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INTERVIEW

משחקי אור וצל
מי שהחל לעסוק בצילום כבר בשנות נעוריו הוא אחד האדריכלים המובילים כיום בזירה המקומית .פיצו קדם הוא
אדריכל שממגנט אליו את האלפיון העליון ובה בעת שומר על מוטו ערכי של שיוויון וכבוד למי שעומד מולו (ולצידו)
אתה נחשב לאדריכל של האלפיון .השם שלך הפך להיות שם נרדף
לטעם טוב ולאיכות בלתי מתפשרת .לשם כיוונת מההתחלה?
אני מחובר לאדריכלות טובה .לשם כיוונתי.
מה אתה יותר אמן או אומן?
אני אדריכל .אדריכלות היא אמנות מדויקת .מצד אחד יש בה המון מקום
ליצירה ומצד שני היא לא מאפשרת אילתורים .השילוב הזה ,הוא אחריות
גדולה מאוד .אדריכלות היא נצחית ,לא נודדת ,זאת משמעות עצומה.
עד כמה אתה לא סובל פרטאצ׳ או עד כמה חשוב לך הדיוק?
אנחנו מדינה צעירה שהתפתחה נורא מהר .דילגנו על שלבים ויש לזה
מחיר .עם זאת ,יש כאן דור של אדריכלים מעולים שמציבים סטנדרטים
שלאט ,לאט יתיישרו על פיהם.
המשרד כבר חצה את גבולות הארץ?
המשרד עובד לא מעט מחוץ לארץ אבל את רוב ההצעות אנחנו דוחים
מפאת מגבלות לוח זמנים .אחרי עיצוב מסעדת בינדלה ,בתל -אביב
הוזמנתי לציריך לעצב סניף נוסף של המסעדה .מעבר לזה ,למשרד
פרויקט ביוון ,דירה ברובע העתיק בפאריז ובמקביל לעבודה האדריכלית
אני גם מרצה במקומות רבים בעולם .לאחרונה העברתי הרצאות בוורשה,
מולדובה ובפיליפינים.
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הקמת את המשרד בעצמך .זה אומר שחוץ מכישרון אדריכלי ,אתה
אמור להיות גם יזם ואיש עסקים לא רע.
לעולם לא התפשרתי על האדריכלות שלי .האמנתי מההתחלה
בהקמת צוות שהוא כמו משפחה .צוות שווה ערך אליי שעובד
במקביל ולא בכפוף.
מה הפרס הכי חשוב שזכית בו
אנחנו זוכים כבר שבע שנים ברציפות בפרס 'אות העיצוב'.
בדצמבר האחרון ,חגגנו הופעה ב 100 -כתבי עת של מגזינים בינ״ל ,מתוכם
 21כתמונת שער .נראה לי שזאת הכרה גדולה מאוד.
איך אתה מגדיר הצלחה?
להגשים את עצמך בלי לאבד את עצמך.
איך אתה נרגע?
עם המשפחה שלי .יש לי שלושה ילדים ,עלמה ( ,)12גוני ( )8ומיכאל (.)5
חיבוק שלהם מרגיע אותי מאוד.
פיצו?
פיצו זה כרוב קטן בצרפתית .ככה קוראים לתינוקות בדרום צרפת .האומנת
שלי קראה לי ככה כשהייתי קטן ומאז זה נשאר.
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מ

למוסיקה

אחד ממקורות ההשפעה הדומיננטים ביותר על פיצו קדם.
הוא מאוד אוהב מוזיקה ומושפע ממנה ,למרות שמעיד על
עצמו כזייפן נוראי .פיצו מגדיר את האדרכילות שעושה ,לשיר ה5-
בדיסק .השיר הזה שמגלים ומתאהבים בו רק אחרי ששומעים את
הדיסק בפעם השלישית .אותו שיר איכותי שילווה אותך לאורך שנים.
השיר הנכון ,הטוב ביותר של הדיסק.

ס
ח

לספריות

קדם הוא איש של ספר .הוא גדל על ספרים ועד היום
קורא המון .לספריות יש קסם מיוחד מאוד בעיניו .יש
משהו מקסים בטיקסיות שמייצרת ספריה ואם היה צריך לבחור מה
לתכנן ,היה בוחר לתכנן אחת.

לחווית משתמש

פיצו נמצא בתהליך מתמיד במהלכו שואף לרגע שבו
יחוש המשתמש יותר את עצמו ,בחלל ופחות את
הרעשים שמסביב .לדבריו ,האדריכלות היא למען המשתמש.
התפיסה האדריכלית שלו היא שילוב קבוע בין חיפוש בלתי נדלה
אחר טכנולוגיה וחומרים חדשים ובין אי הרצון לזנוח את הזרם
המודררניסטי ,של שנות ה ,50-שקם כדי לשרת את המשתמש.
הבלנד הזה חשוב מאוד בעשייה שלו.

א

לאור וצל

משחקי אור וצל הם סוג של תעודת זהות וסימן ההיכר
של קדם .הוא עושה שימוש במשחק הזה באופן מעורר
השראה ,כשלא משנה את הטבע ,אלא שוזר ומחדיר אותו לחלל,
דרך אלמנטים שמאפשרים לו להיראות כאמנות מקורית .האקלים
הוא הדבר הבולט ביותר בישראל ומשחקי האור והצל מושפעים
ממנו .קדם מתכתב עם הזרם המודרניסטי של שנות ה 50-ועושה
שימוש בשכבות מסננות אור ,באמצעות משרביות ,צמחיה ואלמנטים
אדריכליים נוספים .המעטפת מסייעת ,מבחינתו ,לווסת את חדירת
האור ומאפשרת ליצור חגיגה של צללים ,שהאור עצמו מחולל.

צ

לצילום

אם לא היה אדריכל היה צלם .בגיל  14כבר היה לפיצו
קדם ,חדר חושך .מבחינתו ,שם קורה הדבר הזה שאור
נגלה לפריים והחשיפות הללו שזורות ,כתפיסה אדריכלית ,עד היום
ומהוות חלק מרכזי מאוד באדריכלות שלו .פיצו למד צילום בבצלאל
והעניין בתחום ,מהווה חלק בלתי נפרד ממנו עד היום.

ש

לשיוויון

קדם מאמין בדעה של האחר .רץ עם אותו צוות אדריכלים
כבר  15שנה .מאמין בעבודת צוות ,במשפחתיות של
המשרד .אדריכלות ,לתפיסתו ,היא אמנות שקשורה לאנשים ולמען
אנשים ואחד הדברים שהיו בראש מעייניו ,כשפתח את המשרד ,היו
יחסי האנוש שיאפיינו אותו והצוות שיעבוד לצידו .קדם רואה את הצוות
לצידו ולא מאחוריו .רואה בהם שותפים מלאים לדרך .באינסטינקט
שלו מדבר תמיד ברבים" .בלי הצוות לא הייתה זכות קיום למשרד.
זאת משפחת פיצו קדם אדריכלות ".מזקק פיצו את המסר.

י

לילדים

קדם היה רוצה מאוד לתכנן לילדים .נילי קדם זוגתו של
פיצו היא מטפלת באוטיסטים .פיצו חושב שהחללים
שהאדריכלות שלו מייצרת הם חללים שיתאימו לילדים עם
מוגבלויות .הוא סבור שיוכל לסייע להם ,מעצם החלל שיתכנן ,תוך
התחשבות בתכנים ובצרכים המיוחדים שלהם.
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LIGHT AND SHADOW
PITSOU KEDEM, WHO BEGAN TO PHOTOGRAPH BACK IN HIS YOUTH, IS ONE OF TODAY'S LEADING ARCHITECTS,
ATTRACTING ISRAEL’S UPPER ECHELON WHILE MAINTAINING THE VALUES OF EQUALITY AND RESPECT FOR ALL PERSONS.

You are the architect of choice for Israel´s upper echelon and your
name has become synonymous with good taste and uncompromising
quality. Was that your aim from the start?
I'm connected to good architecture. That is what I aimed for.
You are foremost an artist or a craftsman?
I'm an architect. Architecture is a precise art. On the one hand
there is a lot of room for creativity and on the other it does not allow
for improvisation. This combination is a very big responsibility.
Architecture is eternal, it is not migratory, and that holds a huge
significance.
How tolerant are you of incompetence and how important is
precision to you?
We are a young country that developed very rapidly. We skipped
steps and paid a price. However, nowadays there is a new generation
of exceptional architects that are placing standards which will slowly
become the basis for all others.

many places around the world. I have recently lectured in Warsaw,
Moldova and the Philippines.
You established the studio yourself. It means that apart from your
talent as an architect you are also an entrepreneur and a pretty
insightful businessman.
I never compromised my architecture. I believed from the beginning in
establishing a team that is like family. A staff that is equivalent to me
and works alongside me and not beneath me.
What is the most important prize that you have won?
For seven consecutive years we have been winning the 'Design
Award'. Last December we celebrated the fact that we have appeared
in 100 international magazines, including 21 cover shoots. I think that
is great recognition.
How do you define success?
To realize yourself without losing yourself.
How do you relax?

Has the studio crossed Israel’s borders?
The studio works quite a bit outside Israel yet we reject most of the
proposals received due to schedule confines. After designing the
Bindella Osteria & Bar restaurant in Tel-Aviv I was invited to Zurich
to design another branch of the restaurant. Beyond that, we are
busy with a project in Greece and an apartment in the old quarter
in Paris. While busy with my architectural work I also lecture in

With my family. I have three children: Alma 12yrs., Goni 8 yrs., Michal
5 yrs. A hug from them greatly calms me down.
Pitsou?
The word means ‘small cabbage’ in French. That is how babies in
southern France are called and that is how my nanny called me. It
has stuck ever since.
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OMBRE ET LUMIÈRE
PITSOU KEDEM, UN DES ARCHITECTES LES PLUS RENOMMÉS DE NOTRE ÉPOQUE,A FAIT SES DÉBUTS DANS LA PHOTOGRAPHIE.
IL A SU SÉDUIRE L’ELITE ISRAELIENNE TOUT EN DEMEURANT FIDÈLE A SES VALEURS D’ÉGALITÉ ET DE RESPECT
Vous êtes l’architecte « chouchou » de l’élite israélienne
et votre nom est aujourd’hui gage de raffinement et
d’excellence. Était-ce votre objectif dès le départ ?
Voir mon nom associé à une architecture de qualité était tout ce que je
souhaitais.
Vous considérez-vous avant tout comme un artiste ou un artisan ?
Je suis architecte. L’architecture est un art qui appelle la précision.
Il laisse toute latitude à la créativité, mais pas le moindre espace à
l’improvisation. L’architecte porte de ce fait une immense responsabilité
sur ses épaules car l’acte de bâtir n’est pas éphémère, mais éternel, ce qui
revêt une importance considérable.
Comment appréhendez-vous l’amateurisme ? Quelle valeur attachezvous à la rigueur ?
Israël a connu un développement fulgurant. Nous avons brûlé certaines
étapes et en avons payé le prix. Mais une nouvelle génération d’architectes
d’exception s’élève à présent. Elle définit de nouvelles normes qui serviront
peu à peu de repères et d’exemples pour tous.
Votre entreprise a-t-elle franchi les frontières d’Israël ?
Notre cabinet mène des projets à l’étranger mais nous devons hélas
décliner la plupart des propositions pour des raisons de calendrier.
Après la réalisation du Bindella Osteria & Bar à Tel-Aviv, le groupe
Bindella nous a confié la création d’un autre établissement à Zürich. Nous
travaillons également sur un chantier en Grèce et sur un appartement
dans un quartier historique de Paris. En parallèle de mes activités
d’architecte, j’anime des conférences
dans plusieurs pays comme tout récemment, à Varsovie, en Moldavie et
aux Philippines.
Vous êtes le fondateur de ce studio. À ce titre, vous êtes un architecte de
talent, mais êtes vous également un entrepreneur aguerri ?
Je n’ai jamais transigé sur mes réalisations. J’ai tenu dès le départ
à m’entourer d’une équipe qui fonctionne comme une famille, des
collaborateurs, avec lesquels je travaille d’égal à égal, main dans la main
et non pas des subordonnés.
Quelle est la distinction la plus importante que vous ayez reçue ?
C’est sans conteste la victoire, sept années consécutives, des « Design
Awards ». Et en décembre, le studio fêtait un succès : sa présence dans
cent magazines internationaux, dont vingt-et-une couvertures. Je pense
qu’il s’agit là d’une formidable preuve de reconnaissance.
Quelle est votre définition du succès ?
Parvenir à se réaliser sans se perdre en cours de route.
Que faites-vous pour décompresser ?
Je passe du temps en famille. J’ai trois enfants : Alma douze ans, Goni huit
ans et Michal cinq ans. Leurs câlins m’apaisent énormément.
Que signifie Pitsou ?
Le mot veut dire « petit chou » en français. C’est le petit nom qu’on donne
aux bébés dans le Sud de la France et c’est ainsi que m’appelait ma
nounou. Depuis, ce surnom ne m’a jamais quitté
BARNES LUXURY HOMES
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C

FOR CHILDREN

Kedem would love to design for children. Nili Kedem,
his spouse, is an autism therapist. He believes that his
architecture and the spaces he creates in his architecture can be
helpful and suitable to children with disabilities.

FOR EQUALITY

E

Kedem appreciates the opinion of others and has been
working with the same group of architects for the past 15
years. He believes in teamwork, appreciates the feeling of
family at the firm and views architecture as an art which relates to people
and is for people. When he established the studio what was of utmost
importance to him were the positive interrelations between all. He sees
the staff of architects as working beside him and not underneath him
and views them as full partners. “The studio would not exist without the
team. This is the family of Pitsou Kedem Architects.”

L

FOR LIBRARIES

Kedem is a literary man. He grew up on books and reads
voraciously. Libraries hold a special charm for him and
he loves the ritual that a library creates. If he could choose what to
plan, it would be a library.

L

FOR LIGHT AND SHADE

The play between light and shadow is the identifying hallmark
of Kedem’s work. The manner in which he plays this is
inspiring; he does not change nature but weaves it and inserts it through
elements that enable it to look like original art. Israel’s climate is extremely
apparent and it affects the play of light and shadow. Kedem makes
use of the modernist values of the 50s and uses layers of filtered light
through lattice, foliage and other architectural elements which regulate
the penetration of light and allow for the celebration of shadows that the
light itself generates.

M

FOR MUSIC

One of the most dominant influences on Pitsou Kedem; he loves
music and is influenced by music despite claims to being unable
to carry a tune. He defines his architecture as the fifth song on a disc, the
song that you discover and fall in love with after hearing the disc three times.
That very song that will eventually accompany you through the years; that
precise song, the best on the disc.

P

FOR PHOTOGRAPHY

If Kedem had not become an architect he would have been a
photographer. At 14 he already had a dark room. To see an image
appear on a once blank sheet of paper, to have light unravel and become
a frame – this magic has become key in Kedem’s architectural perception.
Kedem studied photography at the Bezalel Academy of Arts and Design
and his interest in this field is an integral part of who he is to this day.

U

FOR USER EXPERIENCE

Kedem strives for the moment when the user will feel more
himself within space, and less affected by background noise.
According to him, architecture is for the user. His concept for
architecture is a fixed combination between an endless search for new
materials and technology, and the reluctance to abandon the modern
values of the 1950´s established to serve the user. This consolidation
is very important in his work.

E

COMME ENFANTS

Pitsou Kedem adorerait imaginer des lieux dédiés aux enfants
car il sait que les espaces qu’il conçoit et leurs architectures
peuvent contribuer au bien-être d’enfants ayant des besoins particuliers
avec l’aide de Son épouse, Nili Kedem, thérapeute spécialiste de l’autisme.

C

COMME COOPÉRATION

PPitsou Kedem apprécie les échanges de points de vue etcollabore
avec la même équipe d’architectes depuis quinze ans. Ilcroit au
travail d’équipe, savoure l’atmosphère familiale qui règne au seindu studio
et envisage l’architecture comme un art fédérateur, destiné auplus grand
nombre. Lorsqu’il a créé son studio, il souhaitaitavant tout instaurer des
relations positives entre tous. Il considère sescollaborateurs comme des pairs
et non des subordonnés, des partenaires àpart entière. Le studio n’existerait
pas sans cette équipe. Pitsou KedemArchitects est une véritable famille.

B

COMME BIBLIOTHÈQUE

Féru de littérature, Pitsou Kedem est un lecteur avide qui
agrandi entouré de livres. Les bibliothèques, dont il apprécie
toutparticulièrement les rituels immuables, dégagent selon lui un
magnétismeextraordinaire. S’il avait le loisir de concevoir son propre
projet, ce seraitune bibliothèque

I

COMME OMBRE ET LUMIÈRE

Le jeu d’ombre et de lumière constitue la signature distinctive de
Pitsou Kedem. Il délivre son art de manière étonnante : sans altérer
la nature, il la sculpte et l’intègre au travers d’éléments quila transfigurent
en œuvre d’art. Ces effets d’ombre et de lumière sont inspirés par le climat
d’Israël, extrêmement contrasté. Il fait appel aux valeurs modernistes des
années 50. Il émaille les espaces desources de lumières tamisées au moyen
de treillages, feuillages et autres artifices. En ajustant ainsi l’intensité de la
lumière, il met en valeur les ombres engendrées par cette dernière.

M

COMME MUSIQUE

La musique a fortement influencé Pitsou Kedem. Elle le passionne
et l’inspire, même s’il avoue chanter faux ! Il définit son
architecture comme la cinquième chanson d’un disque, celle que l’ondécouvre
et dont on s’éprend après avoir écouté l’album à trois reprises. C’est cette
cinquième chanson qui finalement nous accompagnera au fil des années, cette
chanson et aucune autre : la plus belle de l’album.

O

COMME PHOTOGRAPHIE

S’il n’avait pas suivi la voie de l’architecture, Pitsou Kedem serait
aujourd’hui photographe. Ce diplômé en photographie de l’école
des beaux-arts de Bezalel possédait déjà sa propre chambrenoire à quatorze
ans. Sa vision architecturale puise dans les mystères de la photographie :
l’éclosion de l’image sur le papier vierge et la décomposition de la lumière,
qui vient révéler un tableau. Lafascination de Pitsou Kedem pour cet art fait
aujourd’hui partie intégrante de sa personnalité.

P

COMME INDIVIDU

Sa vocation : que les individus affirment leurs identités au
sein des espaces et s’affranchissent de l’accessoire. Selon
lui, l’individu est au cœur de l’architecture. Sa vision repose sur une
association immuable : la recherche perpétuelle de technologies et de
matériaux innovants, et le refus de renoncer aux principes modernistes
des années 1950 centrés sur l’individu. Cette alliance est primordiale dans
l’activité de Pitsou Kedem.
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