטמצם בהתמדה מאז שנת 2007, 
מסיבות פוליטיות פנימיות ועקב נסיונות התערבות של בעלי הון בתכניה. תהליך מעניין זה מעלה שאלות כוללות לגבי הקוד הפתוח ולגבי יישום 

רעיונות הליבה שלו בתחומי העיצוב, והם העומדים במרכזה של תערוכה זו.
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זה באמצעות  ייצור  מימוש הפוטנציאל של  כזירת  עיצובו של הבית  במיוחד בתחום  ניכרים  שינויים אלה  רבים.  פריטים  ייצור  ההיתכנות של 
והריהוט בבית עושות לעולם העיצוב את מה שעשתה מהפכת הצילום  וחשיפת הקוד של פרטי העיצוב  משתמש הקצה שלו. השיתופיות 

הדיגיטלי והסלולרי לעולם הצילום: הן מאפשרות למשתמש הקצה להיות המעצב של עצמו ומטעם עצמו. 
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שלנו (של המשתמש/הלקוח); הן מסמנות את העולם החדש, שבו התוכנית והקוד על צג המחשב אינן נחלתו הבלעדית של המעצב והמתכנן, 
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מאפשר לצופה להעיף מבט כולל בהתפתחות התהליך מראשיתו ועד סופו: מרכיבי התוכנית אל האובייקט המוגמר וחזרה.

תערוכה זו מנסה לברר את משמעויותיה העמוקות של האוטופיה שבלב תפיסת הקוד הפתוח ואת השלכותיה על עולם העיצוב, הנמצא עדיין 
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ה"חינם", ואף יוצרת בעלי עסקים המרוויחים משיטה זו, מבלי להיות בהכרח שותפים לה. יצרנים וחברות, שזיהו את הסממנים החברתיים הנלווים 
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למבקר בתערוכה זו ניתנת ההזדמנות לנהל את השיח הדואלי הזה שבין תוכנית ואובייקט, רעיון ויישומו, ערכים ושברם. בכך היא מאפשרת מבט 
חדש על העיצוב בקוד פתוח ועתידו בעולם בן זמננו.

 Simonite, T. (2013). The Decline of Wikipedia. MIT Technology Review 116(6), 50-56  1



תוכנית הדירה
הפיסיים  לצרכיו  הבנויה,  הסביבה  בתוך  לאדם  ובראשונה  בראש  מתייחס  הפנים  עיצוב 
והנפשיים, הפרטיים, החברתיים והמשפחתיים בבית, במשרד, במקום הבילוי, במרפאה, בבנק, 
במוזיאון ובכל מבנה או חלל אחר. בתחום זה היה המבט מלמעלה שמור במשך שנים רבות 
לבעלי המקצוע בלבד. אחת התמורות הראויות לציון בתפיסת העיצוב בקוד פתוח היא הנגשת 
התוכנית ללקוח, שאינו נמצא עוד במעמד של צופה מתרשם, הנסמך על הפרשנות של איש 
המקצוע את צרכיו, אלא הוא חלק מתהליך התכנון של הדירה שבה הוא עומד לגור, תוך שהוא 

לוקח אחריות על עיצוב מרחב המחיה שלו. 
שרטוט הגלריה כדירת שלושה חדרים נעשה באמצעות פלטפורמת קוד פתוח, הפונה לקהל 
הרחב שאינו מקצועי בתחומי האדריכלות ועיצוב הפנים. זהו אחד ממגוון מצומצם יחסית של 

כלים הנגישים ברשת כפלטפורמות שיתופיות לעיצוב חללי מגורים. 

http://www.sweethome3d.com

שולחן
בתקופת ייסודה של קהילת הקוד הפתוח, מתכנתי מחשבים הם שחלקו ידע עם חבריה – אף 
נחלתם הכמעט בלעדית של  הייצור שהיו בעבר  כיום, כאשר תהליכי  הם מתכנתי מחשבים. 
האנשים שלא מתחום  מספר  יותר, מתרבה  נרחבות  לאוכלוסיות  זמינים  נעשו  בעלי המקצוע 
העיצוב הלוקחים בהם חלק. לדמוקרטיזציה של תהליך העיצוב, על היתרונות הרבים שלה, 
פגומים,  עיצובים  של  שונים  משתמשים  ידי  על  שיחזור  שליליות:  השלכות  גם  להיות  יכולות 

המופצים ברשת בידי אנשים חסרי ידע מקצועי הולם.
שולחן העבודה המוצג במסגרת התערוכה עוצב במעבדות הפאב-לאב, ואפשר לומר שהוא 
קובץ  את  להוריד  ניתן  ממנו  באתר  מצוין  המעצב  של  שמו  העיצוביות;  איכויותיו  את  הוכיח 
השולחן. ציון שם המעצב בפלטפורמות קוד פתוח אינו משרת רק את המעצב, המקבל קרדיט 
על עבודתו, אלא מאפשר למשתמש לבחון את התוכנית על בסיס הרקורד המקצועי של אותו 
מעצב, לחלוק עימו את הידע שרכש על המוצר, ולשתף אותו במסקנותיו ביחס לשינויים שערך 

בו. 
שולחן זה עוצב על-ידי Filson and Rohrbacher במעבדת הייצור הדיגיטלי AtFAB. הוא עבר 
והושאל  יוצר  השולחן   .Douglas Anderson and Ohad Meyuhas על-ידי  והתאמה  שינוי 

לתערוכה זו על-ידי מעבדת הייצור הדיגיטלי FabLab IL, המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון.

http://atfab.co 

 The Layer Chair
זאת  "עשה  לתנועת  המשך  כתנועת  רבה  במידה  לראות  אפשר  הפתוח"  "הקוד  תנועת  את 
בעצמך" (DIY), שזכתה לפופולריות רבה למן שנות החמישים של המאה ה-20, עם פתיחתן של 
חנויות ייעודיות. ציה קרסון (Tsia Carson), מעצבת וכותבת ספרי "עשה זאת בעצמך", אומרת 
במבוא לאחד מספריה: "אנו יוצרים דברים משתי סיבות: מפאת התענוג ומכיוון שאנו יכולים". 
ונגד  מול שתיים אלה עומדת כיום התפיסה הסביבתית, היוצאת נגד הייצור ללא צורך ממשי 
"הגרגרנות החומרית" ומוליכה לשינוי חשיבתי, הבועט בממסד הקפיטליסטי ומאפשר למשתמש 

להיות חופשי לייצר רק את מה שהוא זקוק לו.
עיצובו של כיסא זה אינו פשוט, והרכבתו מצריכה מיומנות רבה, שכן הוא עשוי ממספר רב של 
שכבות המהודקות זו לזו בדיוק רב. זהו פריט רהוט מאסיבי הבנוי היטב, היכול לשרת את בעליו 

לאורך זמן. קובץ שלו כקוד פתוח יעלה בקרוב לאתר מעבדת ה-FabLab בחולון.
כיסא זה בעיצובו של Jens Dyvik יוצר והושאל לתערוכה זו על-ידי מעבדת הייצור הדיגיטלי 

FabLab IL, המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון.

http://www.dyvikdesign.com/site/portfolio-jens/the-layer-chair-amsterdam-edition.html

האקינג אופנה
מערכת האופנה היא מערכת מורכבת המושפעת מגורמים רבים, ביניהם כלכלת שוק, הגדרת 
סדר  (גזרות,  טכני  קוד  הכולל  לו,  ייחודי  קוד  יש  בגד  לכל  ומיתוג.  גוף  דימוי  צרכנות,  זהות, 
תפירה), קוד עיצובי (סוגי בד, צבעוניות, השראה) וקוד תרבותי, הנגזר מן ההקשר שבו הוא 

מיוצר ומקהל לקוחותיו. 
קוד הלבוש המוצג בתערוכה הוא קוד של שני מותגי אופנה יוקרתיים, "דונה קארן" ו"ארמאני", 
המקפידים על הסודיות והבלעדיות של עיצוביהם. על בסיס "פיצוחו" והנגשתו בפלטפורמת קוד 
פתוח, מוזמן צרכן האופנה לפעול: לשדרגו ולהתאימו לצרכיו. באופן זה יכול הצרכן הפאסיבי, 
שהמערכת הכתיבה לו מה ללבוש ואיך לתקשר את זהותו, להפוך, בשיתוף הקהילה, למשתמש 
אקטיבי בעל אפשרויות בחירה ולייצר את בגדיו בעצמו. התרשימים המופיעים על גבי מסך זה 
מציגים את "הקוד הפרוץ" של שני פריטי האופנה, היכולים להוות בסיס לפעולה עיצובית כפי 

שהיא מודגמת בבגדים המוצגים בחלל הגלריה.

Hacking Donna Karan New York – DNYK
דונה קארן הוא בית אופנה יוקרתי מניו-יורק, שאת פריטיו לובשים אנשי עסקים, פוליטיקאים, 
כוכבי קולנוע וטלוויזיה וכל מי שידו משגת לקנותם. מחירו של כל אחד מפרטי ביגוד אלה יכול 

להגיע לאלפי דולרים.
הדגם המפורק המוצג בחלל התערוכה הוא של חליפה קלאסית משנות ה-90. החליפה כוללת 
ג'קט מחויט עם סגירה כפולה וחצאית 7/8 בגזרה קלאסית. מתוך פירוק החליפה לגזרות נפרדות 

חולץ סדר התפירה של החליפה והתאפשר חילוץ הקוד הטכני שלה.
הג'קט בצבע אפור המוצג בגלריה הוא תוצר של פעולת האקינג שנעשתה ביחס לקוד המקורי. 
בפעולת זו נשמרה צורתן המקורית של הגזרות, אך סדר תפירתן שונה: החצאית חוברה אל 
הג'קט באופן שהביא לשינוי מהותי במרכיבי העיצוב הסופי: הצורה, הסילואט, הרוחב והרכיסה.

Hacking Giorgio Armani
ג'ורג'ו  העל  מעצב  של  האופנה  מבית  שמנת  בצבע  ה-2000  משנות  "סמוקינג"  נשים  חליפת 
ולנשים,  לגברים  חליפות  של  אלגנטיות  בגזרות  שימוש  נעשה  הזה  האופנה  בבית  ארמאני. 
מתקיים  בגזרותיו  ומקצועית.  קפדנית  בצורה  ותפורות  ויוקרתיים  איכותיים  מבדים  המיוצרות 

משחק מגדרי: נשמרת צורת הגוף הנשי, תוך שימוש בארכיטיפים של עולם הלבוש הגברי. 
חדש.  ביגוד  פריט  נתפר  בפרט,  זו  חליפה  ושל  בכלל  ארמאני  של  העיצובי  הקוד  בסיס  על 
החליפה הקלאסית של ארמאני הפכה ליצור כלאיים, המעלה שאלות בנוגע ללקוח הפוטנציאלי 
ולפונקציונליות של הבגד: הג'קט נתפר כחולצה אך בשיטות חייטות מסורתיות. הוא התרחב 
ונהיה מרובע, המתפרים הוסרו וגוף האשה כבר לא נוכח בו. הצווארון מתחיל מהכתפיים, בהם 
אין עוד מקום לכריות הכתפיים המסורתיות שהיו בחליפה המקורית, והוא יוצר מעין אהיל סביב 
צורת המכנסיים מעולם ההלבשה התחתונה. כאשר הסתיימה  זאת מושאלת  הראש. לעומת 

מלאכת התפירה, נצבעה החליפה החדשה באופן אקראי על ידי טבילתה בצבע.
העבודה הרעיונית ופיתוח פעולת ההאקינג נעשו על-ידי רעמה מלכין ואלה כהן; אובייקטים אלו 

עוצבו במיוחד עבור תערוכה זו על-ידי רעמה מלכין.

 IKEA Hacking
הנמכרים   ,FROSTA מסוג  פשוטים  שרפרפים  בשני  שימוש  ידי  על  נוצר  זה  מעילים  מתלה 
לחפש  שהחליטו  קצה  משתמשי  האקרים",  "איקאה  של  רחבה  תופעה  מייצג  הוא  באיקאה. 
משמעויות חדשות לחפצים "רגילים" הנמכרים באיקאה, תוך ניצול אופיים המודולרי של מוצרי 
החנות. הם משלבים בין פריטים שונים, מייצרים חיבורים חדשים וחולקים זה עם זה באינטרנט 

את עיצוביהם.
במקביל למשתמשים אלה, יש הרואים ב-IKEA Hacking פעולה החותרת תחת מה שחברה זו 
מייצגת ותחת כוחה הכלכלי האדיר במרחב הגלובלי, שהביא עד כה לסגירתן של חברות ייצור 
מקומיות רבות שלא יכלו לעמוד בתחרות איתה. הנגשתו של קוד עיצובי אלטרנטיבי מצטיירת 
אצלם כפעולה סימבולית המערערת על מציאות זאת, שהפועל היוצא שלה הוא סטנדרטיזציה 

של מרחבי המחיה, תוך טשטוש של מאפיינים לוקאליים ואישיים.
.Andreas Bhend  הוא אחד מתוך מספר דגמים שתוכננו על ידי 'FROSTA Z' - מתלה מעילים זה

http://www.ikeahackers.net

The Free Universal Construction Kit
את  לעקוף  המנסה  אקטיביסטי,  מפרויקט  חלק  הם  כאן  המוצגים  ההרכבה  מיחברי  חמשת 
המגבלות שכופות החברות המייצרות משחקי הרכבה פופולאריים (דוגמת לגו, דופלו, קונקס, 
סברס) על הצרכנים. חברות אלה מעוניינות למקסם את הרווח הכלכלי שלהן באמצעות רישום 
הרכבה  למשחקי  הללו  החלקים  של  התאמתם  את  למנוע  ובכך  בנפרד,  חלק  כל  על  פטנט 
חברות  של  הבדלני-קפיטליסטי  הגנום  נגד  כהתרסה  לראותו  שאפשר  הפרויקט,  אחרים. 
וניתנים להדפסה  המשחקים, כולל כ-80 מודלים של מיחברים המוצעים להורדה בקוד פתוח 
חברי  מקפידים  משפטית  לתסבוכת  להיקלע  לא  כדי  תלת-מימד.  מדפסת  של  ביתי  במודל 
הקבוצה לשחרר את המודלים בהדרגה, ורק לאחר פקיעת תוקף הפטנט שהוצא להם על ידי 

היצרנים.
 F.A.T. (Free Art and Technology) Lab הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מעבדות

.Lab (Synaptic)SY-ו

http://fffff.at/free-universal-construction-kit

Extreme Makeover שרפרפים
לאמנות  המרכז   ,FabLab IL הקהילתית  הדיגיטלי  הייצור  במעבדת  יוצרו  אלה  שרפרפים 
דיגיטלית, חולון, במסגרת פרויקט Extreme Makeover לשיקום מרכז למידה לילדים הממוקם 
בסמוך. השרפרפים המיוצרים על פי קוד פתוח מאת Filson and Rohrbacher עברו התאמות 
עיצוביות לחדר הלימוד על ידי אוהד מיוחס, בשיתוף פעולה מלא עם הילדים שעבורם נבנה 
לאין ערוך היקף פעילותם של  גדל  זה. כתוצאה ממעורבותם בתהליך העיצובי  מרכז למידה 

הילדים במקום. 
את השרפרפים הללו אפשר לייצר מחומרים שונים וברמות גימור משתנות, גם בעלות נמוכה וגם 
בגימור מהודר ויקר יותר, עיקרון שנודעת לו חשיבות מיוחדת בתפיסה החברתית של המעבדה. 
התאמות עיצוביות אלו שוחררו אל ספריית האלמנטים השיתופיים של מעבדות FabLab בעולם 
– כיום מגיע מספרן ל-340 בעשרות מדינות – לשם התאמה, ייצור, שיתוף מחדש וחוזר חלילה. 

.AtFAB ¸ Filson and Rohrbacher השרפרף המקורי עוצב ע"י אוהד מיוחס, בהשראת

http://fabacademy.org/archives/2014/labs/fablab_israel/Extreme%20Make%20Over.html

The Beat Making Lab
זהו פרויקט חברתי, שבבסיסו עומד הרצון לחבר אנשים מרחבי תבל באמצעות יצירה, שיתוף 
ושכלול הדדי של מוסיקה, מדיום אמנותי היכול לשמש לבניית דיאלוג ולהבנייה של סולידריות 
בין קבוצות אוכלוסיה שונות. מטרת הפרויקט היא לאפשר חילופי תרבויות תוך חשיפה של 
יוצרים צעירים לקהל רחב במקומות שונים בעולם. יישומו מושתת על כתיבה של תוכנה ייעודית 
חופשית לשימושם של כלל החברים בפרויקט. בכתיבתה לוקחים חלק אקטיביסטים מתכנתי 

קוד פתוח  (Codactivists), שנרתמו לפרויקט בשל הערכים החברתיים המגולמים בו.  
קטעי המוזיקה שאפשר להוריד באמצעות ה-QR codes בתערוכה זו, נוצרו על ידי משתתפי 

 The Beat Making Lab הפרויקט
http://www.beatmakinglab.com/

KeerBot
ה-KeerBot כשמו כן הוא – רובוט קיר. זהו רובוט אמן, המייצר ציורי קיר לפי תכנון המשתמש 
ויכול להיות מופעל באמצעות הטלפון הסלולרי שלו. הוא מצטרף למשפחת הרובוטים ציירי 
העוסק  הענף  תת  פתוח.  קוד  בסיס  על  ומתפתחת  הנבנית  העולם,  ברחבי  הנפוצה  הקירות 
בבנייה זו נקרא Open Hardware, והעוסקים בו משתפים את הקהילה לא רק בקוד התוכנה 
בניית האלמנטים הם  לצורך  הוראות הרכבה מפורטות.  ומספקים  גם בשיטת ההרכבה,  אלא 
ארדואינו  לוח  על  מבוסס  זה  פרויקט  הפתוח.  בקוד  להורדה  הניתנים  בחלקים  משתמשים 
יחיד, שסביבת הפיתוח שלו משולבת קוד פתוח.  ר בעל מעגל מודפס  ָקּ (Arduino), מיקרו-ַבּ

רכיב זה נמצא גם בליבו של ה-KeerBot עצמו. 

מפתחי הרובוט: גלעד מלר, דני רוזנברג
תודות: ישראל רוט, אוהד מיוחס, איתי בן-צבי, תום סופר

http://www.keerbot.com

 Collect your Open Design here; Open Design Now
הספרים Open Design Now ו-Collect your Open Design here כוללים אסופת מאמרים ומקרי 
מבחן בתחום העיצוב הפתוח, והם ניתנים להורדה במלואם באתרי האינטרנט המיוחדים להם. 
כקריאת  כמוה  אלו  ספרים  קריאת  רלוונטיים.  לפרויקטים  וקישורים  טקסטים  כוללים  הם 
קירות  על  מהספרים  וציטוטים  עמודים  של  פריסתם  פתוח.  בקוד  העיצוב  של  תוכנית-על 
התערוכה מהווה את חשיפת הקוד הגנטי של התערוכה – הקוד הפתוח של הקוד הפתוח. 
למבקר בתערוכה ניתנת ההזדמנות למבט-על על עולם זה ומאפשרת לו לבחון את המרכיבים 
הטכניים והרעיוניים של השיטה. כאן מתאחדים המיקרו והמאקרו ליצירה אחת, או לפרגמנטים 

המונגשים ללא צורך בכלי עזר כמתווך.

https://waag.org/sites/waag/files/public/Publicaties/ODexpo_complete.pdf
Â

כתובת אתר התערוכה:
http://www.hit.ac.il/sites/m-design/Research_Gallery/exhibitions/File_Home


