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טקסט מאת איה לוריא

מערכת היחסים בין הצילום לאדריכלות ]...[ משקפת בנאמנות לא 

רק את ההיסטוריה של הצילום, או את ההיסטוריה של האדריכלות, 

אלא את ה"פסיכולוגיה" של היחסים שביניהם. ]...[ הצילום שאף 

תמיד לבטא ולשקף, באופן זה או אחר, את מה שעומד ביסוד שפת 

האדריכלות – קנה־מידה, מרחקים, יחסים בין גופים וצורות, מסות 

עירוניות ותמצית הקיום הסביבתי האנושי הנגזר מהם. היחסים 

ההדדיים ויחסי התלות בין התפתחות האדריכלות המודרנית 

והתפתחות הצילום הם אפוא יחסים בלתי מוכחשים, אובססיביים 

כמעט. ]...[ ההבדלים כאילו יוצרים את יחסי התלות הסימביוטיים: 

הצילום משקף דימוי דו־ממדי, קטן, מצומצם, מקוטע, בעוד 

האדריכלות היא בדרך כלל עצומת ממדים, תלת־ממדית, 

“חומרית", סביבתית, שלמה, חללים ובין־חללים. הצורך של הצילום 

"להתעצם", להתפשט אל מעבר למגבלות עצמו, להיות מכשיר 

הבעה רב־ממדים, שואב את השראתו מהאדריכלות. בסופו של דבר 

האדריכלות והצילום מזינים זה את זה במידע ויחסים שבין אמת 

ואשליה, אור וצל, צורה ותוכן, עומק וגובה, רוחב ושטח.1 

ראשיתו של מוזיאון הרצליה ב־1962, בהתארגנות של קבוצת תושבים 

אוהבי אמנות בהובלתו של אויגן דה וילה. אלה תרמו ציורים מאוספיהם 

הפרטיים לטובת הקמתו של המוסד התרבותי בעיר הצעירה. ב־1965, 

בהזמנת מועצת העיר והיזם משה דה־שליט, נרתם האדריכל יעקב 

רכטר והציע פרוגרמה של שילוב אינטגרלי בין בית יד לבנים למוזיאון 

העירוני. הוא ראה בצירוף המוזיאון לאולם הנצחה לנופלים "נושא 

תרבותי־חילוני שייתן לבניין אופי ציבורי חי יותר ולא ישאירו כמונומנט 
זיכרון בלבד".2

 תחת תכנונו של רכטר שמר המבנה החדש, שנחנך ב־1975, על מידות 

נכונות. כשנחנך, הייתה סביבתו העירונית עדיין בשלבי פיתוח ראשונים. 

על אף מיקומו הטופוגרפי, בראש גבעה ששיפוליה גובלים ברחוב בן 

גוריון, ועל אף סמיכותו למבני ציבור מרכזיים בעיר כמו בניין העירייה 

ובית המשפט, נדמה שעיצובו מסרב למודל המקדשי־מונומנטלי, הטעון 

והסמכותי שהיה לאורך שנים רבות מקור השראה מרכזי לאדריכלות 

מוזיאלית. מבנה המוזיאון כמו מסרב להתנסח במבט אחד כמונומנט. לא 

בכדי סבב אלי סינגלובסקי את המוזיאון וסקר אותו שוב ושוב מכל צדדיו 

לאחר שהוזמן להשתתף בתערוכה המתמקדת בחללים של תצוגת אמנות 
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שתוכננו במשרד רכטר. דרך מצלמתו ביקש סינגלובסקי לבחון מחדש את 

המהלך האדריכלי המתבטא במבנה ייחודי זה. 

מראשית ימיו של הצילום נמשכו צלמים לתעד מבנים אדריכליים, 

בין היתר בגלל איכותם הסטטית ופעולת האור הדינמית בתוכם, שהלמה 

את יכולות המצלמה בראשית הדרך. בסוף המאה התשע־עשרה צילם 

פרדריק אוונס )1853–1943( מאות תצלומי כנסיות, שלכדו את יופיים 

המהפנט ואפוף הסוד של המבנים. במחצית הראשונה של המאה העשרים 

תיעד אדוארד סטייכן )1879–1973( את צמיחתם של גורדי השחקים 

החדשים בארצות־הברית. תצלומי האדריכלות של המודרניסטים, 

בהם אלכסנדר רודשנקו )1891–1956( ולוצ'יה מוהולי )1894–1989(, 

ביטאו דינמיות פוטוריסטית דרך שימוש פורמליסטי במקצבי אור וצל. 

בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים, העמידו ברנד והילה 

בכר )1931–2007; 1934–2015( קורפוס צילום טיפולוגי שמיפה, בשפה 

שהוגדרה כ"אובייקטיביות חזיתית", מבני תעשייה ששיקפו את דרכה של 

גרמניה המודרנית לאחר מלחמת העולם השנייה. 

מראשית דרכו מתמקד סינגלובסקי בסביבה עירונית, ובפרט 

באדריכלות ברוטליסטית. הוא נוטה להתרכז במבנה עצמו – הממוקם 

על פי רוב במרכז הפורמט – ומשתמש בטכניקה של צילום לילי בחשיפה 

ארוכה, המשאירה את התנועה האנושית מחוץ לפריים. סינגלובסקי 

נמנע ממניפולציות דיגיטליות, ובחירה זו מעניקה תוקף ישיר לעבודתו. 

הקונסטרוקציות המתועדות, המשקפות את הפוטנציאל הדינמי של 

בנייתן, כמו גם הנוכחות המובנית של האיום והניכור האורבני, טוענים 

את התצלומים במשמעות חברתית, כלכלית, תרבותית ופואטית. 

מבנהו של מוזיאון הרצליה יצוק בבטון חשוף בעל חומריות 

מחוספסת, שנוכחים בו סימני העץ ששמשו כתומכות ליציקתו. המבנה, 

המכונס סביב חצרות פנימיות, מעוגל פינות, חלונותיו המלבניים והצרים 

מוצפנים בעיקר בקמרונות־החבית שעל הגג והוא נעדר קישוטיות 

מופגנת. נוכחותו, המופנמת במרחב, ניכרת בחלוקות הפנימיות של 

מאסת הבטון ליחידות קטנות, המסתירות זו את זו במקצב מדוד ושקול, 

ובסידור קומפוזיציוני מאורגן לעילא.איור 1 

צניעותו החומרית של המבנה מגלמת, דרך יציקות הבטון החשוף, 

עקרונות פונקציונליים ואתיקה אידיאליסטית של התנגדות לסדר 

הישן. משנות החמישים ועד שנות השבעים של המאה העשרים פרחה 

האדריכלות הברוטליסטית )Béton brut, מילולית: "בטון גולמי", מונח 

שטבע לה־קורבוזיה(, והאדריכלים המובילים בישראל, ורכטר בראשם, 

אימצו אותה בחום. אף שהברוטליזם נתפס בעיני רבים ככעור ומנוכר, 

אפשר לזקק מתוכו ערכים פואטיים ואסתטיקה פורמליסטית ולהבין כיצד 

מצאו בו, מלבד אפשרות למימוש בנייה מהירה וזולה, גם שיקוף של ערכי 

התקופה בארץ – הגשמה, ביטחון, פשטות ישירה וצניעות חומרית. 

סינגלובסקי תיעד את החזית הדרומית של מוזיאון הרצליה בתצלום 

שחור־לבן גדול ממדים, המודבק ישירות על הקיר מקצה לקצה – כנקודת 

מוצא וכנקודת סיום למבטו של המתבונן במבנה האדריכלי הניצב מולו 

במלוא גודלו. החזית הדרומית של המבנה )הפונה לרחוב שרה מלכין 

12( משמשת בעיקר לכניסה ישירה למוז"ה )אגף החינוך של המוזיאון(, 

למשרדי המוזיאון, לחניון ולרחבה פנימית חבויה, הצופנת בחובה את 

איור 1 
מוזיאון הרצליה, חזית מזרחית, 

1975 )צילום: משה גרוס
לקרן אור(



עבודתו של סנטיאגו סיירה מ־2004, סידור של שתיים־עשרה קוביות־מגן  

טרומיות.איור 2 חזית זו היא אזור פחות מוכר של המוזיאון, וסינגלובסקי – 

בדרכו הייחודית – חושף בה יופי ומשמעות חדשה.

צילום הצד האחורי של המוזיאון מנציח למעשה את יחידת 

ההרחבה שנוספה למבנה בשנת 2000 )בתקופת ניהולה של דליה לוין(,3 

לאורך הצלע המזרחית והצלע והדרומית, בתכנון האדריכלים יעקב 

רכטר ובנו, אמנון רכטר. התוספת החדשה, שבנייתה שילשה בפועל את 

גודל המוזיאון, נבנתה באופן אורגני, כהמשך של התכנון המקורי. כך, 

אף שנוספה למוזיאון כניסה צפונית חדשהאיור 3 – הנבדלת מהכניסה 

ההיסטורית, שהייתה דרך בית יד לבנים – נשמרו הפרופורציות של 

המבנה כמכלול, כמו גם הסגנון והשפה האדריכלית שלו, ואף שוכללו 

תוך השלמת מסלול הביקור בקו מעגלי, המחבר את כל חללי התצוגה.

בתצלום שלפנינו בחר סינגלובסקי להפנות מבט דווקא אל חלק 

חבוי יותר של המבנה, והתמקד באיכותו החומרית, האפורה, של הבטון, 

בפרופורציות המלבניות, המתעגלות, ובשפתו הפורמלית, הקצבית 

והמדודה. לכאורה, בולטת בתצלום סגירותו המכונסת והיבדלותו 

המבוצרת של המוזיאון מסביבתו הקרובה. אולם ככל שמעמיקים 

להביט, מתגלים בו עוד ועוד סימנים אופייניים של עירוניות פרוורית 

מוכרת, המרמזים מבחוץ על שגרת המקום, כגון סימני פיח כהים 

שהצטברו על קירות הבטון בחלוף הזמן; בניין השיכון השכן, מעברו 

השני של הרחוב; עמוד חשמל ולצידו כמה עצים; רצועות הצללה מבד 

ברזנט לבן, המתוחות באלכסון; מעקה מונגש; מצלמת ביטחון; פתח 

ניקוז למים; ואבני שפה צבועות המציינות כי החניה אסורה. כל אלה 

עדויות לחיים הרוחשים מסביב למוזיאון העירוני, שנבנה בלב שכונת 

מגורים, ואלמנטים הנותנים מענה לצורכי ציבור המבקרים בו. על אף 

ההפרה לכאורה של גיאומטריית הבטון המושלמת, נוכחותם של סימנים 

אלה משלבת במבנה ממדים אנושיים, הפועלים בתוכו כִמחבר חדש: 

חוסמים ומקרבים, מכסים ומזמינים, זמניים ויציבים כאחד. 

3 הרחבת המוזיאון 

התאפשרה הודות לתרומתו 
הנדיבה של האספן יעקב 

אלקוב ז"ל ולתמיכתה של 
עיריית הרצליה.

איור 2
סנטיאגו סיירה, סידור של 
שתיים־עשרה קוביות־מגן 
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