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הרברט
ברנוביץ-גולדברג אדריכלים, 

פיצו קדם אדריכלים
צילום: עמית גרוןטקסט: דבר המתכננים

הקונספט לעיצובו של אולם התצוגה הרברט 
בהרצלייה פיתוח הוא תוצר של שני עוגנים - 

התשוקה העמוקה של הבעלים לעיצוב והאופי 
המיוחד של המוצרים שהוא אוצר בחנותו.

הלקוח, חובב עיצוב נלהב, אוסף בתצוגתו קמינים מיוחדים המיועדים לשימוש 
פנים וחוץ. האובייקטים, המעוצבים בקווים נקיים, בנויים מחומרים גולמיים 
ויוצרים יחדיו קולקציה מרהיבה של עיצוב  כמו פלדת קורטן ובטון מוחלק 
שנבחר  החלל  אמנותי.  אובייקט  לדרגת  המוצר  את  המעלה  פשוט  בחומר 
ממוקם בבניין חדש בלב ליבו של אזור התעשייה של הרצלייה פיתוח והוא 
מרשים בגובהו. עיצוב החלל נועד להנציח את המתח הדק הקיים בין היופי 
שביומיומי והגולמי ליופי שבמעוצב והמינימליסטי, כמו זה השזור במוצרים 

של החנות.

החלל נארג מחומרים פשוטים ברי השגה ההופכים במניפולציות שונות לכדי 
אולם ההופך בעצמו לאובייקט מעוצב המהווה רקע נאות למגוון המוצרים 

שהוא מכיל.
הטבעית  בצורתם  חשופים  הותרו  המעטפת  של  הקיימים  הבלוקים  קירות 
הפנימית.  תוואי המעטפת  כל  לאורך  הורחב  בהם  והשימוש  והלא מעובדת 
וחזק ההופך במה רבת עצמה עבור  התוצאה הינה רקע טקסטוראלי אחיד 

תצוגת המוצרים.
לכל  ראוי  מקום  המעניקה  גלריסטית,  בתצוגה  מוצגים  עצמם  האובייקטים 

אובייקט ואובייקט במקום להציגו כחלק מסצנה המדמה מקום או תפאורה.

האלמנטים השונים מוקמו על גבי במות תצוגה - חלקן במפלס הרצפה וחלקן 
מורמות, כל אובייקט והבמה המיועדת לו. הרצפה הורכבה מיציקות של איי 
במות  של  הקונטור  להדגשת  קטנים  בזלת  שברי  פוזרו  בינם  מוחלק,  בטון 
התצוגה. השימוש בבזלת מאזכר שפה של תכנון נוף -- מחווה לעיסוקו הרב 

של אולם התצוגה בריהוט חוץ.
משטחי פלדה דקים צבועים אפור מרחפים ממשיכים את שפת במות התצוגה 

ונושאים את תצוגת ריהוט החוץ.

מעבר למעטפת ולבמות התצוגה ההתערבות בחלל נוצרה במימד האנכי, פעם 
מלמעלה,ופעם מלמטה.

זה  שווים  במרווחים  מהתקרה  התלויים  מוחלדים  פלדה  צינורות  של  שורה 
מזה פורצת מפינת חלל אחת, נוגעת בפינה שמולה ונשברת לשורה נוספת 
המחלקת את החלל בשנית. מלמטה, שורה נוספת פורצת מהקרקע, מאיימת 
להתנגש במוטות התלויים בנקודה אחת בודדת.. המתח השורר במרווח הקטן 
האלכסונים  לקווים  תודות  שנוצרת  התנועה  תחושת  את  מעצים  שביניהם 

המשחקים בחלל. 

קומפוזיציה  פעם  בכל  חושפת  בחלל  כשנעים  המשתנה  הפרספקטיבה 
שקופים  הופכים  הם  ופעם  לקיר  המוטות  הופכים  חדשה--פעם  אדריכלית 
 - הצינורות  של  הטבעי  החומר  גם  להשתנות.  חדלה  אינה  החלל  ותפיסת 
הברזל המוחלד ישתנה עם הזמן ויוסיף עוד רובד של התחדשות לחלל. שזירת 

המוטות הירוקים בתוך השורות תורמת גם היא לרבגוניות של התנועה.

כפסל קינטי המורכב מריבוי רב של קווים, התנדנדותם הזעירה של המוטות 
התלויים מפיחה רוח פואטית בחלל ומעדנת את נוכחותו של הגולמי והבלתי 

מעובד.
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