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 הגלריה בבית האדריכל מציגה:

 

 ארבעים על ארבעים

 לאדריכלים צעירים  תשיעיתהתערוכה ה 

  פרס רזניק

 לפרויקטים מצטיינים

 

 אוצרת : אדריכלית מיכל אהרוני

 

 

   19:30שעה ב יום שני 16.04.18: וחשיפת העבדות פתיחה

 

  18:30 שלישי יום 22.5.18 :ונעילה גלריה שיח ,מצטיינים לפרויקטים רזניק פרסי חלוקת

 אפרת צבי האדריכל השופטים יו״ר של פתיחה ודברי מצגת -

 ז״ל רזניק דוד של עבודותיו על לוין מיכה פרופ׳ -

 האדריכלים של עבודותיהם והצגת ז״ל רזניק דוד אדריכל שם על מצטיינות עבודות בתחרות זוכים על הכרזה -

 הזוכים

 ערן אדריכל | אקסלרוד ריתיא אדריכלית | קדם פיצו אדריכל ובהשתתפות צרויה טוב שם אדריכל בהנחיית פנל -

 זילברמן

 

 

 
 לשנתיים את התערוכה  מארגנת עמותת האדריכלים אחת העתידי האדריכלים לדור במה להעניק מתוך רצון

 .בישראל הצעירים האדריכלים של ורעיונותיהם עבודותיהם את החושפת'ארבעים על ארבעים' 

 שלבעבודתם  והכיוונים המגמות על חטופה הצצה האדריכלים ולציבור הרחב לקהל להעניק התערוכה מבקשת
 .בישראל הפעילים הצעירים האדריכלים

תקופה זו מהווה שלב מעבר, מהלימודים, מהעבודה   . 40 -ל מתחת נקבע תערוכהה משתתפי של גילם

 בניית הקריירה וגיבוש הזהות המקצועית. כשכיר/ה במשרד אל עצמאות, 
 

הזירות הציבוריות המרכזיות בארץ לאיתור מגמות העתיד באדריכלות  הינה אחת'ארבעים על ארבעים' רוכת תע
בתערוכה נעים מהטריטוריה המובהקת של "האדריכל הצעיר", קרי כאשר הפרויקטים הנכללים הישראלית, 

תכנון כה מידה גדול,  עד לטריטוריות חדשות, יחסית, בקנוהבית הפרטי, הדירה המשופצת והחנות המעוצבת; 
 מול המשרדים הגדולים.חשובות בתחרויות  השתתפות, ואף מגוריםבתי תכנון ציבור,  מבני

 
בעבודות של האדריכלים הצעירים בראשית דרכם ניתן לזהות בצורה מובהקת את מערכת היחסים הדואלית 

 מגמות:שבין הגלובלי למקומי ובין הציבורי  לאישי. הדבר בא לידי ביטוי במספר 
 
ישנו שימוש מובהק בשפה העיצובית העכשווית, הטרנדית,  אליה אנו נחשפים באתרי האדריכלות המובילים  -

 ברשת. דבר השפה האדריכלית הופכת אוניברסאלית על חשבון הצביון המקומי. 
    פלדה ,  –עץ  –הדבר בא לידי ביטוי גם בשימוש המינימליסטי והאופנתי של משחק החומרים לבן 

 מעמיק אחרי פיתוח של חומרים מקומיים.החיפוש ה וזניחת
 
 המגוונים לעבודה איכותית אל מול תקציב מוגבל, והפתרונות היצירתיים שהם מעלים איתם. תבולטים הניסיונו -
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העבודות שהוגשו, רובן עבודות מעשיות והעיסוק במחקר ותיאוריה נשמר למסגרת המצומצמת של התחרויות  -
עבודות שהן חלק מהשוק החופשי מבטאות את רצונם של הצעירים להשתוות במהירות למשרדים האדריכליות. 

 המובילים 
ניתן להבחין בהתמודדות ביצירת האיזון העדין שבין הרצון ליצור וריבוי הרעיונות, אל מול בניית השפה  -

 החזותית המגובשת של הפרויקט.
 
 

ניסיון לגיבוש   האישי של כל אדריכל ואדריכלית, םרדות סיפוואולם מלבד כיווני דרך כלליים אלה מתגלה בעבו
שפה עיצובית מתוך אמירה אישית אל מול ההתמודדות של אדריכלים צעירים בפרויקטים שעל פי רוב מוגבלים 

 בתקציב.
_________________________ 

 

  התערוכה התשיעית לאדריכלים צעיריםארבעים על ארבעים 
 מצטייניםלפרויקטים פרס רזניק 

 
 אוצרת: אדריכלית מיכל אהרוני

 
  נעמי מילר עיצוב גרפי:

 
   19:30בשעה  יום שני 16.04.18: פתיחה

 

  18:30 שלישי יום 22.5.18 :ונעילה גלריה שיח ,מצטיינים לפרויקטים רזניק פרסי חלוקת

 יעקובסון מיכאל כלאדרי, מילבאואר אורית אדריכלית, השופטים יו״ר | אפרת צבי אדריכל: השופטים הרכב

 משקיף | רזניק ברוך אדריכל

 

 אפרת צבי האדריכל השופטים יו״ר של פתיחה ודברי מצגת -

 ז״ל רזניק דוד של עבודותיו על לוין מיכה פרופ׳ -

 של עבודותיהם והצגת ז״ל רזניק דוד אדריכל שם על מצטיינות עבודות בתחרות זוכים על הכרזה -

 הזוכים האדריכלים

 | אקסלרוד ריתיא אדריכלית | קדם פיצו אדריכל ובהשתתפות צרויה טוב שם יכלאדר בהנחיית פנל -

 זילברמן ערן אדריכל

 

 , יפו. 15הגלריה בבית האדריכל, המגדלור 

 . 03-5188234: טל' לתיאומים. 19:00 -10:00 ' ב, 10:00-15:00', ה' ד', גא', שעות פתיחה: 

, עמותת אדריכלים הספורט, עיריית תל אביב יפומשרד התרבות ומשפחת רזניק,   חסות:בהתערוכה 

 מאוחדים בישראל.
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