חמישה רגעים – מסלולים באדריכלות של
מוזיאון תל אביב
אוצרים ומעצבים :יאשה גרובמן ואריאל בלונדר
מעצב השכבה הגראפית :נועם שכטר

בהיסטוריה של מוזיאון תל-אביב אפשר להבחין בשיאים
של התפתחות ,שנרשמו בחמש נקודות בזמן – מועדי
פתיחתם לקהל של הבניינים השונים שבהם שכן המוזיאון
לאורך השנים :מוזיאון תל־אביב בביתו הפרטי של ראש
העיר הראשון ,מאיר דיזנגוף )  ;(1932ביתן הלנה רובינש־
טיין ) ;(1959בניין מוזיאון תל־אביב בשדרות שאול המלך
) ;(1971מרכז מאירהוף לחינוך לאמנות ) ;(1996והבניין
החדש הצמוד למשכן המוזיאון בשדרות שאול המלך ,הנח־
נך בימים אלה .לכאורה אלה נקודות מקריות בזמן ,התנ־
קזות של כוחות ומשאבים שאיפשרו את הקמתם של בניין
ומוסד – אולם מבט היסטורי ,המביא בחשבון לא רק את
הנקודות בזמן אלא גם את המרווחים והתהליכים שביניהן,
עשוי להציבן כקואורדינטות המגדירות מרחב קריאה .לאורן
נוכל לבחון את קשרי הגומלין בין המוזיאון לבין הבניין שבו
הוא שוכן ,את התפתחותו של שיח האדריכלות והתרבות
בארץ ,ואת היחסים בין בנייני המוזיאון השונים לבין היצירה
האדריכלית בארץ ובעולם.
התערוכה ”חמישה רגעים“ מציעה ,באמצעות חתכי
רוחב שונים ,סינתיזה היסטורית בין הרגעים הללו ,הנפת־
חים כצוהר לשיקוף התמורות והתהליכים בפרויקט הבְניית
התרבות בארץ ובאדריכלות בפרט .יחסי הגומלין )שמאיר
דיזנגוף הצביע עליהם כבר ב (1935-בין חיי התערוכה
לבין חיי היומיום ובין מרכז התרבות העירוני לבין המתרחש
בארץ ובעולם ,הם הפריזמות העיקריות שדרכן נבחנת
האדריכלות של חמשת הבניינים.
חמשת הרגעים השונים של אדריכלות המוזיאון מוצגים
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The history of the Tel Aviv Museum has
been shaped by several major turning
points, which took place at five specific
moments in time. These moments mark
the inauguration of the buildings designed
over the years to house the museum: Dizengoff House – the private home of the
;)city’s first mayor, Meir Dizengoff (1932
the Helena Rubinstein Pavilion (1959); the
main museum building on Shaul Hamelech
Boulevard (1971); the Meyerhoff Art Education Center (1996); and the new building
currently being inaugurated alongside the
main building.
These five moments may appear to constitute arbitrary points in time, which were
determined by the interplay of different
forces and the availability of the resources
necessary to promote the museum and
to construct each of the buildings. Yet a
historical perspective, which takes into
consideration the intervals between these
moments, may present them as a set of
coordinates that gives rise to a range of
different readings. In this context, we may
examine the reciprocal relations between

לפיכך בעריכה רב-ממדית .מישור ההתייחסות הראשי מגו־
לל באופן מסורתי-ליניארי את התפתחות התכנון והבנייה
של כל בניין ובניין בראי תקופתו .במישור זה ניתנים מסמ־
כים היסטוריים ואדריכליים בעלי חשיבות – דגמים פיזיים,
תוכניות ,שרטוטים ,תצלומים וכיוצא בזה – הממחישים את
האדריכלות השונה של בנייני המוזיאון ,את תהליכי התכנון,
את האתגרים שעמדו בפני היוזמים והמתכננים ,ואת אופן
התקבלותו של כל בניין על־ידי הקהל.
מישור נוסף מתייחס להיבט פחות מוכר במרחב
הבנוי :החלופות והכיוונים שלא נבחרו או מומשו ,או כאלה
שצפויים בעתיד .נקודת התייחסות זו מציגה את התכנון
כתהליך לא-ליניארי ,המנקז אל תוכו אפשרויות ,השפעות
וכוחות רבים ומנוגדים .בראייה זו ,התוצר הסופי הוא רק
חלופה אחת מִ ני רבות ,המהווה מכנה משותף ושיווי משקל
של הכוחות שפעלו בשטח בזמן ההכרעה .הבניין הממומש
נתפס אפוא כיצור אורגני ,שחיותו מגלמת התפתחות מתמ־
דת וכוללת בחובה את הצורך התמידי בהשתנות ובגדילה.
מרחב אחר משלים את החוסרים שבהתמקדות בבניין
הבודד ומציע קריאות השוואתיות שונות בין בנייני המוזיאון
ובינם לבין בניינים אחרים ,הקרובים להם מבחינה פרוגרמ־
טית או טיפולוגית .המבט ההשוואתי ,המייצר חתכים שונים
במרחב ובזמן ,חושף לא-פעם תמורות ותופעות מרתקות,
החורגות מהתחום האדריכלי-מוזיאולוגי הצר ומהוות עדוּת
לשינויים חברתיים ,כלכליים ,תרבותיים וערכיים בחברה
הישראלית ככלל ובעיר תל-אביב בפרט .התערוכה נמנעת
מהצבעה מפורשת ודידקטית על תהליכים אלה ,לטובת
קריאה פרשנית חופשית יותר מצד קהל הנמענים.
עיצוב התערוכה מגלם במרחב את מערך הקריאות
השונות .בתוך הרצף ההיסטורי ,המוגש כיריעות המשכיות
המתקפלות בחלל ומתקדמות בו באופן נפתל ,מבודדים
חמשת הרגעים – חמש רצועות מידע מרכזיות ,המהוות
את מישור ההתייחסות הראשי .מישור זה ,הגדוש אירועים
ופרטי תיעוד ,משוחח בחלל התצוגה עם מערכת הצירים
הראשית של הבניין עצמו .במקביל לנראטיב המרכזי ,ירי־
עות אלכסוניות מגוללות את סיפורו של מישור ההתייחסות
המשני – ההיסטוריה האלטרנטיבית של כל אחד מחמשת
הרגעים .יריעות-משנה אלו מגיבות בעריכתן למערכת
הצירים המשנית בחלל התצוגה ,המסתמנת בקיר האלכ־
סוני שבקצהו .את שני מערכי הרצועות ,הראשי והמשני,
מלווה מרחב סינתטי-רוחבי המיועד להצגת חתכי הקריאות
ההשוואתיות ,הפרושׂים לכל אורכו של חלל התערוכה.
מרחב זה ניזון מהנתונים המוצגים בחלל המרכזי ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו; עם זאת ,ההתהלכות בו מאפש־
רת קריאה רוחבית של התהליכים ההיסטוריים .התנועה
החופשית בחלל ובין המרחבים השונים אינה מוגבלת למ־
סלול מוגדר ומאפשרת אינסוף רצפים היוצרים משמעויות
חדשות ומעודדים פרשנויות אישיות .המערך הלא-ליניארי
מבקש לפתוח ריבוי של אפשרויות להבנת הרעיונות ,השיח
והתהליכים שמאחורי בנייני המוזיאון.

the museum and its buildings, the evolution of local international architectural and
cultural discourses, and the relations between the museum buildings and between
developments in both local and international architecture.
The exhibition “Five Moments” presents a
series of cross-sections that offer a historical synthesis between these different moments, thus enabling us to examine the
changes and processes that have shaped
the construction of Israeli culture and
architecture. These reciprocal relations
(which were noted by Meir Dizengoff as
early as 1935) between the life of the exhibition and everyday life, and between the
city’s cultural center and local and international developments, are the main prism
through which the architecture of the five
museum buildings is examined.
The five moments that define the architectural history of the museum are thus examined from a multidimensional perspective. The exhibition’s central axis analyzes
the design and construction process of
each building in a traditional, linear manner. This axis includes pertinent historical
and architectural documents – models,
– plans, drafts, photographs, and so forth
which present the architecture and design
process of the different museum buildings,
the challenges faced by the architects and
by those who commissioned their design,
and the reception of each building by the
general public.
An additional axis is concerned with a less
familiar aspect of building design – the
alternatives that were not chosen and the
roads not taken, as well as plans whose
future realization is anticipated. This axis
presents the design process as a nonlinear
practice that involves a range of possibilities, influences, and contrasting forces.
From this perspective, the final product is
one of numerous possible options, which
represents the common understandings
reached by various forces at a given moment in time. This product is thus perceived as an organic creature, whose
vitality represents a constant process of
evolution and encompasses the constant

need for change and growth.
Another sphere exceeds the focus on a
single building, and offers several comparative readings of the museum buildings
and of their relations with other buildings,
which resemble them from a programmatic
or typological point of view. This comparative view gives rise to a range of readings
across space and time, and reveals intriguing changes and processes that exceed the
sphere of architecture and museology and
reflect social, economic, cultural and ideological changes in Tel Aviv, as well as in
Israeli society more generally. Nonetheless,
the exhibition refrains from pointing to
these processes in an explicit and didactic
manner, in an attempt to enable its audience to offer additional interpretations and
readings.
The exhibition design spatially embodies
this set of different readings. The historical continuum is represented by means
of continuous, undulating strips of paper,
which feature five isolated moments: these
five central strips of data constitute the
main point of reference. The spatial orientation of these central strips, which present
a range of events and detailed documentation concerning the different buildings,
dialogues with the new building’s physical

Exhibition design - visitor’s trajectories diagram

axes. An additional series of diagonally
oriented strips presents the alternative
history of each of the five moments. This
secondary series of strips responds to the
building’s secondary set of axes, which
define the exhibition space and are embodied by the diagonal wall at one end of the
gallery. These two systems of axes – the
central one and the secondary one – are
accompanied by a synthetic, lateral space
that extends across the entire exhibition
gallery, and presents a comparative reading of the buildings. This space is informed
by the data presented in the central space,
and constitutes an inseparable part of it;
at the same time, its examination allows
for a transversal, historiographical reading
of historical processes. The viewer’s free
movement through the space and among
these different strips of paper is not limited by any one trajectory, and allows for
endless possibilities that create new meanings and personal interpretations. This
nonlinear approach opens up onto multiple
possibilities for understanding the ideas,
discourses, and processes that shaped the
museum buildings.

