הסוד הגלוי

מפגישה שנמשכת כשעה עם האדריכל פיצו קדם ,אפשר לצאת
עם חומר שמתאים לכתבה בת אלפי מילים ,ואולי אפילו לספר,
אך אפשר גם להתייחס לתמציתם של דברים שלמעשה אומרים
את הכול .פיצו קדם הנמצא בתחילת העשור הרביעי לחייו ,שמודע
להצלחותיו אשר הושגו בזמן קצר יחסית ,אינו זוקף זאת לעצמו
בלבד .את הצלחותיו ותהילתו הוא זוכר כל העת לחלוק עם צוות
האדריכלים העובדים במשרדו ,אותם הוא מטפח ולהם הוא דואג כאילו
כולם היו בניו ובנותיו ,וזאת לא בכדי ,מאחר שבהתאם לתפישתו
המקצועית של פיצו קדם ,אדריכלות ,לעומת יצירות אמנות אחרות
המיוחסות בצורה אינדיבידואלית לאמן אחד ,מפרה את עצמה
בזכות החלפת דעות ורעיונות מקצועיים המתנהלים בעת תהליך
היצירה .הקונספט המקצועי הזה מיושם ,הלכה למעשה ,בסטודיו
'פיצו קדם אדריכלים' .בבית מגורים תל אביבי ,משנות החמישים,

"האני מאמין" של האדריכל פיצו
קדם כפי שהושמע בריאיון אישי אתו
לקראת פרסום כתבה מקיפה על
הסטודיו שלו ,בו היצירתיות והתהילה
מתחלקים בהרמוניה מלאה בין כולם

מאת חדווה אלמוז
צילום עמית גרון
צילום פורטרטים יהונתן בן-חיים

ממוקם הסטודיו שלאחרונה עבר שיפוץ והרחבה .הכניסה שהועמקה
על ידי סף ומשקוף שחורים ,יוצרת תחושת התנתקות מהרחוב ,תוך
שהיא מעבירה באטיות אלגנטית את הנכנסים פנימה .הכניסה מלווה
בחוויית הסתגלות לעיצוב הפנים של הסטודיו המרמז ,בנגיעות
קלות ,על סגנונו המובהק של פיצו קדם .דלפק הקבלה שנמצא
משמאל לכניסה ,אינו חוסם את מראהו של אולם רחב ידיים בו צוות
האדריכלים שבסטודיו עובדים בצוותא סביב שולחן מוארך ,אלמנט
סימבולי המצביע על הרמוניה מוחלטת נטולת מחיצות  -תרתי משמע.
לבקשתו של פיצו קדם ,החריגה קצת בעולם האדריכלות בארץ
ובעולם ,כל העמודים הבאים מוקדשים לאדריכלים השוקדים יחד
אתו על פרויקטים שונים .כל אחד מהאדריכלים מספר מעט על
עצמו ומה לדעתו ייחד את הפרויקט שבו היה מעורב .סדר הופעתם
של האדריכלים נקבע על פי שנות הוותק בסטודיו של פיצו קדם.

רז מלמד

נועה גרומן
רן מ .ברוידס

אתי בוסקילה
תמר ברגר

אירנה גולדברג
נורית בן יוסף

פיצו קדם
רותם שגב
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הילה סלע

תדהר בקר
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אדריכלית אירנה גולדנברג
Mackintosh School of Architecture – Diploma RIBA part 2

ותק במשרד 11 :שנים
לדברי אירנה אף על פי שהיום הכל פרוש וחשוף בפנינו ויש נגישות רבה מאוד
לעבודות בארץ ובעולם ,עדיין המניע הפנימי שלה נעוץ בחוויות ובזיכרונות ילדותה,
בארץ הולדתה ונצואלה .בתכנון של בית בקנה מידה אישי ,על אף שלכאורה "אין
מה לחדש בו" עדיין ניתן לחפש את האמת של עצמו .בזכות החיפוש אחר אור,
חללים ,חומריות ,פרופורציות ,אושר ואמירה אדריכלית הלוקחות את הפרויקט
צעד אחד קדימה ,בכל בית יש הזדמנות חדשה לחיפוש אמת אחרת וסיפור
חדש .בנוסף לחוויות ילדותה ולחוש האסתטי שגיבשה ,שואבת אירנה השראה
מעקרונותיהם של מספר אדריכלים ,ביניהם אביה מריאנו גולדברג ,פאולו מנדס
רוקה ואיירס מטיאוס .במשרד אירנה אחראית על תכנון פרויקטים רבים ומעורבת
ברבים מהם בשלבי התכנון הקונספטואלי.

בית הקורטן
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בחרתי בבית זה כיוון שהוא מייצג עבורי בית שיש בו ממד נוסף חזק יותר מבתים
אחרים ,יצרנו בבית תהליך של שכבות במסלול שעובר המבקר מרגע הכניסה
ועד המעבר לחצר האחורית.
במהלך המסלול כל חלל עובד בשלמות בפני עצמו ,החללים מופרדים זה מזה
ועדיין יש מבט היוצר סקרנות לעבר החלל הבא ,ובסוף מתקבלת תמונה שלמה
של משחק בין פנים וחוץ ובלי להרגיש חסימה של קירות ,אלא הפרדה של משחקי
פתחים ומסות בשילוב של משחקי האור ,שהוא עיקר האלמנט הקושר וממזג בין
כל החללים.
חשוב להדגיש שגבולות הפנים והחוץ כמעט ולא קיימים בזכות השכבתיות המגוונת
במסלול התנועה והמבט בבית .הערך המוסף של הבית הזה הוא הניגודיות הבולטת
עם המשמעות הכפולה של צניעות מול עוצמה ,שילוב חומרים ברוטליים של בטון
וקורטן מול עדינות ורכות הנובעות מעוצמות משתנות של האור החודר פנימה.
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אדריכלית נורית בן יוסף
 B.ARCHהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,טכניון
ותק במשרד 9 :שנים
עבור נורית ,אדריכלות היא אומנות שיוצקים אליה פונקציה וזה מה שהוביל אותה
ללמוד את המקצוע .נורית המתעניינת במחול ,תיאטרון וציור ,ערה וסופגת לתוכה
רעיונות וחומרים אשר אותם היא משלבת יחד ליצירת סגנון ברור ועם זאת משתנה
מבית לבית .הפשטות של הבתים בארץ משנות החמישים ,מבנים אדריכליים
עכשוויים בעולם ודימויים שונים ,כמו קיפולי נייר אלה ואחרים ,משפיעים עליה
ביצירת בתים המדברים בשפה אחידה ,ברורה והרמונית .בתהליך תכנון הבית,
רואה נורית את החשיבות בתכנון כל שלב ושלב מהתכנית הכללית ועד תכנון
הפריט הקטן ביותר המוצב בבית והעמדתו במיקום הנכון ובתאורה הנכונה .תהליך
זה מתפתח במקביל לתהליך הכרת הלקוח ,צרכיו והעדפותיו.

הגלריה
הלבנה
בית בשטח של  600מ"ר ,מיועד לזוג הורים צעירים
וארבעת ילדיהם.
"אם מישהו רואה את הבית מבחוץ ויחשוב שזו גלריה
לאומנות ,זו תהיה בשבילי מחמאה גדולה ",כך פתחה
נורית את הריאיון איתה .למעשה ,זה היה הקונספט
העיקרי שסביבו נבנתה הפרוגרמה של הבית .הדייר
ביקש בית שתצוגת האומנות תהיה המהות העיקרית
בו .דובר במיוחד על יצירת חוויה להתבוננות ביצירה
ספציפית הקרובה לליבו של הלקוח .לשם כך תוכנן
חתך העובר בשלוש הקומות כשמכל נקודה ניתן לחוות
את היצירה באופן שונה .כמו כן ,תוכננה בריכת שיקוף
הנראית כאילו פורצת לתוך הבית ויוצרת אפשרות
להעמדת פסל המשתקף במימיה .התכנית של הבית
חולקה לשני אזורים רעיוניים :האחד הוא אזור תצוגה
ותחלופה של אומנות והשני אזור 'פרטי' של חדרי השינה
לבני המשפחה .בין שני האזורים מקשר מסדרון אור
המואר בסקיילייט וממנו יש חרכים המאפשרים התבוננות
וקשר בין האזורים.
כלפי הרחוב ,הבית עטוף במעטפת אטומה ומסקרנת
אך עם רמיזות עדינות למתרחש מאחוריה באמצעות
חריצי אור שחוצים אותה ונראים כאילו חודרים פנימה
לתוך ההתרחשות הפנימית.
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אדריכל רז מלמד
 B.Archמהפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת אריאל
ותק במשרד 8 :שנים
רז מאמין שבאדריכלות ,על מנת להפיח את חיי הרעיון האדריכלי בבניין ,יש
לשלב בין תכנון מפורט ומדויק מראש ,אך לדעת גם לשנות ,בהתאם לפתרונות
הנדרשים לשינויים הצצים במהלך העשייה.
הם יכולים להיות תקציביים ,הנדסיים/גאומטריים ,שינויים עיצוביים המתעוררים
עם ביקורים בשטח כשהפרויקט קורם עור וגידים ,וחלקם גם תלויים בלקוח
ובשינויים שהוא עובר במהלך שלבי התכנון והביצוע.
אם מתייחסים ל"אילוצים" הללו ,שאת חלקם ניתן לצפות מראש ,כאתגרים,
ומשלבים פתרונות יצירתיים ולא מתעלמים מהם ,ניתן להגיע למוצר עשיר יותר,
בעל רבדים נוספים מלבד הקו העיצובי הברור של המשרד.
רז ,שבתחביבו משפץ רכבים ישנים ,שואב השראה רבה מהאמצעים הטכנלוגיים
והחומרים העומדים לרשותו בכל פרויקט ,בכפוף לרוח המקום שבו הוא ממוקם.

בית רכטר
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בית בצפון הישן של תל אביב 300 .מ"ר בנוי על מגרש של  600מ"ר.
בסוף שנות החמישים תוכנן הבית החד קומתי על ידי זאב רכטר עבורו ועבור
פולה אשתו .לאחר פטירתו הוסיף בנו ,אדריכל יעקב רכטר ,קומה נוספת מעל
הקומה המקורית.
לקוח של המשרד קנה את  2הדירות הנפרדות במטרה להרוס אותן ולהקים
במגרש האטרקטיבי בית חדש.
בסיור מקדים שערכנו אתו במקום נפעמנו מהתחושה הייחודית בחלל ומהאדריכלות
המודרנית המזוקקת שלו ,והצלחנו לשכנע את הלקוח להשאיר את רוב מעטפת
הבית הקיים ,ולא להרוס אותה ,ולתכנן באופן שמשאיר אלמנטים רבים מהבית
הקיים ומהשלד ההנדסי הייחודי שלו ,תוך שילוב פתרונות המתאימים את הבית
לחיי משפחה בת זמננו בהתאם לחלוקה שנבחרה עם הלקוח.
פערנו פתח בין  2הקומות הנפרדות ,ויצרנו חלל פתוח משותף המאחד את שתי
הדירות לידי ישות אחת.
הבית המקורי היה בנוי מלבני סיליקט ,והשתמשנו בלבנים שפרקנו גם בבנייה
החדשה באותם חללים ,כך שימרנו את המראה האותנטי של הבית ואת החומריות
הייחודית שלו למרות השינויים הפנימיים בו.
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אדריכלית נועה גרומן
 B.Archהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל
ותק במשרד 7 :שנים
נועה רואה באדריכלות קרקע פורייה לשילוב כל התחומים האהובים עליה ומהווים עבורה
מקור השראה.
לצד עבודתה כאדריכלית היא עוסקת בציור ואמנות ,טיולים בטבע ובמרחב האורבני.
השילוב בין הנופים הבראשיתיים והאינסופיים של הטבע עם האינטנסיביות העירונית,
מאפשר יצירת אדריכלות מדויקת ,הרמונית וייחודית ,הנחזית בדמיונה כבר בשלבי
התכנון הראשונים.
חשיבות הקונטקסט של הפרויקט והחיבור האישי עם הלקוחות ,המושתת על יחסי אמון
הדדי והיכרות עמוקה ,מהווים נקודת מפתח בפיצוח מהות הפרויקט.

בית נופש
לחוף הים
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תכננו בית נופש משפחתי השוכן סמוך לחוף הים בהרצליה ,ומלכד סביבו משפחה בת
חמש נפשות בחופשותיה בארץ.
הבית תוכנן סביב חצר פנימית ובלבה בריכה .הבית חובק חצר זו ופתוח אליה בכל
דפנותיו .חזית של  17מ"א חלונות נפתחת לחלוטין לתוך כיס ומייצרת רצף של פנים חוץ.
המעטפת החיצונית מווסתת את המפגש בין הבית לסביבה באמצעות הצללות של תריסי
עץ הכולאים חללי משנה בין הבית לחוץ ,ומעבירים אור ואוויר תוך שמירת פרטיות המשפחה.
המבטים הארוכים לים והאופק נגלים מעומק הבית ומעצימים את חוויית הנופש והמרחב.
הכניסה לבית מלווה בריכת נוי לאורכו ,עד המפלס התחתון בחלקו האחורי של המגרש.
הבית תוכנן בקווים נקיים ומודרניים ,מוקם במגרש במפנה דרומי ,תוך שמירת מבטים
מווסתים לכיוון הים ,בשילוב בחירת חומרים מוקפדת של אבן טבעית ,עץ וזכוכית.
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אדריכל רן מ .ברוידס
 B.Archהפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים ,טכניון
 Ms.cתכנון ערים ואזורים ,הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים ,טכניון
ותק במשרד 6 :שנים
אדריכל רן מ .ברוידס גדל בתל אביב והושפע רבות מהבנייה הצנועה והמאופקת
של שנות החמישים .לדעתו ,רקע תרבותי ומטען מצטבר של חוויות מתווים את
קווי היסוד בעבודתו של האדריכל.
משיכתו לאדריכלות ולאומנות החלה מגיל צעיר ,הרבה בזכות פסלים ועבודות
נגרות של סבו שהיה אומן בעץ ,וכן ערימות גיליונות השרטוט של דודו האדריכל.
רן למד שנה במסגרת חילופי סטודנטים CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
בפנסילבניה ,ארצות הברית ועבד כאדריכל בארץ ובניו יורק .קנה המידה האנושי
הוא הדבר החשוב לדעתו באדריכלות.

 yדופלקס
הדופלקס בשטח של כ 160-מ"ר ממוקם בשכונת מגורים
בתל אביב ותוכנן כמגורים לבעלת הבית המקבלת בו גם
פציינטים .הקומה התחתונה מיועדת למגורים ולאירוח
ונפתחה כולה לחזית הצפונית עם הנוף לים.
תקרת הקומה נתלתה קונסטרוקטיבית לגג הקומה העליונה
כדי לאפשר עמודי פלדה דקיקים ופתיחות מרבית.
הקומה העליונה מחולקת לאגף השינה ולאגף העבודה/
קליניקה .רן מדגיש שהאתגר התכנוני שלו היה בחתך הדירה
במטרה ליצור פתחים וחללים כפולים המאפשרים מבטים
אנכיים ואופקיים וקשר בין הקומות ובכך גם לפצות על
גובה התקרות הנמוך.
המבטים ,התאורה הטבעית והאקוסטיקה בדירה מווסתים
באמצעות רפפות עץ וחלונות בלגים בין האגפים השונים.
קיר בטון חשוף מלווה את חתך הדירה לכל גובהה ונשטף
באור טבעי באמצעות פתחים בגג .הקיר משמש כרקע
לעבודות האומנות של בעלת הדירה.
רצפת הטרצו בדירה נבחרה בגוון הבטון והשילוב עם
העץ והברזל מהווים מבחינת רן סקלת חומרים עשירה
אך צנועה במראה ,בדומה לחומרים ששימשו באדריכלות
שנות החמישים.
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אדריכלית הילה סלע
 B. ARCHהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
ותק במשרד 4 :שנים
עבור הילה סלע ,החלטות תכנוניות הנלקחות בחשבון ,כגון :בחירת חומרים ,צורה,
מיקום ומערך של צורכי הלקוח ,מאותגרות בכל שלב ושלב ,תוך כדי התפתחות
הפרויקט עד לסיומו.
מקורות השראתה נובעים בעיקר מהסביבה העירונית של עיר מגוריה ,תל אביב,
ומסיורים באתרים אדריכליים בארץ ובעולם.
עיסוקים נוספים ,כגון :תפירה ,סריגה ואהבה לנוף המדברי ולמדבר ,מעשירים
את עולמה הוויזואלי ,במיוחד כשמדובר בהתייחסותה לחומר ,לטקסטורה ולצורה
בפרויקטים השונים.
דגשים נוספים בעבודתה הנם חדשנות והתפתחות מפרויקט לפרויקט ,בעיקר
בהתייחסות לחומרים ולמפגש המדויק ולעתים מפתיע ביניהם ,ובשילוב עם קווים
נקיים ליצירת שפה אדריכלית ברורה ,מובנת ומקורית בכל פרויקט.

שכבות
של לבן
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דירה בצפון תל אביב בשטח של כ 200-מ"ר ומיועדת לזוג הורים וארבעת ילדיהם.
הלקוחות ביקשו דירה לבנה ,ובמקרה זה ה"אין צבע" הלבן התאים מאוד כרקע
לבית שהצבעוניות בו נוכחת בכל פינה ,בחפצים ובצעצועים של הילדים.
נקודת המוצא לתכנון הבית שמתחילה בנתון הלבן ,מחדדת את חושיו וכישוריו
של האדריכל ,המופנים כעת לעיצוב הלבן כחומר ,כטקסטורה ולא רק כצבע.
במקרה זה הלבן הפך לדוגמה ייחודית של טרפזי אלומיניום במישורים שונים
שקועים ובולטים .הטקסטורה הזו משרתת את קונספט תכנון החללים בבית
ומקשרת בין אגפי הבית השונים ,הפרטי והציבורי ,דרך מסדרון המהווה ציר
משמעותי בבית של מבט ותנועה.
קיר הטקסטורה עוטף את גרעין הבית ומכיל בתוכו פונקציות :כגון :מטבח ,כניסה
לבית ,ארון ושירותי אורחים ,ומופיע כאזכור בחללים נוספים ,כמו גב מיטה בחדר
ההורים וקיר ירוק במרפסת.
כל אלה מתחברים למכלול שלם היוצר שפה תכנונית ועיצובית הרמונית בבית.
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אדריכלית תמר ברגר
 B. ARCHביה"ס לאדריכלות אוניברסיטת תל אביב ,שנת 2000
ותק במשרד 3.5 :שנים
את הזהות התכנונית שלה משייכת תמר למנחה בפרויקט הגמר שלה באוניברסיטה.
בדרך החוזרת של העיפרון על הנייר ,בניקיון של התכנית ,בחיפוש החוזר,
האינסופי ,הסקרני ,הלא מתפשר ,מוצאים הרעיונות את הדרך מהשכל אל הנשמה.
וזה כל העיקר.
אדריכלות טובה מתקיימת בעיניה במקום מדויק שאין בו הסברים ,שהמילה מפנה
את מקומה לחוויה.

דירה במבנה
לשימור
הדירה ממוקמת בבניין לשימור בתל אביב שנבנה בשנת
 1924על ידי האדריכל יוסף ברלין .שיפוצו הסתיים
לפני כשנה על ידי האדריכלית ניצה סמוק .הדירה
הנמצאת בקומת הקרקע ,ושימשה בעבר כמעונו של
ראש הממשלה דוד בן גוריון.
ההצעה התכנונית ליצירת חלל אחד הרמוני המשתף
את קומת המרתף והקרקע כאילו הם יחידה אחת בא
על חשבון ויתור שטח רצפה .ההצעה הייתה מפתיעה,
לא שגרתית וקיבלה את ברכתו של הלקוח.
לתוך מעטפת של בניין אקלקטי נוצק התוכן בקווים
מודרניים ,ואלה עובדים זה עם זה כאילו היו יחידה אחת.
אל התכנון הפשוט ,הנקי והברור שולבו הברזל והבטון
 חומרים נטולי זמן ,ולא במקרה.הברזל מודגש בצורתו הבסיסית ,מבליט את שלד
המבנה ובמקביל מקבל עיבוד עדין" ,מבוית" ונגיש
למשתמש  -שולחן ,דלת ,ארון.
במעטפת האקלקטית עם נגיעות הריצוף ההיסטורי
מקבל הבטון מראה רך ,מחמם ,עוטף.
בסופו של יום ,העיקר מתבטא בחוויה .ולה כאמור,
אין מילים.
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מנהלת משרד אתי בוסקילה
ותק במשרד :שנה

סטייליסטית לצילומים ומנהלת המשרד ,למדה הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים .אתי
מנהלת את המשרד ואחראית על כל האספקטים הניהוליים ,אך הערך המוסף האמתי
שלה הוא הניסיון והיכולות שלה בסטיילינג  .אתי עבדה במקצוע במשך שנים ומביאה
את הידע שלה למשרדו של פיצו .לדעתה אדריכלות ואדריכלות פנים מבטאים סיפורו
של חלל וחווית המשתמש בו .השלב הסופי של הפרויקט הוא הלבשתו ואבזורו בפרטי
עיצוב משלימים .עם סיום הבנייה והעיצוב ,כאשר הפרויקט מוכן לתיעוד ,אתי מסיירת
בפרויקט עם האדריכלים שהיוו את צוות התכנון של הפרויקט ומקיימת אתם דיאלוג
כדי להבין לעומק את רוח הבית והרעיון המרכזי שאותו הם רצו לבטא .בתהליך לא
קצר היא מרכיבה לבית זהות שלמה וסופית תוך כדי ירידה לפרטי פרטים .בעולם
התוכן הוויזואלי שבו אנו שותפים לתיעוד ולאיכותו יש משמעות רבה ,ואתי יצקה
עוד רובד לפרויקטים של המשרד.

פתוח
ושקוף
לעיר
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אדריכל אחראי :רן מ .ברוידס
צוות תכנון :פיצו קדם ,אירנה גולדברג ,נורית בן יוסף ורן מ .ברוידס
אחד הפרויקטים שתוכננו במשרד שאתי נוצרת את החוויה שחוותה ב"להלביש" אותו,
הנו פנטהאוז תל אביבי המשקיף על נוף העיר והים .הפנטהאוז משתרע על שטח
של  600מ"ר.
לבני הזוג המתגוררים בו אוסף אמנות מרשים ופרטי אמנות שונים ,ובנם הנו צייר
מצליח ומוכשר .עבור אתי זו הייתה חגיגה אמיתית ,כי היו לה חומרים איכותיים
ותרבותיים לעבוד אתם .וכך היא הצליחה "לבנות" סצנות כאילו אמתיות שמחזקות
מאוד את הקו העיצובי של הפרויקט .לרוב מקפידה אתי להשתמש בפריטים השייכים
לדיירים ,אך לעתים לצורכי צילום בלבד היא מביאה איתה ליום הסטיילינג פריטים
שאותם בחרה בקפידה מבעוד מועד ,לאחר שביקרה במקום ולאחר סיעור מוחות
ודיאלוג עם שאר הצוות כאשר נבנה קונספט לצילום .התחושה בפנטהאוז זה היא
כמו וילה אורבנית המשקיפה לעיר ,ועיקר מרכיביו הם חומרים גולמיים בתצורה
הטבעית שלהם ,בטון חשוף ,טראצו וברזל.
העיצוב בו משקף את סגנון חייהם התרבותי של הדיירים ,אך עם זאת דאגה אתי
להוסיף מימד נוסף של אנושיות וקנה מידה אנושי ,שישתלבו עם הספרים ואוסף
האמנות הגדול המוצג בבית.
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