אוו8רה טובה ,אנשים צע ירים,
בל  8סובסידיות .בל  8טובות,

יוזמה 3רטית .צ יץ' התפעל

השיפוץ הלך צ'יק ציאק.

גלילה ,לא נעים .סוחר  3םמים
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פעם תדיר שם גלריה כך אמרו לי מהעירייה ואולי כאמת
זוז שם משÎו שמעתי שגם אוי Îליפשיץ קנה שם משהוגדול .גפ דירה ,גם סדנד .קרמיקאית אחת גרה על גג
כדקישון .על גג אחר ,משוררת .ולעוד צייר ארד ,יש דייה
ככר זה מתחיל ככר נולד איזור אמנותי
£! 153 £5

ל אביב דיוה יגדולד ,אומיÎים ,נושבת דרימה הכי1Î
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| עריין מאוד ערבי Îמעט מציאות ודרב ÎÎתחזיות
ן
ו אופטימיות בפלרÎÎנטין ,ברÎוב עמק יזרעאל ,בררום
ןו
1
117רדצ ל ,בהקישון ,במÎרדי ב; כמו לפני שנה בזמן
ÎÎי -צ—:ים מיÎזעÎפ מרכז Îולובלסק Îזה אבק של נסויÎת
מÎנגי"ת ,קולות מנÎע אטÎמÎם של משורים מכאניים דרבי
עפי Îקופצניות ו—וית של Îר" של שום ותבלין ממסעדות
;למ"ת גרוטאות רכב בפתחו של פחד ציפורניים שדורות
מÎÎיקית סנרוויץ לבן געגוע ניתמשך של מוסיקה מזרדÎת.
עצי תומ -בודÎיים ,גבירים ,כפופי צוואי Îאולי שארית עגומד
מÎÎכÎכתנÎם דירÎקÎם של פעם ,שנהום גוטמן צייר וטמן בדם
נשים יפות "בתי אבן מיפלאÎם
י;Îנני יוÎÎע אם התושבים ,כאן בדרומ Îשל תל אביב,
שימעיכ בקצר רהיבם את שעטות פרסות סוסיו של 7י\ //
יגÎיי כבו
ברים מעולם עוד בשנות Î 60ÎÎה ,70Îשרקו
.,,_,.,
יי-ךן -רו= ^ אביב> מנשייה נווד צדק מנשיידניÎאÎת כמו רדולפÎנריוכ נווד צÎק  -סלאם עם תיאטרון
ימרכז למרול ,בתוÎÎ Îלום על ÎקויÎקבן הדשוף
אכל ,ד Îעם הציניות .משÎו באמת קורה בתל אביב משהו
*ז תראי את בית ספי Îרראנוב ,בפאתי שכונת פלורנטין.
שיכצי ,עשו מהכיתות סדנאות לאמנים רם באמת עוברים
שם זאת אומרת ,אולי .כ Îהשקט זועק משם .מ"דציוך הזאת
עי ÎיÎא יוצאת שום תירד לסביבי בינתיים ,זד עוד לא 'פי.
אס  , 1אותו בית ספר בניו יורק שבאים אליו מכל העולם
ייאות מד עושים דאמנים שעובדים בו כי מה שעושים
Îאטניכ שעובדים בי .דוא מה שחדש באמנות

ויטל  12מד שהגÎיל אצלי את דאמונה זה מה שצץ לי
מול העיניים ברחוב ויטל  ,12דרום תל אביב ויטל הוא רחוב
מקיש לסלמה .כשאתר בא מיפו ,קצת לפני הרצל ,שמאלה.Îגעתי לשם ,כי שלחו לי הזמנה יפה לחנוכת הבית .איזה
בית הזית של כחול סגול מזעזע שוברת את שורת רבתים
העתיקים ,החלודים.
,בית המעצבים /זה הכינוי .נחנך בראשית איגרסט .'89
רוב דייייו ,מעצבים .יש גם צלמים ומלחין וציירת ומאיירת.
ומקבלים כל אחד ,בתנאי שהוא יצירתי .בית ישן עם ריחות
של חדש .צבע טרי .דלתות ברזל כבדות מעלית תעשייתית
מגודרת ברזל .כאן דיה פעם בית קירור.
הכל דתחיל עם מיכה צור .מיכה צור ,פני תינוק עם שיער
מאפיר ,הוא מעצב מוצר .לפני שנתיים ,עוד היה ב"בצלאל".
גם יר Îבלטמן מעצבת מוצר .למדד עם מיכה ב"נצלאל'',
ועכשיו עובדת איתו כאן .היתה בניוÎיורק ,חזרה .אז ,כמו
שאמרתי :הבל דתחיל עם מיכ.Î
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"ערב אח ,"Îהוא מספר" ,עברתי כאן .ראיתי את הבניין.
קלטתי מייר את הדבר הניו יורקי הזה שיש בו .דמעלית שבתה
את לבי ,החללים .לופטים .נדלקתי .צלצלתי לבעלי בתים.
הקבלן אהרן רובינשטיין .הסכים לשפץ ,בתנאי שידיה שוכר
לקומה העליונה .חשוכי Îנמצא מייד :בית הספר לעיצוב גראפי
של יקי מולכ* ורוד גרוםמן" .היה לנו בית ספר בהרר יוסף,
היה קטן עלינו .כאי יש לנו יותר מ 600Îמ"ר' ,אומר גרוסמן
סוף אפריל  .'39רובינשטיין ,יחד עם חברת דורעם ,דאגו
לשיפוצים .בעלי הבית מצאו עניין אדיר בפרוייקט .השיפוץ
הלך צ'יק צ'אק .שום עיכובים .אפילו האינתיפאדה לא שימשה
תירוץ .תוך שלושד חורשים הכל היה צבוע ,בנוי ,משוקם,
מוכן לקלוט את הדיירים המיוחדים האלה.

מיכה צור התחייב לדאוג לאיכלוס .איך מאכלסים
מעבירים מפה לאוזן .תולים פתקים בגלריות ,ב"תולעת
ספרים" ,חנות ספרים תל אביבית.
לא כל אחד יכול לשכור כאן סטודיו .יש קריטריונים .יכול
לבוא לכאן כל מי שעוסק ביצירה .וליצירד יש פרשנות רחבה
 כל אמנות ,בל תחוס של עיצוב אמנותי או מסחרי "רק מה' ,אומר מיכד" ,משרד מחשבים ,למשל ,לא"
@וו
שתי קומות של סדנאות .מעל זה ,בית הספר .אגב ,גרוםמן
ומולנו מזיקים כאן ים אח דםטוריו שלהם לעיצוב .סדנאות
בגדלים שונים .עד  120מ"ר לסדנה .מהבתים התל אביביים
של פעם .תיקרות גבוהות .מחלונות מסויימים ,מבטים ליפו,
עד הים .קירות עבים ,מאסיביים ,שיכבד עבה של שעם" .מד
שמגדיל' /מחייכים כילם" ,את הפער בין הברוטו והנטו
במטראז' של החללים .וזה משמעותי ,אם נזכיר שכל אחד
משלם כאן  5.5דולר למטר מרובע ,לחודש'.
האנשים באו ,למרות המחיר הלא זול .הם נמשכו זד לזה.
ביקשו את הקירבה הזאת .רובם בוגרי "בצלאל' /במחזורים
שונים .יש להם גאוות יחידה .או ,אם תרצו ,חותם צריכה של
השבט .זה ,אולי ,מה שעושה להם את הכיף לדיות ביחד.
קבוצה של אינדיווידואליסטים ,המקרינים זה על זה איזה
חום של הבורה מתנועת נוער .הם משאירים דלתות פתוחות.
הם מסתובבים כאן ,ודומה שמשהו מופלא קרה להם .בינתיים,
הוגים הרבה חום ואהבה אלו לאלו .הרבה עזרה הדדית.

עכשיו ,יושבים שם  12אנשים .על ורד ומיכה כבר סיפרתÎ
ישנה כאן גם מלי לנגוצקי ,אדריכלית פנים .הזרד אחרי דרבד
שנים בניו יורק דמות מוכית מירושלים של פעם מחזיקה גם
היום קשרים מקצועיים עם ירושלים .את החלל שלד עיצבד
בסטייל יפני .זה דסיפור שלד עכשיו.
גם אלון אוליארצ"יק-פה מלחין ,זמר ,מעבד מוסיקאי רב
צררי" .כוורת" ,ניו יורק מקים סטודיו רק לשימוש עצמי
לכתיבת מוסיקה ,לעיבודים ,להקלטות .היחי -שאין לו קשר
לאמנות פלאסטית.
אורית ויואל גילינסלץ זוג נשוי .י^ל אהד יש סטודיו
נפרד .אורית גרפיקאית .יואל מגדיר עצמו בעוסק ב'טוטל
דיזיין /עיצוב כולל .וזד כולל גם אמנות חופשית ,לא
פונקציונלית .למעשה ,הוא לא מבדיל בין זה לזה בא לכאן,
מכיוון שמצא כאן לא רק את דחבר'ה שלו מ"בצלאל' ראווירד
נעימה ,אלא גם מקום גדול ,שאפשר לעשות בו רעש ולכלוך.
אגב ,המיקום הוא יתרון אדיר .הנגדיות והמסגריות
שבסביבד הקרובה מקלות על החיים של המעצבים דאלה הכל
נמצא בהישג יד.
911

יקי מולכו ודוד גרוסמן הם ,אולי ,רמוכרים ביותר שמרת
די מרכזיים בגראפיקה הישראלית באו מהדר יוסף 'הכיף",
אומר גרוסמן" ,הוא להיות בין חברים .אין לירך משרד של
עורכי דין .לגמרי אחרת .כמובן מסויים ,זה כמו לחזור אחידה,
לבצלאל".
אילן בשור צלם .צלם אמנרתי ,שנאלץ להתפרנס מצילום

מסחרי .לפירסום ,בעיקר .עכשיו ,יש לו סטודיו יש עיד צלם
אחד ,צבי מינקוביץ .הוא התמקם במקום רק אחרי שדÎÎתי
שם.
וגם למיכל לויט ,מאיירת ,יש סופסוף סטודיו ע Îעכשיו
עברה בבית עכשיו ,דילדים גדלו קצת ואפשר להתרחק
למעשר ,יש לד חצי םטיריי .דיא מדלקת אותו עם פטרימיי
צוקיימן ,שיש לה דתמחות מיוחדת ציור על משי
האנשים מדברים הרבה על הדמיון ללופט Îניו יורקי יש
דבדל יסודי הלופט הניו יורקי המצוי הוא חלל המתחלק
לעבודה ולמגורים בויטל  ,12אף אחד לא גר סוציולוגיד
אחרת יש ייחוד בעניינים אחרים כל אחד עיצב לעצמו את
החלל הפרטי לפי רראש שלו .רבים דשאירו את הבטון החשוף.
אחרים צבעו לבן
"יש משדו מיוחד בלדיות בחלל שנועד להיות משהו אחר ,
אומר אוליארצ'יק " ,יש משהו בזה שכאן הי Îבית קירור אני
מחכה בכל רגע למישהו שיבוא לרוציא בשר מהמקרר
@ ^0

בסך הכל ,כמשך הזמן תיווצר כאן -ינאמיקד של עזרה
דדדית .קרוב לוודאי ,שיש מקום לשיתוף פעולד ולהחלפת
שירותים בין מעצבים שונים ,צלמים ומוסיקאי המעצב ירצה
לפרסם את עצמו בג'ינגל ,ודמיסיקאי יזדקק לעטיפה לתקליט.
שניהם יחד ,יזדקקו לצלם או למעבדת צילום למשל
יש הרבה דיבורים על הפרייר דדדית דאנשÎם הללו
שיכורים עדיין מהאפשרות של סדנאות פתוחות ,של אפשרות
לבקר זח אצל זה ,לספר ,לשמיע ,להתייעץ ,לבקש או להציע

עזרה.

יש עוד חלל אחד לרשכרה ,ולמטר ,בקומת הקרקע ,שני
חללים גדולים יותר .אולי לגלריה ,אולי לקפטריה מרבדים

בעתיד על תערוכות .על אירועים מקצועיים ,על אירועי

תרבות ,על תצוגות בענפים שונים של היצירה דשימושית
והאמנותית.
ויטל  :2הוא ניסיון ראשון מסוגו בישראל .דאנשים אינם
בוהמה ,עם או בלי מרכאות לא נתנו להם כלום הם לא
משלמים שכרÎדירה מסובסד .גובה הארנונד ,גם דוא גורם
בחישוב שלהם להיות כאן ולא במקום אחר רובם אמנים
שימושיים ,שיש להם בראש גם לעשות כסף בביגוד

לפרוייקטים אררים ,אץ לציבור שים יד בזד דכל Îחמד
פרטית
אווÎÎרד מיחÎת ,המד צייץ' בא ,אומרים לי ,ודתפעל למה
לאי הרי לא ביקשו ממנו לשלוף את פנקס הצ קים
כיצד יקרין דמבנ Îרזה על הסביבד כלום ישנו גם יתר
הכתים את צבעם* לא נרא Îאומנם ,דיירי הכית משתמשים,
באמור ,די דרבה כשייÎÎתÎם דמקצועיÎם שהסביבד מספקת,
אבל יש עריץ מידד רבד של ניכור ' ÎÎאנשים כאן עריץ
שואלים את עצמם מד הסחורה שאנחנו למעשר מוכרים פה'/
אומר אלון.
החל מדשבוע ,יהיה כאן כימד אחר לא רק תריסר בעלי
הסדנאות ,אלא עור טאד או יותר סטודנטים של בית הספר
לעיצוב .נראה מר יקר-
דיירים אין בסביב Îהזאת הרכה .שכונת פלורנטין,
שבזכרונות דילדות של טופיל ,כבר לא קיימת רדÎירים של
פעם ,ברובם ,דלכו למקומות אחרים לפעמים ,הם באים לשחק
כדורגל בחצר של בית הספר ררויאנוב ,בימי ששי אחר
דצהריים .כמו פעם
בלילה ,כנראה ,לא נעים .יש טיפוסים מוזרים .גם סוהרי
סמים וזונות ,אומרים ,צצים מדי פעם מהצללים.
אם יהיה כאן פעם סרהו ניו יורקי ,כמו במורד מנהטן ,זה
לא יקרה מחר אפילו שבנחלת בנימין רוקדים ביום ששי
בצהריים .יכול להיות שהאקשן באמת נע דרומה ,אבל בטח
לא ,בינתיים ,במהירות מופרזת18 .

תל אבי ב ת1וקח .שבר חדי רה רק עולה ועולה .קבוצה של אמ3ים
בעצבים זזהלד רום העיר ,לאיזור הערי ות,לרחובויטל  .12יבול
להי ותשי צמח באן איזור אמטת" עםקים @ה0ו* של הסוהו הויו י ורקי
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