אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו
מאת אלישבע גליקסברג
צילומי פורטרט:
דרור קליש

בית
הוא
מקום
שמעצב
אותך
חזרתי מוקסמת.
הבנתי שלא בכדי בחרנו
במערכת להכתיר את
אילן פיבקו כאדריכל
של כל הזמנים ,כי מעבר
להיותו אדריכל ,מתכנן
ערים ומעצב ,הוא איש
שיחה רהוט ,אינטלקטואל
בגובה העיניים וחף מכל
ימרה ,אשר אינו חושש
לשתף אותנו בהגיגיו
האישיים הנובעים
מסיפור חייו הנדיר
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אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

במקומות שבהם
מתעסקים
באופנה ,דוגמת
מילאנו ופריז,
האינטראקציות
מקבלות צורה
שנוגעת באנשים,
מחדדות את
החושים ויוצרות
את הטרנד הבא

צילום :דין אהרוני

מהו בית?

'רביעיית פלורנטין' ,מתחם ובו  300יח"ד ,תוכנן עבור חברת  .YBOXצילום :עמרי אמסלם
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במשרדו המדוגם שביפו העתיקה ,בבית אבן מול הים ,התקיימה שיחתנו .פתחתי אותה בשאלה שבה אני מתחילה כל ריאיון במדור זה" :מהו
בית?" תשובתו המפתיעה הייתה" :בית הוא מקום שמעצב אותך .אתה חוזר אליו בסוף יום והוא עוטף אותך בחום ואהבה .בבית אתה מרגיש
מועצם ,וכל היופי והסטייל אמורים לשדר עבורך נוחות ונעימות" .אילן מצהיר שהוא משתדל להצליח בכל אחד מהדברים ,בלי שפרמטר אחד
יהיה על חשבון האחר .כששומעים את סיפור ילדותו של אילן ואת תיאור הבית שבו גדל ,מקבלת התשובה משמעות עמוקה יותר ,שהיא ערש
אנלוגי להתנהלותו המקצועית.
דירה נאה 45.

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

ילד שהוא הורה

אילן נולד בפריז בשנת  1947לזוג הורים מבוגרים שהיגרו מפולין.
בשנת  1949עלתה המשפחה לישראל והשתכנה בתל אביב .אביו
האורתופד נפטר כשהיה ילד בן עשר ,ואמו ,שהתקשתה להכיל את
האובדן ,שקעה בעצב עמוק שהכביד על תפקודה במשך כשנה.
לימים היא הודתה שסיבת קימתה מהמיטה בכל בוקר הייתה בנה
היחיד אילן ,שברגע שהתייתם מאביו נטל את ההגה לידיו ותמך בה.
"במותו ציווה לי אבי משהו בחיים" ,מסביר פיבקו ,שהפך בעבר ברגע
מילד מחובק לילד מחבק וכך קיבל את מתנת החישול .לא כל ילד

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

'מרכז התרבות לקהילה האתיופית
ביבנה'  -המבנה היה מועמד לפרס
אגא קאן ,כיכב במגזינים נחשבים
בחו"ל כמו ה AD-האנגלי,
ו - DOMUS-ישראל ,ומשם נלקח
גם ל -DOMUSהבינלאומי.
כמו כן היווה המבנה נושא ראשי
בסמינריון של ה AD-בניו-יורק.
צילום :ארדום בר חמא

זוכה לרספקט ולכך שדעתו נחשבת ביותר.

רגע מכונן במעבר החציה

ביום בהיר אחד בהיותו בן עשר ,חצה אילן את הכביש עם אמו
ברחוב דיזינגוף בתל אביב ,ולפתע פתאום כמו קיבל הארה והצהיר:
"כשאגדל אהיה אדריכל" ,וכך היה .הוא הגיע ללימודי העיצוב מתוך
תפיסת עולם שכלתנית ולא רגשנית ,וכדבריו " -אני שולט ברגש ולא
הרגש בי" .הוא סיים את לימודי האדריכלות בטכניון בשנת  1975ואז
שב לתל אביב ,שם התמחה במשרד עסקי .
פרויקט 'צוקי ארסוף'
פרויקט הכולל  50יח"ד מדורגות הממוקמות
על צוק המשקיף לים ומתחם של  50וילות.
תוכנן עבור קבוצת חג'ג' ואקרו נדל"ן.
צילום :עמרי אמסלם

"כשאגדל אהיה אדריכל" ,וכך היה .הוא הגיע ללימודי
העיצוב מתוך תפיסת עולם שכלתנית ולא רגשנית
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אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

לאחר תום התמחותו פתח עסק לרהיטי במבוק וקש בשם
'גזיבו' ,ובשנת  1980פתח משרד עצמאי ,המעסיק כיום ארבעים
אדריכלים.

הטווח בין כמיהה למימוש

"זהו מקצוע לא פשוט" ,אומר פיבקו" .הלימודים מורכבים ,ורבים
נושרים באמצע .וכשמסיימים ומנסים להשתלב בעבודה קיים
מכלול של תהליכים סיזיפיים שאינם בהכרח מתגמלים ,אך
בטווח שבין כמיהה למימוש הכמיהה גוברת ,כי המימוש כאילו
מכבה את האש בעיניים ומצהיר על סיומו של פרויקט שאחריו
כבר עוברים לשלב הבא".
המנוע לפעילותו של אילן הוא התהליך ,בפרט בעידן שיש בו
כלים ליצור הדמיות ולרדת לפרטי פרטים .ומה שהכי מתגמל
אותו הוא ההערכה שאי אפשר להמירה בכסף.

הרמוניה של ניגודים

פיבקו אינו מתכחש לעובדה שילדותו הגדירה במשך שנים את
עבודתו .בהיותו ילד חי בעולם של ניגודים :בן יחיד להורים לא
צעירים לעומת חברים שהיו להם אחים וגם הורים צעירים .כמו
כן ,הוריו היו בעלי גינונים אירופאיים בניגוד לחברה הצברית
הישראלית .עובדות אלו השפיעו על סגנון עבודתו והשביחו
אותה .בהשראתן הוא פיתח את הקונטרסטיות ויצר הרמוניה
של ניגודים ,וההנגדה לא יצרה מתח אלא העשירה את העבודה
במשהו טוב שנמשך מילדות.

רגע של השראה

לדבריו ,ההשראה יכולה להגיע מכל מקום וברגעים בלתי-צפויים.

בטווח שבין כמיהה
למימוש הכמיהה גוברת,
כי המימוש כאילו מכבה
את האש בעיניים

HOLIDAY SALE BRATION

 50%הנחה על המוצר השני
'בלו' גלילות'  -מתחם ובו כ 300-יח"ד ,תוכנן עבור קנדה
ישראל .צילום :עמרי אמסלם
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נתניה  -מתחם הום דיזיין ,הגביש ( 10ליד האיצטדיון) ,073-2821904 ,פתוח במוצ"ש | ר"ג  -ב"ב  -דן דיזיין סנטר ,הלח"י ,073-2821903 ,2
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| www.iddesign.co.il

אדריכלים ומעצבי פנים  | tami-d @efdesign.co.il -פרויקטים ודירות לדוגמא Sharon@efdesign.co.il -

IDdesign

כפוף לתקנון .אין כפל מבצעים והטבות .ההנחה על המוצר השני  -הזול שבהם .המבצע בתוקף עד ה 5.10.16-ו/או עד גמר המלאי .ט.ל.ח.

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

אדריכל של כל הזמנים .אילן פיבקו

את ה'בלאק אאוט' שנוצר פעמים רבות בתהליך העבודה הוא מדמה
לקצר חשמלי אשר בו פעולת חיבור קטנה מציתה את הניצוץ מחדש.
כשהיצירתיות נבלמת ,הוא אומר ,יש לצאת ולהסתובב כפי שקרה לו
ב'בית הצדף' ,אחת מיצירותיו החשובות .הוא התלבט כיצד לסיים את
חזית הבית ,ודווקא אירוח בבית מלון קטן בסיאנה שבאיטליה פתר את
בעייתו :כבר בכניסה צדו את עיניו ציורי קיר משנות ה 20-של המאה
הקודמת .אחד מהם היה סוריאליסטי ,המתנשא לגובה שתי קומות
מהמסד עד הטפחות ,וכמו אותו אילן בן העשר במעבר החציה ,מצא
בהארה רגעית את הפתרון לדילמת היצירה.

מכתיבי אופנה

אפשר לאפיין את רוח התקופה על פי העיצוב" .בכל מפגש בין אנשים
מתעצב משהו" ,אומר אילן .הוא מניח שבמקומות שבהם מתעסקים
באופנה ,דוגמת מילאנו ופריז ,האינטראקציות מקבלות צורה שנוגעת
'בית הצדף' ביפו.
תערוכה אודותיו,
שאצר איזיקה גאון,
הוצגה במוזיאון
ישראל בשנת .1991
צילום :יגאל גבזה

באנשים ,מחדדות את החושים ויוצרות את הטרנד הבא.

ערירי הוא לא בודד

מגיל עשר הוא נושא על כתפיו אחריות גדולה וחרדת נטישה .לא
מהסוג שאתם חושבים ,אלא חרדה שאם חלילה יקרה לו משהו לא
יהיה מי שידאג לאמו .בהיותו בן ארבעים הוא התייתם גם מאמו" .אני
ערירי אך לא בודד" ,הוא מצהיר חד-משמעית ועורך את הבידול בין
שני המונחים :ערירי הוא איש ללא משפחה ,אך לאדם הבודד נוסף
לזאת אין ידידים" .אמנם אין לי משפחה ,אך אני מוקף בחברים,
בעובדים ובלקוחות".

פיבקו אינו מתכחש
לעובדה שילדותו
הגדירה במשך שנים את
עבודתו .בהיותו ילד חי
בעולם של ניגודים

ויש לו חלום

כששאל אותו פרופ' יורם יובל מהו חלומו ,השיב" :לדעת לשחרר
ולהתחיל לעוף".

פרויקט ' ''ICONבנהריה,
 40יח"ד ,תוכנן עבור י'
כוכב ובניו בע"מ
הדמיהEvolve Media :

''מגדל העצמאות בת ים'  -מגדל ובו 130
יח"ד ,תוכנן בהשארה של דגל מתנפנף.
הדמיהArtefactoryLab Paris :
בית פרטי בסביון
'פרויקט אפריקה ישראל'
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פרויקט ' 'Light Houseבת ים
 200יח"ד ,המגדל ממוקם  500מטר מהים,
תוכנן עבור  .YBOXהדמיהStudio 84 :
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