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יש צורך בסוג אחר של  :      טענת המאמר
ניידת  ' חבילת מגורים'יש צורך ב, מגורים

.החיצוניתומותאמת לסביבה

ארכיגרםפירסמובאותה שנה בה 1965בשנת 
כתב ההיסטוריון והמבקר  ' הפלאגיןעיר 'את ה

למאמר צורפו גם  , את המאמרבנהאםריינר 
פרנקיוס, הציורים של האדריכל הצרפתי

. דלגרט

backgrond



כאשר אין , מניפסטיהמאמר מנוסח קצת בסגנון 
להראות נסיוןהתעמקות במקרי בוחן אלא יותר 

.כיוון חדש

:טענות מרכזיות

,  הבית כקליפה אשר מאכלסת את האדם ואת כל השירותים הטכניים
יש צורך בבתי מגורים שונים אשר הם  -.   צנרת, כמו מיזוג אוויר

.יעלים חסכוניים וירוקים

,  ישנה תשוקה לחללים גדולים,  (מודרנית), הדרך האמריקאית
התרבות האמריקאית כלא . לטבע, עם זיקה לחוץ, ומרווחים

.אנמונמונטליתפורמלית מה שמביא ליצירה אדריכלית 

והוא נותן השראה ודוגמא  , הרכב משנה את חוקי המשחק
דרך חיים חדשה  , והוא כבר מאפשר. וחסכונית, לאדריכלות ניידת

.וניידת

.סכמות וסקיצות, דוגמאות אדריכליות, סקירה כללית: איסוף נתונים



what is the house doing except 
concealing your mechanical pudenda 
from the stares of folks on the 
sidewalk?



Richards Medical Research Laboratorie,
Philadelphia ,Louie khan,1960.



“a shell is all a house or any structure in which human beings live and work really 
is. And most shells in nature are extraordinarily inefficient barriers to cold and 
heat ...,") The Weather-Conditioned House, Groff Conklin)

A SHELL



“eanliness, the lightweight shell, the 
mechanical services, the informality
and indifference to monumental 
architectural values, the passion for 
the outdoors there always seemed to 
me to lurk some elusive master 
concept that would never quite”

THE AMEICAN DREAM





thousands of Americanswhohave already shed the dead weight of domestic architecture
and live in mobile homes which , though they may never actually be moved , still deliver
rather better performance as ashelter than do ground-anchored structures costing at
least three times as much and weighing ten times more



, "Madam, do you 
know what your 
house weighs?“
fuller



Power membrane house



SUSTAINABLE 
SHELL



THE DYMAMIC 
SHELL
TODAY
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