
שילב פרסומות, פרחים מפלסטיק, דלת מקרר, ועוד חפצים ביצירת פופ זו. מאוסף המוזיאון לאמנות מודרנית
קולאז' בתבליט, טום ווסלמן, 1963. האמן 
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מטבח פרנקפורט נחשב 
לאב–טיפוס המטבח המודרני: 

יעיל וקומפקטי, שיוצר בקו 
ייצור המוני ושכלל את כל 
מה שעקרת הבית צריכה 

כדי לבשל ארוחה משפחתית 
וכדי לנהל את משק הבית. 

כעת הוא עומד במרכז 
תערוכה חדשה במוזיאון 

לאמנות מודרנית בניו–יורק / 
ד"ר דניאלה אוהד, ניו–יורק

קלסיקה
מודרנית
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שהוקם בשנות ה–20, כחלק מפרויקט "פרנקפורט החדשה". בתוך הבית 
הצנוע ניצב מטבח פרנקפורט, כאילו קפוא בזמן, כעדות לתקופת פריחתו 

של המודרניזם הגרמני. מגורי העובדים שנבנו ברחבי גרמניה בשנות ה–20 
מומנו על ידי העיריות במטרה לייצר פתרונות דיור לבני מעמדות הפועלים. 

השיכונים, מן המניפסטציות המרתקות בתולדות המודרניזם בשל השילוב 
של אסתטיקה חדשה ורעיונות סוציאליסטיים, הם גם מקורות השיכון 

הישראלי.
שיכוני העובדים בעיר פרנקפורט כללו כ–10,000 דירות. הם תוכננו על 

ידי אדריכל העיר ארנס מאי, שתפס מקום בהיסטוריה כאיש שהעניק לבני 
מעמד הפועלים מגורים מודרניים והצליח לשחרר את פרנקפורט, לפחות 
באופן חלקי, מבעיות תברואה וצפיפות. האדריכלית האוסטרית מרגרטה 
שוטה–ליהוצקי )2000–1897(, האישה הראשונה שסימה את בית הספר 

הגבוה למלאכות בוינה, היתה אחראית על תכנון כל המטבחים בדירות אלו. 
הצטרפותה למשרד אדריכלי העיר פרנקפורט הביאה לשוטה–ליהוצקי 

את התהילה, ועל אף פי שאחרי המלחמה בנתה בבולגריה, וינה ואף בקובה, 
היא זכורה כמי שעיצבה את מטבח פרנקפורט. זה היה מודל מטבח גאוני 
שנחשב לאב–טיפוס המטבח המודרני: יעיל וקומפקטי, שיוצר בקו ייצור 

המוני ושכלל את כל מה שעקרת הבית צריכה כדי לבשל ארוחה משפחתית 
וכדי לנהל את משק הבית. כדי להגיע למטבח האולטימטיבי, היא ראיינה 

עשרות עקרות בית וחקרה את צרכיה של עקרת הבית בתוך המטבח. היא 
יצרת מטבח קטנטן בגודל של 1.9 מטרים על 3.4 מטרים, ומטרתה היתה 
לאפשר לעקרת הבית בישול בזמן מינימלי ובעלות נמוכה. הוא כלל את 
כל השכלולים המודרניים, כגון תנור חשמלי וכירת גז או חשמל, ארונות 
אחידים ועוד פטנטים כמו קרש גיהוץ מתקפל, מגרות אלומיניום לאכסון 

דגנים, קמח, סוכר ותבלינים, וכמובן משטח עבודה עם כיסא. 

מטבח בבית בן–גוריון בתל ה
אביב, שבו התגורר ראש 

ממשלת ישראל הראשון משך 40 
שנים, הוא מקור מרתק לחוקרי 
העיצוב והתרבות הישראליים. 

אחרי הכול, כמה מטבחים שרדו 
במצבם המקורי מאז שנות ה-30? 

במטבח, שצבעו כחול–אפרפר, 
צופים מידי יום מבקרים המגיעים 
לבית המשמש כמוזיאון למורשת 

בן–גוריון. "צניעות המטבח", כותבת 
החוקרת האמריקאית ברברה מן, 
"משקפת את משנתו הסוציאלית 

של בן גוריון מחד ואת פשטות 
הדיור הארצישראלית מאידך". 

מקורו של המטבח בבית 
בן-גוריון באייקון עיצוב אירופאי: 

מטבח פרנקפורט המהפכני, שנוצר 
בשנות ה–20 ושעומד במרכזה של 
תערוכה מרתקת במוזיאון לאמנות 

מודרנית בניו יורק, שתינעל 
בחודש מרץ. לפני כשלוש שנים, 

בעת ביקורי בפרנקפורט, הוזמנתי 
לארוחת ערב בביתם של זוג 

אמנים הממוקם בשיכון עובדים 

המטבח כלל את כל 
השכלולים המודרניים, כגון 

תנור חשמלי וכירת גז או 
חשמל, ארונות אחידים ועוד 

פטנטים כמו קרש גיהוץ 
מתקפל, מגרות אלומיניום 
לאכסון דגנים, קמח, סוכר 

ותבלינים, וכמובן משטח 
עבודה עם כיסא

למעלה:
משמאל: צילום של מטבח פרנקפורט בעיצוב 

מרגרט שוטה-ליהוצקי, 1927, מאוסף המוזיאון 
לאמנות מודרנית. מימין: מתוך התערוכה
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מה היה כה מהפכני וחדשני במטבחי פרנקפורט ומדוע נכנסו לתוך 
ספרי ההיסטוריה? עד לשנות ה–20 נדחק המטבח למרתפים אפלים 

ומרוחקים, כחלל שאין להראות אותו או להתערבב בו. לפני המאה ה–19 
אף לא היה חלל ביתי נפרד שהוקדש לבישול. מאז שנכנס המטבח לבית 

הפרטי בראשית המאה ה–19, הוא נתפס כמקור לריחות שאותם טרחו 
הויקטוריאנים להחביא והמטבח היה לסמל של חוסר היגיינה. המודרניזם 
העניק למטבח גושפנקא ומיקם אותו בתוך הבית הפרטי, כחלק מתפיסה 

חברתית חדשה. מספר מוזיאונים בעולם כבר רכשו את מטבח פרנקפורט 
ובשנה שעברה הצטרף אליהם המוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק, 

כשרכש מטבח פרנקפורט משלו מאחת הדירות בפרנקפורט.
רכישה זו מהווה בסיס לתערוכה "משטח עבודה: המטבח המודרני של 
המאה ה–20". התערוכה מאורגנת בשלושה חלקים: החלק הראשון בוחן 
את תכונות המטבח המודרני באמצעות המונחים סטנדרטיזציה, היגיינה 

ופונקציונליות, ובודק את הדרך שבה  שינה המטבח את חיי היומיום של בני 
המערב. החלק השני מתמקד בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבו 
חלה התפתחות עצומה במוצרי צריכה. המטבח הפך לגדול יותר ולצבעוני 

יותר, ובו שלטו ענקי האלקטרוניקה דוגמת ג'נרל אלקטריק, פריג'ידר 
ובראון שפיתחו מוצרי חשמל זמינים וחדשנים. החלק האחרון של התערוכה 

דן במטבח כמקום אמוציונלי משפחתי. באמצעות הצגת יצירות אמנות 
שבמרכזן המטבח, דוגמת סדרת צילומים של האמנית האמריקאית סידני 

שרמן, התערוכה מציגה את המטבח כחלל שבו נערכים דיאלוגים הקשורים 
בפמיניזם, פסיכולוגיה, גסטרונומיה וערכי משפחה. 

בתערוכה המיוחדת במינה נקטה האוצרת ג'ולייט קינצין בגישה, על פיה 
המטבח הוא נקודת מוצא לבחינה של החיים המודרניים. באמצעות לא 

פחות מ–300 פריטים, הכוללים תצלומים, כלים, יצירות אמנות, רישומים 
ארכיטקטוניים, פוסטרים וסרטונים, היא יצרה תערוכה מרתקת הסוקרת את 

תולדותיו, התפתחותו ותכונותיו של המטבח המודרני. בין המוצגים אפשר 
למנות את הקומקום החשמלי הראשון שעיצב פטר בהרנס בעבור חברת 

החשמל הגרמנית AEG, קוביות סוכר מן התקופה ההיא ואינספור סירים, כלי 
פלסטיק, שואבי אבק וכלי אוכל. כל אלו יוצרים יריעה רחבה הפורסת את 

תרבות המטבח המודרני כחלל מעוצב. 

daniella.ohad.nyc@gmail.com

למעלה: כלי להכנת קפה בעיצוב פטר שלומבום,1941, עשוי זכוכית, עץ ועור, מאוסף המוזיאון 
לאמנות מודרנית

באמצע: קומקום חשמלי בעיצוב פטר בהרנס עבור חברת החשמל הגרמנית AEG, 1909, עשוי פליז 
מצופה בניקל, מאוסף המוזיאון לאמנות מודרנית

למעלה משמאל: מגרות לתבלינים, סוכר, דגנים ממטבח פרנקפורט, עשויות אלומיניום, מאוסף 
המוזיאון לאמנות מודרנית

לפני המאה ה–19 לא היה חלל ביתי נפרד שהוקדש לבישול.  
המודרניזם העניק למטבח גושפנקא ומיקם אותו בתוך הבית 

הפרטי, כחלק מתפיסה חברתית חדשה
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