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  ואזורים בניינים של הנוקשות מההגדרות כבר נמאס"
  עלינו כפו הללו המשבצות ,בילוי/עבודה/למגורים שלמים
  שאני בפרויקט .אותה לשנות מאוד וקשה אחידה חשיבה
  בחיים משתלבים הבניינים את לראות רוצה אני ... מתכנן

  דרך וממשיך הכניסה בקומת עובר הרחוב - המלאים
  על ספורט לפעילויות ופארק ,מעליו המגורים בתי ,הבניין

  שמתאימות ומדרכות גינות לשלב מעוניין אני ברחוב .הגג
  מתכנן אני הצמחייה את .קיוסקים ,קפה בתי ,רגל להולכי
  רוצה אני .אותו ומחיה עליו מטפסת וחלקה מהבניין כחלק
 ."בהם ולחיות אליהם לבוא ירצו שאנשים מקומות ליצור

 
  .לבנות והחל ללמד הפסיק ימיו שבערוב בכך אירוניה יש
  לבנות והתחלתי מהוראה פרשתי האחרונות בשנים"

  ,"אנשים כמה של ליבם ולמגינת הרבה להנאתי ,ממש
  עד חיכה מדוע לשאלה .אופייני עצמי בהומור קוק אומר

  לא האחרון לעשור שעד ,ברצינות חצי ,משיב הוא עכשיו
  פתרונות לתת כדי מספיק מתקדמות מחשב תוכנות היו

 .לרעיונותיו הנדסיים
2006 קוק פיטר



   | Archigramארכיגרם
 

  מעצבים ,אוונגרדית אדריכלים קבוצת
  השנים בין שפעלה סביבתיים וחוקרים

  האדריכל של בהנהגתו בלונדון 1975-1963
 .קוק פיטר

 
  המילים צירוף שהוא ,הקבוצה שם

 .וטלגרם ארכיטקטורה
 

  שגרתיים בלתי רעיונות העלתה הקבוצה
  מרכיבים הבנויה ניידת לאדריכלות

 .מתקדמת טכנולוגיה על ומבוססת



  שבהן השנים היו ההשראה ומקורות צמחה שעליו הרקע
  האמינה ארכיגרם .הצריכה ועידן הפופ תרבות נולדו

  לאתגרים מענה למצוא לאדריכלות תסייע שהטכנולוגיה
 .בפתח העומדים והמורכבים החדשים

 
  האוונגרד קבוצת של העתידניות האדריכליות הפנטסיות

  טקסטים ,סקיצות ,כתוכניות ,הנייר על ברובן נשארו
  בעלות פרועים אדריכליים קומיקס ואיורי מעצמם משועשעים

 .ודווקאי יצירתי ,שנון ,אופטימי אופי
 

  קבוצות מבין ביותר הפרובוקטיבית היתה ארכיגרם
  את לקחו שלא אף .60-ה בשנות שהתקוממו האדריכלים

  על ניכרת הקבוצה השפעת ,מדי רבה ברצינות עצמם
 .דורם בני מובילים ומעצבים אדריכלים

 
  בלונדון 1963-ב התקיימה ארכיגרם של ראשונה תערוכה

  וניידות תנועה קלות ,העתיד לערי רעיונותיהם הוצגו ובה
   .דבר לכל חי כאורגניזם הצומחות

 
 



  פיטר של זה טקסט
  טקסט הינו קוק

  על שמוחה ביקורתי
  המסורתית הבנייה

  אותה של המקובלת
 ומשלבת תקופה
  עקרונות בתוכו

  של מהמניפסט
 .ארכיגרם



  וחסרי מדי מנומסים תקופה אותה של הבניינים
  של והמקובלים המבוקשים הבניינים  .תעוזה
 .בלונדון תקופה אותה

  אסתטיקה על מתמדת חזרה .מיינסטרים
   .מסורתית

  של מהרעיונות רק נובעת איננה הבעיה
  המקצוע של העצמי מהסיפוק אלא הפרויקטים

  תומך ולא זה מסוג ארכיטקטורה מגבה אשר
 .בחדשנות

 

Queen anne’s mansions 1905 Dolphin Squqre 1935-1937 



  לפני שהיתה הבנייה איכויות היכן ?איבדנו מה
  עם בדרך מפספסים אנחנו מה ?שנה חמישים
   ?היום של הבנייה

 
  לארכיטקטורה כבוד המון ניכר קוק של בדבריו

  שנות לפני הארכיטקטורה את מציין ,המסורתית
  לארכיטקטורה בוז ונוטר ,20-ה המאה של 30ה

  מונוטונית ארכיטקטורה - 60ה שנות ,ימיו של
 .האוכלוסיה כלל על המבוקשת ,רפטטיבית



  עת בכתבי מוצאה המודרנית הארכיטקטורה
 The“ו ”Der Strum“ כמו 20ה המאה מתחילת

Ring” בארכיטקטורה למוזרויות שנחשבו  
   המקומית



  לחפש יש בו מצב הוא ניסוי כי מדגיש קוק
  אשר ,יותר וטוב חדש פתרון אחר תמיד

  ,כן ועל ,הקודמים הפתרונות את מחליף
  קיימים אובייקטים או מבנים של הגדרתם
  מסורתית בהכרח היא עצמם בפני כערכים

   .ניסויית ולא
 

   ."Experimental Architecture" מתוך
"Experiment is an inevitable” 

 
  למציאות ניסיונית ארכיטקטורה בין הקשר

 spaceו צ"יח פוסטרי ,התכנון תחרויות–
comic במחוות הוא קוק של דבריו לפי,  
  הרחפת כמו באלמנטים ובשימוש בעיצוב
   .20ה המאה של חדש בקונטקסט והטיל

 



  כל את המאגד במשפט המאמר את מסכם קוק
 :הכתבה

“…exists an inspirational bridge, stretching 
both forty years into the past and 
perhaps forty years into the future and 
perhaps the answer lies … in a 
reemergence of the courage of 

convictions in architecture.”  





  מה .אנושית להתפתחות הגורמים על מדבר זה מסמך
  .זאת עושה היא תנאים ובאילו להתפתח חברה מניע

  העולם מלחמת לפני ראשונה בעדיפות היה לא housingה
  נלווה תוצר איזשהו והוא הקרה והמלחמה השנייה

  שהביאו הטכנולוגית וההתפתחות 'החימוש קדחת'ל
   .לעולם המלחמות



  .ב"בארה טרומית בנייה בניסיון בתיאור מתחיל הפרק
  להבין לציבור גרמה התקשורת .להמונים מגורים ייצור

  ,תכנון מבחינת ,למגורים טובה היא זה מסוג שבנייה
 .כך היה לא זה בפועל .נגישה ,יחסית זולה ,עיצוב

 הריהוט כולל 5$ב נקנה בית כל.1946 .סטודנטים לזוגות טרומיים מגורים



  כסף מספיק היה לא אך .העם שכבות לכל בנייה לאפשר .רווחה היה הקונספט
  ממשלתיים חירום לכספי לפנות צורך היה ולכן מגורים מבני אותם את לבנות

 .(הרבה היו שלא) ופרטיים
 

  והממשלה במידה אבל .להיכשל היה יכול הפרויקט נטו פרטיים היו והכספים במידה
  זה שדבר מפני להיכשל לה אסור שכזה מימון רחב דיור פרויקט על חסות לוקחת

  יש למתכננים כן כמו .השלטון ונפילת ממשלה באותה העם אמון לאיבוד להביא יכול
 .פעולה חופש פחות הרבה



  טוען הוא .לכשלון נועדה מלכתחילה ציבורית בנייה בתור טרומית שבנייה מעיד פולר
  .הביצוע של גבוהות הכי לרמות אותו ומביא הפרויקט את שמשפר הוא שהכשלון
 .וכו העיצוב ,התכנון מבחינת
  חיים ,בהווה שחיים ,אנו אבל .היום את יוליד שאתמול אותנו לימדו שלנו ההורים
  הזיקוק יצא מהן רק כי כשלונות של סדרה מאותה ללמוד חייבים .המחר של באתמול

 .בטוחים בדברים רק להשקיע כלכלית התאבדות זו .חדשה אמת או המצאה של
 .הפרטי בתחום רק תצליח טרומית בנייה כי טוען פולר



  היה שלא אומר .המאמר כתיבת בשנות שהיתה הטרומית הבנייה טיב על מוחה פולר
  .האולטימטיביים המגורים הם מה על תחומי רב מחקר מספיק נעשה ולא עיצוב מספיק

 .housing זה מה
 

  היתה שלא מפני אחריות חסרת היתה הטרומית הבנייה השנייה העולם מלחמת לאחר
  היה זה כי ומהר לבנות רצו – "הזהב קדחת" עקב הלוגיסטי לתהליך בכלל התייחסות

  כל .הרכיבו שהם למגורים טרומית בנייה בין קשר היה לא אבל .טוב כלכלי עסק
   .המחקרי החוסר עקב מדי פשטניים היו הנסיונות

 1960 .קלה קונסטרוקציה על טרומיים אלמנטים .מאנש-לה תעלת מעל גשר-עיר פרויקט



 :יעילה טרומית לבנייה מנחים עקרונות ארבעה מגדיר פולר
 עיצוב– הנדסה– מדע– תעשייה-

  באופן להעשות חייבת הטרומית הבנייה .וסינרגטית אינקלוסיבית היא – תעשייה
 .ביתו את לבדו שבונה אחד אדם מאשר יעילה יותר הרבה זו בנייה .תעשייתי

  וכך לחלקים אותו ולפרק האלמנט את לקחת היא שלו המרכזית הפונקציה – מדע
 .אקסקלוסיבי הוא לתעשייה בניגוד המדע .שימושיות קטגוריות לפי ,אותו לנתח
  לעשות האדם הצליח דרכו .לאושר וגורם חיים איכות משפר פולר לפי העיצוב – עיצוב

   .הכל על חל .כוללני הוא העיצוב .חי הוא בה הסביבה על מניפולציות
  .התעשייתי המרחב בתוך ועיצוב מדע של התמורות בין מאזנת ההנדסה – הנדסה
  אפשר אי בו לדיוק ,לפרקטיקה הפרויקט מגיע דרכה ,ליצור אפשר ההנדסה דרך ,כלומר
 ."תעשייתית רלוונטיות"ל העיצוב את מכניס הוא .לטעות



Livingry – זה מושג עם המגורים נושא את מגדיר הוא .חיות המתאר פולר של מושג.  
 .20ה למאה עד העדיפויות בסדר גבוה מספיק היה לא פעם שאף כך על מוחה כן וכמו

 
  רק לקרות יכולות משמעותיות פיתוח ופעולות מחקר רק כי טוען פולר – לסיכום
  הדרך סוציאליסטי במשטר .לפתח פוטנציאל יותר מעניק הוא .קפיטליסטי במשטר
  כדי תוך-השנייה העולם במלחמת שקרה כפי רק הוא להתבצע יכול זה שבה היחידה
      .קבוע ממשלתי למימון שתביא תחרות


