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S

elon le fameux dictionnaire israélien "Even Shoshan" l'art serait
"une création dans laquelle a été investi un grand talent et un goût
merveilleux et qui offre du plaisir à celui qui la regarde ou qui l'entend en
lui procurant une expérience esthétique". Lorsqu'on pénètre dans la salle
d'exposition Herbert à Herzliya Pituah cette définition prend tout son
sens, grâce aux architectes Pitsou Kedem (de Pitsou Kedem Architects)
et Irene Goldberg et Sigal Baranowitz (de Baranowitz-Goldberg
Architects). Ensemble, ils ont réussi à démontrer au public que par le
concept et la planification le design d'un espace peut aussi devenir une
œuvre d'art. Les architectes expliquent que le concept qu'ils ont choisi
ensemble pour la réalisation de ce projet résulte de deux fondamentaux:
la passion profonde du propriétaire des lieux, Omri paecht, pour le
design et le caractère très particulier des objets qu'il vend dans son
espace d'exposition. Le client est en effet un grand amateur de design,
qui rassemble dans ce lieu si particulier des âtres et des cheminées
d'excellente qualité pouvant convenir aux espaces intérieurs aussi bien
qu'aux espaces extérieurs.
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 "יצירה ששקעו בה כשרון רב וטעם מעולה- ּ ָמנוּת על פי מילון אבן שושן היא
."ויש בה כדי להנות את הרואה או את השומע ולגרם להם חויה אסתטית
 הרברט בהרצליה ההגדרה הזאת מקבלת חיים,כשנכנסים לאולם התצוגה
 החושפים את,בעזרתם של האדריכלים פיצו קדם אירנה גולדברג וסיגל ברנוביץ
.הקהל לעובדה שבעזרת מחשבה ותכנון עיצוב חלל יכול להיות גם אָ ּ ָמנוּת

 ש״ח כולל מע״מ50 מחיר
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Tous ces objets, à la ligne épurée et très contemporaine, sont fabriqués
en matériaux bruts, comme l'acier Corten ou le béton lissé, et forment
une magnifique collection qui, elle-même, prouve qu'un objet du
quotidien peut atteindre à l'esthétique d'une œuvre d'art.
Le lieu choisi pour réaliser la salle d'exposition Herbert est situé dans
un immeuble neuf et impressionnant par son élévation, au cœur de la
zone industrielle de Herzliya Pituah. Le concept architectural cherche
à exprimer la délicate tension existant entre le brut, le quotidien, le
fonctionnel d'une part et le stylisé, le minimaliste et l'épuré de l'autre,
que l'on retrouve tout à la fois dans les objets exposés et dans l'écrin
architectural qui les met en valeur. Le désir de jouer de simplicité conduisit
Kedem, Goldberg et Baranowitz à choisir de réaliser cet espace en
utilisant des matériaux 'simples', faciles à trouver sur tout chantier de
construction, comme les longs tubes en acier oxydé qui vont donner le
ton à l'ensemble de l'espace.
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1. Utilisation de matériaux bruts et faciles à trouver – murs en blocs de
béton, aires d'exposition et sols en béton lissé et gravier de basalte.
2. Au point précis où la rangée de tubes en acier oxydé qui jaillit du
sol semble rencontrer celle suspendue au plafond, se crée une
puissante tension visuelle.

, שחברו יחדיו עבור הפרוייקט, מסבירים האדריכלים,הקונספט לעיצובו של החלל
 לעיצוב, עמרי פכט, התשוקה העמוקה של הבעלים- הוא תוצר של שני עוגנים
 אוסף, חובב עיצוב נלהב, הלקוח.והאופי המיוחד של המוצרים שהוא אוצר בחנותו
 המעוצבים, האובייקטים.בתצוגתו קמינים מיוחדים המיועדים לשימוש פנים וחוץ
 בנויים מחומרים גולמיים כמו פלדת קורטן ובטון מוחלק ויוצרים יחדיו,בקווים נקיים
קולקציה מרהיבה של עיצוב בחומר פשוט המעלה את המוצר לדרגת אובייקט
 ממוקם בבניין חדש בלב ליבו של, הרברט, החלל שנבחר לאולם התצוגה.אמנותי
 עיצוב החלל נועד להנציח.אזור התעשייה של הרצלייה פיתוח והוא מרשים בגובהו
,את המתח הדק הקיים בין היופי שביומיומי והגולמי ליופי שבמעוצב והמינימליסטי
, הרצון לשמור על פשטות הוביל את קדם.כמו זה השזור במוצרים של החנות
 ברי השגה כגון מוטות,גולדברג וברנוביץ לבחור עבור העיצוב בחומרים פשוטים
 קירות הבלוקים הקיימים.החלודה שמשמשות בבנייה ומהם הם יצרו את החלל כולו
של המעטפת הותרו חשופים בצורתם הטבעית והלא מעובדת והשימוש בהם
.הורחב לאורך כל תוואי המעטפת הפנימית

 במות תצוגה ורצפה, קירות בלוקים-  שימוש בחומרים פשוטים וברי השגה.1
.מיציקות של איי בטון מוחלק
 שורות של צינורות פלדה מלמעלה ומלמטה מאיימים להתנגש בנקודה.2
.אחת בודדת
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התוצאה הינה רקע טקסטוראלי אחיד
וחזק ההופך במה רבת עצמה עבור
 האובייקטים עצמם.תצוגת המוצרים
 המעניקה,מוצגים בתצוגה גלריסטית
מקום ראוי לכל אובייקט ואובייקט
במקום להציגו כחלק מסצנה המדמה
.מקום או תפאורה
Les blocs de béton qui
constituent les murs limitant
l'espace et les larges colonnes de
support en béton ont été laissés
nus et dans leur forme originale.
Il en résulte un ensemble à
la texture unie et imposante,
offrant une arène assertive et
sans équivoque aux produits
exposés. Présenté dans un style
rappelant les galeries d'art et
recevant la place et l'attention
qui lui conviennent, chaque objet
est ainsi vu comme un objet d'art
et non comme une pièce de
décor et est ainsi exposé dans
le vaste espace design. Pour
ce faire, les différents produits
sont présentés sur des aires
d'exposition, certaines au niveau
du sol, d'autres surélevées, et
chacune formant comme un
écrin pour l'objet en question.

ההתערבות בחלל נוצרה במימד
 פעם מלמעלה ופעם מלמטה,האנכי
באמצעות שורה של צינורות פלדה
מוחלדים התלויים מהתקרה
 שזירת.במרווחים שווים זה מזה
 תורמת,מוטות ירוקים בתוך השורות
.לתחושת התנועה
Le point d'orgue du concept
réside dans l'opposition entre
verticalité et oblique, créée par
les rangées de tubes en acier
oxydé et dans le fort contraste
entre légèreté et puissance. En
insérant des tubes verts parmi
ces tubes en acier oxydé, les
architectes ont ajouté un élément
supplémentaire qui tout à la fois
surprend et accroît l'impression
de mouvement.
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Le sol a été réalisé en larges plaques de béton lissé parmi lesquelles
ont été disposées des zones entièrement couvertes de fin gravier en
basalte qui mettent en exergue les contours de ces aires d'exposition.
L'utilisation du basalte renvoie à l'univers de l'architecture paysagiste et
convient parfaitement au fait que certaines des pièces exposées sont
destinées aux espaces extérieurs. De petits podiums réalisés en fines
plaques d'acier s'inscrivent dans la continuation des aires d'exposition
et présentent des éléments de mobilier de jardin. Au-delà des effets
provoqués par les sols, les aires d'exposition et les petits podiums,
le point d'orgue de cet espace d'exposition repose sur les lignes
verticales et les lignes diagonales des partitions formées de rangées
de tubes en acier oxydé brut posés à intervalles réguliers, jaillissant du
sol ou suspendus au haut plafond. Ces rangées de tubes qui mêlent
admirablement la puissance à la légèreté, peuvent aussi bien révéler que
provoquer la curiosité. Joignant des angles opposés ou longeant le mur
de fond, ces partitions divisent l'espace d'exposition en deux zones,
sans pour autant le fermer et sans obstruer la lumière. Au point précis
où l'une des rangées jaillissant du sol semble rencontrer la ligne de celle

1.
2,3.
4.
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suspendue au plafond, se crée une tension visuelle intense qui renforce
l'impression de contraste entre légèreté et puissance, et entre verticalité
et oblique. Les perspectives constamment changeantes lorsque l'on se
meut à l'intérieur de l'espace établissent des compositions architecturales
multiples: à certains endroits les rangées de tubes dissimulent et sont
perçues comme des murs, à d'autres elles révèlent comme des voiles
dont elles possèdent la transparence et la légèreté. Le matériau lui-même
qui les compose, l'acier oxydé, évolue avec le temps et contribue lui
aussi au caractère novateur du concept architectural. En insérant des
tubes verts parmi ces tubes en acier oxydé, les architectes ont ajouté un
élément supplémentaire qui tout à la fois surprend et accroît l'impression
de mouvement. Avec un grand talent et une incroyable légèreté, Kedem,
Goldberg et Baranowitz sont arrivés à transformer cet espace à vocation
commerciale en galerie dans laquelle sont exposés des objets d'art parmi
lesquels une sculpture cinétique, qui réussit à donner à des matériaux
bruts, pesants et puissants la grâce d'un mobile et la légèreté d'un voile.
Les architectes ont ainsi accompli une chose rare : donner de la poésie à
un espace commercial et en faire une œuvre d'art en soi.

Bibliothèque en pierre, conçue et réalisée tout spécialement pour la salle d'exposition par la firme italienne VASELLI.
Divers espaces de la salle d'exposition. Le concept architectural a pour but de mettre en exergue la tension existant entre l'esthétique des
matériaux bruts et l'esthétique du design.
Du concept à la réalisation – Sketch au fusain du concept de la salle d'exposition.
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 הפרספקטיבה המשתנה כשנעים בחלל חושפת בכל פעם.המשחקים בחלל
 פעם הופכים המוטות לקיר ופעם הם הופכים-קומפוזיציה אדריכלית חדשה
 גם החומר הטבעי של הצינורות.שקופים מה שמוביל לחלל שמשתנה ללא הרף
 על ידי. הברזל המוחלד משתנה עם הזמן ומוסיף עוד רובד של התחדשות לחלל יצרו האדריכלים מניפולציה נוספת שתורמת,שזירת מוטות ירוקים בתוך השורות
.גם היא לתחושת התנועה
 גולדברג וברנוביץ את החלל המסחרי,בכישרון רב ובעדינות מרשימה הפכו קדם
 שנועד לשימוש מאוד מסוים לגלריה בה מוצגים,של אולם התצוגה של הרברט
פריטי אומנות וביניהם פסל קינטי המורכב מריבוי של קווים המצליחים לשלב בין
 נוקשים ובלתי מעובדים לבין תנועה עדינה כשל פעמוני רוח,אלמנטים גולמיים
.ובכך בעצם הפכו את המסחרי לפואטי ואת החלל ליצירת האומנות עצמה

1
 חלקן במפלס הרצפה וחלקן- האלמנטים השונים מוקמו על גבי במות תצוגה
 הרצפה הורכבה מיציקות של איי בטון. כל אובייקט והבמה המיועדת לו,מורמות
. בינם פוזרו שברי בזלת קטנים להדגשת הקונטור של במות התצוגה,מוחלק
השימוש בבזלת שולח אותנו לעולם של תכנון נוף וזאת כמחווה לעיסוקו הרב של
 משטחי פלדה דקים צבועים אפור מרחפים ממשיכים.אולם התצוגה בריהוט חוץ
מעבר למעטפת ולבמות.את שפת במות התצוגה ונושאים את תצוגת ריהוט החוץ
 פעם מלמעלה ופעם מלמטה,התצוגה ההתערבות בחלל נוצרה במימד האנכי
באמצעות שורה של צינורות פלדה מוחלדים התלויים מהתקרה במרווחים שווים
 נוגעת בפינה שמולה ונשברת לשורה, השורה פורצת מפינת חלל אחת.זה מזה
 שורה נוספת פורצת מהקרקע, מלמטה.נוספת המחלקת את החלל בשנית
 המתח השורר במרווח- ומאיימת להתנגש במוטות התלויים בנקודה אחת בודדת
הקטן שביניהם מעצים את תחושת התנועה שנוצרת תודות לקווים האלכסונים

. האיטלקיתVASELLI  ספריית אבן שתוכננה במיוחד לאולם התצוגה ע״י חברת.1
. עיצוב החלל נועד להנציח את המתח הדק הקיים בין היופי שבגולמיות ליופי שבעיצוב-  אזורים שונים בחלל התצוגה.2,3
.  שרטוט ידני של הקונספט לאולם התצוגה- מתכנון לביצוע

.4

150

