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האיש בעל האצבעות הירוקות
דוד ביטון הוא אדריכל ומעצב נוף העוסק בעיקר בתכנון גנים וגינות .ממקום מושבו בפאריס ,הוא
בורא סביבות מגורים תחת כיפת השמיים ומטשטש את הגבולות בין פנים לחוץ.
מאת :ירדנה גולן צילוםNathalie Pasquel :

צמחים במקום קירות :ביטון מחלק
את חלל הגינה באמצעות מסך ירוק
של צמחייה שופעת
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הפרגולה בגינה של דוד ביטון:
ריהוט מסוגנן ונברשת בדולח
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 ,JARDINS JARDINשהיא פסטיבל גנים המתקיים מדי שנה בגני
הטיולרי במרכז פאריס ונחשבת לאירוע החשוב והיוקרתי ביותר
בתחום ,פרש ביטון תצוגת תכלית מרשימה של כשרונו וזכה לביקורות
מחמיאות במיוחד שהללו את גישתו החדשנית ,המשתלבת היטב
ברוחות הזמן העוסקות בסביבה ,אקולוגיה ושמירה על המשאבים של
כדור הארץ“ .מטרתי היתה ליצור חלל שקט ורגוע ,שישכיח את העובדה
שמרביתנו חיים בעיר ויספק מקום מפלט נעים ונוח” אומר ביטון .הרעיון
המרכזי שלו בתכנון היה ליצור גינה שיש בה “חדרים” בעלי פונקציות

“ביטון נוטל את עולם הצומח ובעזרתו מוחק את הגבולות
שבין הפנים והחוץ ומרחיב את סביבת המגורים האנושית
גם אל מחוץ לכתלים ולקירות”
ברורות ,כאשר כל אחד מהם תוחם באמצעות צמחיה אנכית שיצרה
קירות ירוקים והפרידה בין החדרים בהם שילב ביטון רהיטים ופריטים
דקורטיביים ,ממש כמו בחדר הנמצא בתוך הבית ,כולל אגרטלים עם
פרחים ,החלטה שיש בה סוג של טוויסט פוסט מודרניסטי ,שהרי קישוט
הבית באגרטלים עם פרחים נועד להכניס מעט מן החוץ פנימה ...ביטון
אף הגדיל לעשות ובהחלטה נועזת שיש בה לא מעט הומור ,קישט את
הפרגולה שבגן ,בנברשת בדולח גדולה ונוצצת ,לא מסוג גופי התאורה
שאנו מורגלים לראות בגינות .ארבעה צבעים שולטים ביצירתו של ביטון:
ירוק ,כתום ,שחור ולבן .על הירוק אין צורך להרחיב ,הוא מובן מאליו.
שאר הצבעים באים לידי ביטוי בפריחה ,בריהוט ובפריטים הקישוטיים.

אם היכולת לשנות את הסביבה החיצונית ולעשותה
נוחה ,טובה ,יפה ומוצלחת יותר מכפי שהיתה
מלכתחילה היא סיבה מספקת לכנות את דוד ביטון “המתחרה
של היושב במרומים”? יש לשער שביטון עצמו יתנגד נחרצות
לכינוי זה ,למרות העובדה שהוא עוסק בבריאת גנים וגינות
ומשנה את הנוף הטבעי .ביטון שהחל את הקריירה שלו
כאדריכל ,הסב את עיקר עיסוקו לאדריכלות נוף ומאז שעשה
כן ,הוא משפיע ,תרתי משמע ,על הנוף שסביבו .ביטון נוטל
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[ ]1הפרגולה בגינה של דוד ביטון:
ריהוט מסוגנן ונברשת בדולח
[ ]2פינה קסומה טובלת בירוק
[ ]3כורסה מעוצבת בצבע שחור
תורמת לטשטוש הגבולות בין
פנים לבין חוץ

את עולם הצומח ובעזרתו מוחק את הגבולות שבין הפנים והחוץ ומרחיב
את סביבת המגורים האנושית גם אל מחוץ לכתלים ולקירות .יש ויאמרו
שאין בזה כל חדש ,שכן רבים הם האדריכלים המודרניים המצהירים על
טשטוש גבולות דומה .אולם בעוד הם מכניסים את החוץ פנימה ,ביטון
עושה בדיוק להיפך ומוציא את הפנים החוצה .ביטון שהושפע מאוד
מהאדריכלים ג’ון לאוטנר וריצ’רד ניוטרה ,עבר לקליפורניה אותה הוא
מכנה “גן עדן אקזוטי” שם חקר למד ועבד במשך שבע שנים ,אחריהן
שב לפאריס ופתח משרד לאדריכלות נוף ועיצוב פנים .בתערוכת
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י אמר שלבן זה לא צבע? את הבית הדו-משפחתי ברמת השרון ,דקות נסיעה
מגוש דן האפרפר ,תכננו האדריכלים דורית סלע ואורן וייץ בדגש על הצבע הצחור.
החומרים שמרכיבים את מעטפת הבית ,כמו גם אלה המשתלבים בתכנון הפנים,
הם בגוונים שונים של לבן או מונו-כרומטיים ושקטים ,והאווירה  -רגועה ונקייה.
העיצוב החיצוני והפנימי של הבית הוא תולדה של רצון המשפחה לטשטש את
חלוקת המגרש לשתי יחידות ,וליצור חזית אחידה והמשכית במקום שני חצאי
חזיתות ,האופייניים למגרש מסוג זה .כדי ליצור את המראה המבוקש ,שולבו
בחזית המבנה אלמנטים דו-ממדיים ותלת-ממדיים .פס החלונות המוארך בקומת
המגורים יוצר חיבור בין שתי היחידות שאותן הוא חוצה ומסתיר את הקיר המפריד
ביניהן .הקומפוזיציה האופקית נשברת על ידי אלמנט הכניסה :קובייה מחופה באבן
פייטרה סירנה אפורה ,אשר “נסדקה” על ידי קו אלכסוני דרמטי .הקובייה

הגינה שופעת צמחים אקזוטיים כמו
במבוק שחור שמוצאו במזרח ,פרוטיאה
ילידת דרום אפריקה ,ופפירוס מצרי -כולם
בעלי נוכחות בולטת המשמשת כרקע
לצמחים אחרים אשר למרביתם פריחה
בצבע כתום ,הבולט שבהם הוא ציפור גן
עדן .יצירתו של דוד ביטון ,אשר בהעדר
הגדרה מתאימה יותר ,ניתן להגדירה
כ”אדריכלות חיה” המורכבת בעיקר
מצמחים ,הותאמה לשימוש הן ביום והן
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משחקי השתקפויות בפינת האוכל
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בלילה ,ולפיכך הותקנה בה מערכת תאורה משוכללת ומתוחכמת ההופכת
את הגינה בלילה ,למקום קסום ומלא אופי העוטה דמות שונה לחלוטין מזו
של שעות היום .מערכת התאורה הפכה למרכיב חשוב ומרכזי בעיצוב הגינה:
הצמחים הטרופיים זכו לתאורת “ לד” ירוקה המדגישה ומעמיקה את צבעם
הטבעי .הצמחים האדריכליים הגדולים ,עצים ודקלים ,מוארים באור לבן
התורם ליצירת ההפרדה בין החללים השונים .בפרגולה ,כאמור ,הותקנה
נברשת בדולח המוסיפה לטשטוש הגבולות בין פנים לחוץ ,תוך כדי קריצה
הומוריסטית“ ...מאז שהתחלתי ללמוד אדריכלות גיליתי עניין רב בעולם
הצומח” אומר ביטון“ ,באמצעות השימוש בצמחים אני מוחק את המעבר

י אמר שלבן זה לא צבע? את הבית הדו-משפחתי ברמת השרון ,דקות נסיעה
מגוש דן האפרפר ,תכננו האדריכלים דורית סלע ואורן וייץ בדגש על הצבע הצחור.
החומרים שמרכיבים את מעטפת הבית ,כמו גם אלה המשתלבים בתכנון הפנים,
הם בגוונים שונים של לבן או מונו-כרומטיים ושקטים ,והאווירה  -רגועה ונקייה.
העיצוב החיצוני והפנימי של הבית הוא תולדה של רצון המשפחה לטשטש את
חלוקת המגרש לשתי יחידות ,וליצור חזית אחידה והמשכית במקום שני חצאי
חזיתות ,האופייניים למגרש מסוג זה .כדי ליצור את המראה המבוקש ,שולבו
בחזית המבנה אלמנטים דו-ממדיים ותלת-ממדיים .פס החלונות המוארך בקומת
המגורים יוצר חיבור בין שתי היחידות שאותן הוא חוצה ומסתיר את הקיר המפריד
ביניהן .הקומפוזיציה האופקית נשברת על ידי אלמנט הכניסה :קובייה מחופה באבן
פייטרה סירנה אפורה ,אשר “נסדקה” על ידי קו אלכסוני דרמטי .הקובייה

“מטרתי היתה ליצור חלל שקט ורגוע ,שישכיח את העובדה
שמרביתנו חיים בעיר ויספק מקום מפלט נעים ונוח”

בשעות הלילה ,תאורה מתוחכמת
מעניקה לגינה אוירה חלומית
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בין הפנים לבין החוץ ומטשטש את הגבול ביניהם ,אני משלב צמחים כמעט
בכל פרויקט אותו אני מבצע ,גם פרויקטים שאינם קשורים לאדריכלות נוף...
בחברה אורבנית שיש בה שפע של טרדות ולחצים ,הצורך בצמחייה ובנוף
ירוק הינו מובן מאליו” אין ספק שביטון אוהב את מלאכתו עד אין קץ ואהבה
זו מתבטאת בצורה ברורה בכל פרויקט בו הוא עוסק .ביטון ,בעל האצבעות
הירוקות ,מצמיד לגינות המרהיבות שלו ,נימוקים מוצקים אותם הוא מיטיב
לנסח בפיוטיות “ :כאשר אני מעצב גינה אני מעז יותר ,ישנה איזו תחושה של
חופש ,החלום מפנה מקום לסוג של ’טירוף’ שאינו אפשרי בתכנון חללים
פנימיים...מה שמרתק אותי בגינה היא בדיוק העובדה שהיא גורמת לנו לחוש
כאילו אנו נמצאים בתוך חלום”..
www.davidbittondesign.com
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