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אדריכלות ניתנת לקריאה כמרחב פעולה – מרחב שמתממש באמצעות 
פעולות של בני אדם. בחינה אסתטית של המבנה האדריכלי כאובייקט 
קרי  תוכנן,  שלמענה  המרכזית  מהמשמעות  אותו  מעקרת  בלבד  חזותי 
“מרחב“:  לבין  “חלל“  בין  מבחינה  העברית  השפה  לראייה,  פעולה. 
בחובו  טומן  המרחב  ולתכונותיו,  הפיזי  למבנה  מתייחס  שהחלל  בעוד 
נגזרות  מכאן  ובין־אישית.  אישית  חוויה  ושל  יחס  של  פוטנציאל 
המשמעויות הפוליטיות של המרחב ככזה המבטא שדות כוח מפוצלים. 
המרחב מכיל פוטנציאל של פעולה, ביטוי לדינמיקה של היחסים שבין 

הפתוח לסגור, הריק למלא.1 
פעולות־משך  אפילו  פעולה,  שכל  לכך  ער  אני  מופע,  כאמן   
החלל  ממבנה  מושפעות  התבוננות  או  שינה  שִהייה,  כמו  סטטיות 
המתווה  אותו.  ומעצבות  ידו  על  מעוצבות  בו־זמנית,  עליו  ומשפיעות 
נבנים  מופע  כאמן  בחלל  לבצע  בוחר  שאני  הפעולות  ורצף  התנועתי 
חלל,  כסימון  פרפורמנס  האדריכלי:  המתווה  של  כמקבילה  ומתעצבים 
יחד  פועל  בחלל,  מתערב  אני  התייחסותי.  מרחב  כיצירת  כתיחום, 
)מבט  כהשלכה  פעולה  בחלל,  פעולה  לו.  התנגדות  מתוך  ולעתים  אתו 
מבעד לחלון אל נוף, למשל(, פעולה סטטית או דינמית, פעולה מקבעת, 
רפטטיבית, קטועה, אימפולסיבית, יציבה, פעולה על בלימה... להבדיל 
ויחס  מזג  מקצב,  מטמיע  החזותי  הגוף  זמן־חלל,  על  המקובל  הדיון  מן 

בתוך החלל הפיזי. הוא מקנה לו תכונות ומאפיין אותו. 
 Villa( רוטונה  לה  אלמריקו-קפרה  וילה   – הרוטונדה   
איטליה(  ויצ׳נזה,   ,1585-1567  Almerico-Capra La Rotonda
השנים  בארבע  מנוחתי,  את  הטרידה  ולמעשה  אותי,  העסיקה   –
האידאלים  בין  שמתקיים  למתח  אדיש  להיות  יכולתי  לא  האחרונות. 
המרחביים  ברעיונות  ובעיקר  הרנסנס,  באדריכלות  ביטוי  לידי  שבאים 

1 “חלל“ הוא רווח בין דפנות של 

גוף )ומכאן המילה “חלול“( או 
בין גופים; הוא מוגדר באמצעות 

אובייקטים פיזיים התוחמים 
אותו. אפשר, אם כן, לראות 

מתח דיאלקטי בין האובייקט 
הפיזי, הבנוי, לבין החלל הריק. 

הריק מַזמן, מטיבו, פעולה 
 Yi-Fu :או התרחשות. ראו

 Tuan, Space and Place: The
 Perspective of Experience
 )Minneapolis: University of

Minnesota Press, 2001 [1977](, 6.

 – בית המידות 

ופרפורמטיביות גופניות  ביתיות, 

ת ר פ ע ס  ד ה

הקב המושלם, 2017-2015, פרט הצבה, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
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5 שם העצם הלועזי 

orientation פירושו 
התמצאות והוא נובע 

מייחוסו של מיקום מסוים 
למזרח )orient(. משמעותו 
כיום קשורה לצפון )מצפן, 

 – )compass ובלועזית
וכרוכה במקורו בשפה 

הלטינית ובצרפתית מלשון   
com passe, כלומר ללכת 
במקצב אחיד, ובדרך כלל 

הכוונה לפסיעות הסוס, או 
למדוד באמצעות פסיעות.

 Otto Friedrich 6

 Bollnow, Human Space
 )London: Hyphen Press,

2011(, 173

7 גישה אנתרופוצנטרית 

זו אפיינה מפות עתיקות, 
שבהן מתקיימת אנלוגיה 

בין העולם לגוף האדם 
)ולדוגמה מפת בינטינג, 

1585 ובה ירושלים 
מצוינת כ“טבור העולם“ 
 .)omblicum mundi –
מחשבה זו צמחה בתוך 

הקשר ניאופלטוני של 
ההומניסטים; שורשיה 

באיטליה בתקופת הרנסנס, 
והיא רואה באדם גורם 

מרכזי המשפיע על סביבתו.

 Bollnow, 51-52 8

9 יש לציין שסקאמוצ׳י 

ירש ממורהו פרויקטים 
שמלאכת הבנייה שלהם 

 Villa לא הסתיימה ובהם
Capre La Rotonda וכן 
Teatro Olimpico )ראו 

להלן(.

בשנות  טבע   ,)Bollnow( בולנאו  פרידריך  אוטו  הפילוסוף   
בהתייחסו  פעולה“  “מרחב  המונח  את  העשרים  המאה  של  השישים 
בו במהלך פעילות בעלת משמעות כמו עבודה  למרחב שאדם משתמש 
או מנוחה.6 גם בולנאו מייחס לכיווניות משמעות יתרה. הוא מנתח את 
תפיסת הכיווניות אצל אריסטו וטוען שכיווניות נתפסת מזווית הראייה 
סביבו  המרחב  בחלל,  מסתובב  כשאדם  גם  נייח.  כלומר  ניצב,  אדם  של 
של  במקרה  המיוצג,  האנכי,  הציר  וכמוהו  יציב  נותר  המרחבי(  )הציר 
שבראש  העגול  לפתח  מבעד  החודרות  אור  קרני  באמצעות  הרוטונדה, 
הכיפה, האוקולוס, שמתנשאת מעל הרוטונדה. מצב זה, שבו האדם ניצב 
במרכז פריזמות הנוף השונות הנפרשות סביבו, מחייב ראייה סימבולית־
ניצב  הטובות,  המידות  בעל  האידאי  האדם  הרנסנס,  איש  קרטוגרפית. 
– מרכז הבית( כמעין מיקרוקוסמוס של  )ובמקרה הנדון  במרכז העולם 
אני- יחסי  של  והרמונית  סכמתית  הפשטה  היא  הבית  תכנית  הבריאה. 
אל  “דרכים“  ארבע  נפרשות  הבית  ממרכז  דרכים.7  מפת  מעין  עולם, 
העומדות  הפעולה  אפשרויות  את  תופס  בולנאו  אותו.  הסובב  המרחב 
מייצגת  נופית  בחירה  גם  כאמור,  בדרך.  בחירה  כמבטאות  האדם  בפני 
בכיוון  לבחירה  המבט.  מושא  על  בעלות  או  שליטה  השגה,  של  פעולה 

פעולה נלווה, אם כן, ערך מוסרי. 
ומשמעות  מוסרי  צביון  נלווה  ללכת  דרך  באיזו  “לבחירה   
[...] כאן חייב האדם להביט סביבו על מנת למצוא את הנתיב  מושאלת 
אינו  המסע  כי   [...] המלא  בהיקפם  השטח  פני  נגלים  כאן  ורק  האמיתי. 
המצב  אולי  בסיסי,  מצב  מתאר  הוא  מקרי;  או  ארעי  מנוחה  מקום  סתם 
הבסיסי ביותר של האדם בעולם, וכך הוא הופך לאחד מסמלי היסוד של 
למתוח  שקשה  עד  פרשנותו,  של  הרחבה  שמאפשר  האנושיים,  החיים 
נתפסים  החיים  שלו.  אחרות  למשמעויות  הליטרלית  המשמעות  בין  קו 

כמסע חיים ארוך, ‘homo viator׳ )ההולך בדרך, ה.ע.(.8 
וערך  מושגי  תפקיד  יש  לאור  גם  ולנוף,  האדריכלי  למבנה  כמו   
הפנים(.  חללי  וחימום  להארת  כאמצעי  לחשיבותו  )מעבר  סימבולי 
הבחירה להאיר את מרכז הרוטונדה באמצעות פתח עגול בראש הכיפה 
מייצרת חוויה של הוד, כי היא מחזקת את קיומו של הציר האנכי שבין 
למעמד  לייחס  ניתן  ומכאן  עין,  פירושו  בלטינית   Oculus וארץ.  שמים 

של האור העילי השגחה אלוהית.  
ביקורת על יצירתו של פלאדיו הוטחה עוד בימי חייו, וזו נסובה   
בעיקר סביב מוגבלות האור החודר למרכז המבנה. שמונה שנים לאחר 
החל  לחלוטין,  הושלמה  ובטרם   )1567( הרוטונדה  של  הבנייה  תחילת 
תלמידו וממשיך דרכו, האדריכל וינצ'נזו  סקאמוצ׳י )Scamozzi(, לעבוד 
 9,)Lonigo( על גרסה נפרדת ו“מתוקנת“ של רעיון הווילה, בעיר לוניגו
הרחוקה 28 קילומטר מוויצ׳נזה ומווילה רוטונדה המקורית. הרוטונדה 

.)Rocca Pisana( שלו נבנתה ב־1576 וקרויה רוקה פיזאנה
אחת  פורטיקו  חזית  שלו  בווילה  הותיר  שסקאמוצ׳י  אף  על   
בלבד, הוא הרחיב את הפתחים בארבעת חזיתות המבנה וכן את קוטרו 
 L'Idea della של האוקולוס. השרטוט הבא לקוח מספרו של סקמוצ׳י,

2 פלאדיו מת בשנת 1580. 

האדריכל וינצ'נזו  סקאמוצ׳י 
)Scamozzi( אחראי לשלבי 

הסיום של הבנייה.

3 מבנה שער מקורה הנישא 

על ידי עמודים ובראשו 
גמלון.

היומיום.  חיי  של  ביטויים  לבין  הווילה,2  אדריכל  פלאדיו,  אנדראה  של 
איך אפשר לחיות בתוך “אידאה“ של בית? להתאהב, לגדל ילדים, לחוש 
כאב או לחוות תסכול וכו׳. הרדיקליות של הפרפורמנס קראה תיגר על 
בוויצ׳נזה הבנתי שהשאיפה לסדר  בביקורי השני  ועל ההרמוני.  השלם 
מוחלט אינה שלמה ללא הדחף לערער ולפרוע אותו, וביתר שאת עבורי 
 orderה־ על  המבוססים  והתרבותיים  החזותיים  שהערכים  כישראלי, 
הקלאסי כה זרים לתרבות שעליה גדלתי. ללא תכנון מוקדם מצאתי את 
עצמי פוסע בצליעה מובחנת בשבילי הגן, שומט את גופי בתנוחת נפילה 
על גרם המדרגות שבחזית המבנה המפואר, שוכב בין עמודי הפורטיקו3 

ומשמש כמַחבר אנושי למבנה האבן. 
ליצירה  המסד  להיות  הפך  רוטונדה  וילה  של  האידאי  המרחב   
שלי כפעולת תיווך בין האידאי והארצי, הגוף האישי והחלל הסימבולי, 

הגוף הפרטי והמרחב הציבורי, ובמלים אחרות – הרוטונדה ואני.   
   

ובתוכו  ריבוע  של  עיקרון  על  הבנויה  פלאדיו,  של  הרוטונדה   
הפלאדיאנית  הווילה  על  מאצילה  אלכסוני(,  צלב  כנגד  ישר  )צלב  מעגל 
את  המהדהדים  הרמוניות,  ופרופורציות  שלמות  של  אסתטיים  ערכים 
יסוד  לצורות  האדם  גוף  בין  האנלוגיה  הוויטרוביאני.4  האדם  רעיון 
גיאומטריות מבוססת על ההנחה בדבר קיומו של יחס מובנה בין האדם 
פיסוק  של  מצבים  בשני  זה  בקנון  מיוצג  האדם  גוף  האדריכלי.  למרחב 
)צלב  ובמעגל  ישר(  )צלב  בריבוע  סימטרית  מוקף  ורגליים,  זרועות 

אלכסוני(. 
דווקא  מושפעת  הרוטונדה  של  הפנים  חלל  של  הדינמיקה   
בקומתה  הרוטונדה  מבנה  את  המחלק  )הישר(  היווני  הצלב  מצורת 
ובמרכזם  גדולים  אירוח  חדרי  לארבעה   ,piano nobileה־ המרכזית, 
חלל עגול. ארבע החזיתות פונות, כל אחת בהתאם, לכיוון מזרח, דרום, 
דרכים,  כצומת  המבנה  של  היסוד  חוויית  את  ומכוננות  וצפון  מערב 
המאפשרת התמצאות במרחב וכיווניות.5 כיווניות מכילה גם פוטנציאל 
במלים  האחוזה.  מרחבי  על  ושליטה  השגחה  זה  ובכלל  פעולה,  של 

אחרות, הכיווניות מבנה זיקה בין פנים הבית לבין החוץ הסובב אותו. 
חוויית ההתבוננות מהפנים החוצה היא ייחודית. כאשר ארבעת   
הנשקף  והנוף  הבהיר  האור  פתוחות,  הרוטונדה  של  הכניסה  דלתות 
מכל עבר חודרים אל החלל הפנימי והעגול של המבנה. ארבע “תמונות 
ויוצרות  ובגודלו  בצורתו  זהה  פריים  בתוך  עבר  מכל  ניבטות  הנוף“ 
בתנועה  לסוב  הצופה  נדרש  בהן  להתבונן  מנת  על  קטועה.  פנורמה 
ניצב במרכזה של “מכונת מרחב־ מעגלית כשל מחוג; הוא מוצא עצמו 

ואני,  שוחט־גלוזברג  יונתן  ניסינו,  הזו  החוויה  את  שעון.  דמויית  זמן“ 
להעביר בעבודת הווידאו הפנורמית שמוקרנת ברוטונדה הפנימית של 

חלל התערוכה.

אנדראה פלאדיו, וילה קפרה 
לה רוטונדה, תכנית, 1567

4 ויטרוביוס קבע בספרו 

על אודות האדריכלות 
)De Architectura(, כי 

תכנונו של מקדש מבוסס על 
פרופורציות, כלומר על יחס 
נתון בין המרכיבים למכלול 

ועל איזון בין "איבריו" של 
מקדש לאיברי גוף האדם. 

ויטרוביוס גם קבע את הקנון 
על פיו רשם לאונרדו דה 

וינצ'י אלף וחמש מאות 
שנה מאוחר יותר את 

הרישום המפורסם, האדם 
הוויטרוביאני )1490(.

 ,1490 האדם הוויטרוביאני,
רישום בעקבות ליאונרדו 

דה וינצ'י
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הדינמיקה בין חוץ ופנים באה לידי ביטוי באופן מפתיע ומרתק בעיצוב 
מבנה אחר של פלאדיו, בעל אופי תיאטרלי מובהק – תיאטרון אולימפיקו 
)Teatro Olimpico, 1585-1580(. מבנה זה, שניצב בוויצ׳נזה, לא הרחק 
פלאדיו  בעולם.  הראשון  המקורה  התיאטרון  הוא  רוטונדה,  מווילה 
רומיים  תיאטראות  שני  של  דגם  פי  על  והאולם  הבמה  את  לבנות  בחר 
ששרידיהם מצויים בערים פולה )Pula( וורונה )Verona(. קדמת הבמה 
חזית  ניצבת  האחורי  שבחלקה   – פיאצה   – עיר  כיכר  למעשה  מייצגת 
ארמון ובה חמישה שערים הנפתחים אל רחובות העיר. גם את הפרויקט 
את  כאן  גם  השלים  סקאמוצ׳י  והאדריכל  לסיים,  פלאדיו  זכה  לא  הזה 
המלאכה. הוא זה שאחראי לעיצוב הפרספקטיבי של הרחובות הפנימיים, 
חוץ  בין  המושגי  ההיפוך  רחוקה.  מגוז  נקודת  לעבר  וקטנים  ההולכים 
)פיאצה( לפנים )אולם תיאטרון( מלווה, להבנתי, את האמביוולנטיות של 
תיחום המרחב הציבורי והמרחב הפרטי. התיאטרון היווני פנה אל הנוף, 
כשהוא מייצג אמונה באלים ובכוחות הטבע, ולעומתו, התיאטרון הרומי 
הציב את חזית הארמון על הבמה והסיט את מושא ההתייחסות מן הטבע 
אל האדם. בעצם הצבת תפאורת העיר בתוך חלל הפנים של התיאטרון, 
לכל  ציבורי  מרחב   – העיר  כיכר  וחוץ.  פנים  בין  עקרוני  היפוך  נוצר 
חשיפת  אישיים,  מהלכים  לגילום  אינטימית  במה  עתה  משמשת   – דבר 
רגשות וביטוי מאוויים פרטיים. האישי הופך בתיאטרון הרנסנסי לסוגיה 
והפוליטיים.  החברתיים  הכוח  מרכזי  בתפישת  לשינוי  עדות   – ציבורית 
נושא בחובו  אמנם, מדובר בשינוי מרחבי המתרחש על הבמה, אך הוא 

תובנה פוליטית מרחיקת לכת. 
והיוו  החיים,  של  לדרמה  במה  כן,  אם  שימשו,  האצולה  בתי   
כמו  מבנה  בתוך  הפעולות  סדר  וחברה.  תרבות  נוהלי  של  טרקלינים 
החלל.  של  הריכוזי  המבנה  בשל  היררכי  באופן  התעצב  הרוטונדה 
התכנון האדריכלי מקנה לרוטונדה שבמרכז הבית תפקיד חברתי מרכזי. 
כאתר  לשמש  פלאדיו  של  רוטונדה  לה  קפרה  וילה  נבחרה  למשל,  כך 
צילום סרטו של ג׳וזף לוסי )Loosey, 1979(, דון ג׳ובאני, על פי האופרה 
וסצנת  המשתה  כסצנת  מרכזיות  סצנות  מוצרט.  אמדאוס  וולפגנג  של 
אולם הנשפים מתרחשות במרכז הווילה, בעוד שחזית המבנה משמשת 
כתפאורה, כלומר כרקע לסצנות רבות אחרות. גם הרוטונדה של ארמון 
לובוסטרון )Lubostron( שבפולין, הוכרזה כמבנה ציבורי והיא משמשת 
קונצרט  או  הרצאה  לצרכי  ההתכנסויות  אזורי;  תרבות  כמרכז  כיום 

מתרחשות בחלל המרכזי, העגול. 
כפי שטענתי בהקדמה, על האדריכלות להתפרש כמרחב פעולה   
מייזנהיימר  וולפגנג  של  לקריאתו  כאן  נרתם  אני   .space in actu  –
שהם  המבנים  את  לעצב  האדריכלים  קהילת  אל   )Meisenheimer(
מתכננים בהקשר לגוף ולפעולה. קריאתו אמנם מנוסחת כמנשר עתידני, 
הרנסנס.  אדריכלות  של  במורשת  טמונים  כבר  שיסודותיה  דומה  אך 
כפרפרזה על שלוש האחדויות בפואטיקה של אריסטו – אחדות העלילה, 

המקום והזמן – נוצר כאן איחוד של הפעולה, החלל והגוף.

במת זירה, תכנית סכמתית
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הכניסות והיציאות על פי 
רוב הן מצדי הבמה ולא 

ממרכז כל צלע.

של  מותו  לפני  שנה  לאור  שיצא   ,)1615(  Architecttura Universale
האדריכל, והוא מלמד על אופני פיזור האור בחללי המבנה.

בתחריט נוסף מאותו ספר מופיע תרשים של דמות אדם במרכז   
של  בתרשים  שהופיעו  התנוחות  שתי  של  מיצוע  במעין  הרוטונדה, 
אפשר  מתאחדים.  והריבוע  המעגל  סקאמוצ׳י  של  זו  בגרסה  ויטרוביוס. 
גם לראות את קרני האור כאנלוגיות לדמות האדם ככוכב בעל חמישה 
כך,  אם  המשיכה,  לאדם  המבנה  בין  זו  אנלוגיה  )פנטגרם(.  קודקודים 
המרכזי  המקום  על  ומעידה  סקאמוצ׳י,  עבור  גם  השראה  מקור  להיות 
ולקשר  המאוחר  ברנסנס  האנתרופומורפית  האדריכלות  שתופסת 

האידאי העמוק שבין דימוי הבית וגוף האדם. 
הפתחים  הרחבת  אור,  החדרת  של  הפונקציונלי  להיבט  מעבר   
מידת  פנים-חוץ.  היחס  משמעות  את  מגלמת  סקאמוצ׳י  של  במבנה 
או, לחילופין, השתלבותו של הבית  וההתנשאות של הבית  ההסתגרות 
במרחב, מעלה לדיון היבטים של פרטיות וציבוריות. יש לזכור שבמאה 
האצולה  בבתי  לא  גם  ממש,  של  אינטימיות  התקיימה  לא  השש־עשרה 
של הרנסנס. קיימות ראיות לכך שהתיחום בין הפרטי והציבורי לא היה 
הציבורי.  במרחב  דווקא  התרחשו  שונות  פרטיות  פונקציות  מובחן.10 
העניינים  ניגוד  לנוכח  מכריע  תפקיד  נועד  לדלתות,  ובייחוד  לפתחים, 
לחום,  לאור,  הבית  את  לחשוף  לצורך  הבית  פנים  על  להגן  הצורך  בין 

להתנהלות ציבורית ולשליטה מרחבית. 
אני מבקש לטעון, שמבנה הרוטונדה הוא מרחב סצנרי. סצנריו   
כן,  ועל  חברתית,  סיטואציה  או  אירוע  שיוצרות  הפעולות  תרחיש  הוא 
יומיומיים,  חולין  טקסי  זה  ובכלל  ודתיים,  מדיניים  חברתיים,  טקסים 
לעין  חשופים  היו  הגבעה,  ראש  שעל  המידות  בבית  התרחשו  אשר 
בחלקם,  ולו  הוצגו,  והם  ציבוריים  בקשרים  נשזרו  פרטיים  יחסים  כול. 
חוקרי  מגדולי    )Ackerman(, אקרמן  ג׳יימס  הרוטונדה.  “במת“  על 
הוא  פלאדיו,  של  במילותיו  האתר,  “אם  כתב:  הרנסנס,  אדריכלות 
הפודיום  על  בתפקידו  המתנועע  שחקן  מעין  היא  הרוטונדה  תיאטרון, 

 11 ביהירות, מעוטר באביזרים של עבר מרהיב“.
אופני  על  מכרעת  השפעה  יש  האירוע  מתרחש  שבו  לחלל   
והתפקיד/המעמד  הפרטיות  מידת  הכוחות,  יחסי  הטקסיות,  הפעולה, 
הגיאוגרפיים,  מאפייניו  בשל  וכו׳.  הפועלות“  “הנפשות  של  הציבורי 
ניתן לדמות את מבנה הרוטונדה לבמת זירה, שהכניסות והיציאות אליה 
מתאפשרות מארבעה כיוונים.12 במות כאלה שימשו בעבר הרחוק לצרכי 
במות  או  במסופוטמיה   13)ziggurats( זיגוראתים  למשל,  כמו  פולחן, 
והשקיפות  המרכזיות  מקסיקו.   ,)Teotihuacán( בטאוטיהּואקאן  פולחן 
קהילתית,  לפעולה  טקסיות  של  מעמד  לו  מקנות  כזה  פעולה  מרחב  של 

שבה “אחורי הקלעים“ של הטקס חשוף למבטם של הצופים. 
המבט  בפני  מסוגר  להיות  אמנם  עשוי  הפלאדיאני  הבית   
החיצוני, אבל בשל הבולטות שלו בנוף, פתיחת הדלתות לצורך עריכת 
מתאפיינת  בו  המתרחשת  פעולה  כל  ונשפים,  טקסים  פנים,  קבלות 

כאירוע ציבורי, אם לא כמופע ראווה.
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