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LT: You have always associated your work more 
with textile. This idea of weaving is interesting, 
sounds so old…
LS: …true, it’s Gothic. That’s basically what we 
are discussing here, the old battle between Classic 
and Gothic, between Classicist Elementarism and 
Gothic Continuity. In Classicism all the elements 
pre-exist, the column, the architrave, the pedestal, 
etc. etc. In Gothics everything is a result of the 
relationships of the ribs: many ribs bundle together 
to become a column, then bundled ribs split up 
and start to weave into a vault. That’s why there is 
so much variation in Gothic vault-design. The ribs 
behave in a very textile manner, it is a pure art 
of continuity. There is nothing in comparison, we 
have studied the Rococo shells, the Art-Nouveau 
waterplant and whiplash, but none of these 
operates like the Gothic bifurcations, the fans 
and the bundles. Ribs are folds, not corners, they 
are the center of something, not the end of it. In 
Classicism the relationship between the elements 
can only be restored by the ornament, which is 
why ornament is always curved, since the elements 
are usually straight. That’s also why Alberti needed 
to formulate beauty as a product of Structure 
and Ornament, to repair the joint and restore 
continuity. Which immediately threw him back into 
an unfortunate metaphysics of showing (structure) 
and hiding (ornament) the truth. And, at the same 
time, adding the subordination of the organic to 
geometry. In Gothics elements are much more 
relative – Worringer called it a “vitalized geometry” 
– because they are created by this abstract proto-
element, the rib, half-structural, half-formal it 
exists at many scales, and gothic beauty is much 
more configurational, it is the pattern created by a 
multiple figures that each have their own degrees 
of variation.

ל.ט.: תמיד קשרת את עבודתך יותר עם בדים. אריגה היא רעיון 
מעניין, אשר נשמע ישן...

מדברים,  למעשה  אנו  כך  על  גותי.  רעיון  זהו  ...אכן,  ל.ס.: 
המאבק עתיק היומין בין הקלאסי לבין הגותי, בין האלמנטריזם 
הקלאסי,  המושגים  בעולם  הגותית.  ההמשכיות  לבין  הקלאסי 
  ,(Architrave) הארכיטרב  העמוד,  מראש,  קיימים  הגורמים  כל 
היחסים  ממערכת  כתוצאה  נובע  הכל  בגותיקה  וכו'.  המעמד, 
הופכים  יחד  המחוברים  רבים  קמרונים   :(rib) הקמרונים  של 
קשת  לכדי  ונשזרים  מתפצלים  מחוברים  קמרונים  ואז  לעמוד, 
הגותיות.  הקשתות  בעיצוב  רבים  כה  שינויים  יש  לכן   .(vault)
הקמרונים מתנהגים באופן הדומה לבדים, זו תמציתה של אמנות 
צורת  את  בחנו  אנו  לזה,  דומה  דבר  שום  אין  ההמשכיות. 
הצדפות של הרוקוקו, את פרחי המים והצליפה של הארט-נובו, 
הגותיות,  להתפצלויות  הדומה  באופן  פועלים  אינם  הם  אולם 
המניפות והצברים. הקמרונים אינם פינות, הם קפלים, הם מרכזו 
של משהו ולא סופו. בסגנון הקלאסי ניתן לשקם את מערכות 
 ,(ornament) היחסים בין הגורמים השונים רק באמצעות הקישוט
וכתוצאה מכך הקישוטים מעוקלים תמיד, מאחר והאלמנטים הם 
לרוב ישרים. ובדיוק מסיבה זו נאלץ אלברטי (Alberti) להגדיר 
יופי כסכום של מבנה וקישוט, לתקן את נקודת החיבור וליצור 
למטפיסיקה  מייד  אותו  הוביל  והדבר  ההמשכיות.  את  מחדש 
מיותרת של הצגה (מבנה) והסתרה (קישוט) של האמת. ובאותו 
זמן, הוא הוסיף את שיעבודו של האורגאני לגיאומטריה. בגותיקה 
של  "גיאומטריה  זאת  כינה  וורינגר   – יותר  יחסיים  הגורמים 
חיוניות" – מאחר והם נוצרו באמצעות גורם יסודי זה, הקמרון, 
חציו-מבני, חציו-צורתי הקיים בסדרי-גודל רבים, והיופי הגותי 
הוא תצורתי במידה רבה יותר, הוא התבנית הנוצרת ע"י מגוון 

צורות אשר להן דרגות שונות של שינוי.
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Bone Structure מבנה עצמות

LT: Your forms are always the product of acting forces 
following rules. These procedures are not at all based 
on any kind of inspiration or accidental intuition. I think 
you can seethat with the earlier projects there seems 
to be more of an interest in the forces themselves and 
with the later projects in the control of these forces. 
So, later there is more a sense of the aesthetic, though 
the formed object is very different from the classicist 
aesthetical-mathematical model that identifies universal 
beauty with proportion and harmony of parts.
LS: Yes, that is completely correct. Pure emergent 
morphogenesis is not enough, there is just no 
certainty that the outcome will be architectural. There 
is just no way we can have a flock self-organizing on 
our computer screens and say, “Now it looks like 
a museum!” and stop the flock, freezing the form. 
I have been researching for so long what kind of 
methodologies we could develop for bottom-up, self-
organisational design techniques, but always within 
the framework of architecture. I don’t think a flock is 
particularly architectural, though it is exhilirating and 
beautiful to look at thousands of sparrows. You are 
right, my obsessions now lie more with aesthetics, 
and being able to say when it is ‘beautiful’. So, it is 
about coordination and coherence, as with a flock, 
but specifically within architecture. Architecture is a 
discipline. This is such a difficult and such an important 
issue. Actually, I position myself in the late 18th-
century break with the beautiful, with Kant, or even 
more with Diderot and Coleridge. For Diderot and his 
contemporaries there was a new idea that broke with 
Universal Transcendentalism, with God, Goodness, 
etc., the forces of harmony that shaped the world as 
it was. For them matter itself became active, totally 
in opposition to Descartes’ inert matter that had to 
be shaped into form by Transcendental Powers. They 
called that “epigenesis”, which is actually an early 
understanding of what we nowadays call complexity 

or self-organisation. There is this amazing quote by 
Coleridge, from 1812: “The form is mechanic when 
on any given material we impose a pre-determined 
form, not necessarily arising out of the properties 
of the material, as when a mass of wet clay we give 
whatever shape we wish it to retain when hardened. 
The organic form, on the other hand, is innate: it shapes 
as it develops itself from within, and the fullness of its 
development is one and the same with the perfection 
of its outward form. Such is the life, such is the form. 
Nature, the primogenial artist, inexhaustible in diverse 
powers, is equally inexhaustible in forms.”

חוקים  לפי  כוחות  הפעלת  של  תוצאה  הן  שלך  הצורות  ל.ט.: 
מסוימים. שיטות אלה לא מתבססות על כל סוג של השראה או 
אינטואיציה מקרית. ניתן לראות בעבודות המוקרמות יותר עניין 
בכוחות עצמם, ובעבודות המאוחרות יותר עניין בבקרה ובשליטה 
על כוחות אלה. כך שבעבודות החדשות יותר יש תחושה מפותחת 
יותר של אסתטיקה, למרות שהעצם הנוצר שונה מאוד מהמודל 
נובע  אוניברסאלי  יופי  לפיו  אשר  הקלאסי  האסתטי-מתמטי 

מפרופורציות והרמוניה של החלקים.
איננו  טהור  מורפוגנזיס  של  התהוותו  מאוד.  נכון  זה  כן,  ל.ס.: 
מספיק, פשוט אין בטחון שהתוצאה תהייה אדריכלית. פשוט אין 
דרך שבה אנו יכולים לתת לצבר להתארגן מעצמו על מסך המחשב 
ואז להגיד "עכשיו זה נראה כמו מוזיאון!", לעצור את הפעולה 
מתודולוגיות  אילו  רב  זמן  זה  חוקר  אני  הצורה.  את  ולהקפיא 
מלמטה- ארגון-עצמי,  של  עיצוב  לשיטות  לפתחת  יכולים  אנו 
למעלהׂ (bottom-up), אבל תמיד במסגרת של אדריכלות. אני לא 
חושב שצבר הוא בעל תכונות אדריכליות מיוחדות, למרות היופי 
וההתרגשות שקבוצה של אלף אנקורים עשויה לעורר. את צודקת, 
ההתעניינות שלי כיום היא יותר במישור האסתטי, ביכולת להגיד 
מתי זה "יפה". כך שמדובר בארגון ובקוהרנטיות, כמו בעדר, אבל 
במסגרת האדריכלות. האדריכלות היא דיסציפלינה. זהו נושא כה 
מורכב וכה חשוב. למעשה, אני ממקם את עצמי בשבר שהתחולל 
בסוף המאה ה- 18, עם קאנט, ובאופן מדויק יותר עם דידרוט 
(Diderot) וקולרידג' (Coleridge). עבור דידרוט ובני תקופתו היה 
רעיון חדש אשר התנתק מהטרנסנדנטליזם האוניברסאלי, אלוהים, 
טוב, וכו', הכוחות ההרמוניים אשר עיצבו את העולם כפי שהוא. 
עבורם הפך החומר עצמו לגורם פעיל, בניגוד גמור לחומר הדומם 
אשר לפי דקארט עוצב בצורתו ע"י כוחות טרנסנדנטליים. הם 
מאוד  מוקדמת  הבנה  למעשה   ,(epigenesis) אפיגנזה  זאת  כינו 
של מה שאנו מכנים כיום מורכבות או ארגון-עצמי. יש ציטוט 
מדהים של קולרידג', משנת 1812: "הצורה היא מכאנית כאשר 
אנו מכתיבים לכל חומר נתון צורה קבועה-מראש כלשהי, אשר 
איננה נובעת בהכרח מהתכונות של החומר, באותו אופן בו גוש 
נעניק  אותה  צורה  בכל  יתקשה,  כאשר  יישאר,  חמר  של  רטוב 
לו. מצד שני, הצורה האורגנית היא מולדת: היא מתעצבת כאשר 
של  לשלמות  זהה  התפתחותה  והשלמת  מבפנים,  מתפתחת  היא 
צורתה החיצונית. כך הם החיים, כך היא הצורה. הטבע, אותו 
גם  נלאה  אינו  נלאים,  אינם  השונים  שכוחותיו  בראשיתי,  אמן 

במגוון צורותיו."
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: …Beauty is about proportion, harmony, goodness, 
the forces-that-shape are in control, they are divine. 
Aesthetic pleasure is then nothing else but a re-enjoying 
of goodness, i.e. the laws of nature. With Kant’s The 
Critique of Judgement this all changes, beauty becomes 
fragile, the object is overwhelmed by forces, not 
shaped by laws. All forms are haunted by the abyss. My 
problem with this notion of chaos is, however, that the 
forces are immediately too large, and therefore the 
Romantic experience can only result in passivity and 
contemplation (of a Cosmic Force). In that sense the 
Romantics just replaced one transcendental power by 
another, the one of Good by the one of Evil, exactly 
what Mario Praz stated years ago, they are of the 
same inapproachable nature. I want to be in between 
beauty and sublime, between the small pleasures of the 
controlled and the overwhelming forces of the chaotic. 
As Deleuze once said, “every object is exceeded by 
the forces that shape it”, but that doesn’t mean we 
should just unleash forces and blur the object. We 
have to appreciate the fundamentally paradoxical 
nature of Deleuze’s statement. To be shaping means 
to construct, and since we are talking about a self-
organisation this force needs to be made immanent, 
what we call a “constructivism,” almost a self-
engineering. The forces-that-shape are then suddenly 
in a continuum with the forces-that-destroy. Since the 
coordination of elements is necessarily flexible there is 
also a limit and what brings the elements together can 
also make them fall apart. So, again, we arrive at the 
Gothic, at articulation and coordination, at “vitalized 
geometry.” In that sense we could understand the 
Gothic as being in between mechanic and organic I 
guess. I realize that the 20th-century was obsessed by 
the sublime, by transgression, by deconstruction, I am 
not. Art ended up in autonomy, which I think is just an 
aesthetics of the mind, pure concept, pure judgement, 
pure passivity. It’s a dead end. I believe in the body and 

in the embodied mind. So, all questions according to 
aesthetics must be answered by taking into account 
what constitutes a bodily experience. 
…When there is a real continuity of perception and 
action, of wall and floor, there is also a continuum of 
aesthetics and program. So, the “bodily experience” is 
not just the moment when the aesthetics transforms 
into the programmatic, no, the aesthetics itself is a 
bodily experience, and that, I think, is what we should 
call the sensuous, that is what is in between beauty and 
sublime. It is not pleasure, it is not lust, it is not awe, it 
is not sensual, it is the sensuous.

...יופי מתייחס לפרופורציה, הרמוניה, טוב, בשליטת הכוחות-
המעצבים, האלוהיים. כלומר, הנאה אסתטית איננה יותר מאשר 
התענגות-מחדש על הטוב, כלומר על חוקי הטבע. עם ביקורת 
שביר,  הופך  היופי  משתנה,  זה  כל  קאנט,  של  השיפוט  כוח 
הפועלים  לכוחות  נכנע  חוקים אלא  האובייקט לא מעוצב ע"י 
עם  הבעיה שלי  אולם  הצורות.  כל  אחר  רודפת  התהום  עליו. 
ולכן  גדולים מדי,  מייד  הן  זה של כאוס הוא שהכוחות  מושג 
יכול להביא רק לפאסיביות והתבוננות  הניסיון של הרומנטיקה 
כוח  החליפו  פשוט  הרומנטיקנים  זו  מבחינה  קוסמי).  (בכוח 
טרנסנדנטלי אחד באחר, את זה של טוב בזה של רוע, בדיוק 
לשניהם  שנים,  לפני  אמר   (Mario Praz) פראז  שמאריו  מה 
והנשגב,  היופי  בין  להיות  רוצה  אני  בלתי-מושג.  אופי  אותו 
של  והמכריעים  הנשלטים  הכוחות  של  הקטנות  ההנאות  בקרב 
מעבר  חורג  "כוח   ,(Deleuze) דלז  פעם  שאמר  כפי  הכאוטי. 
לכל אובייקט אותו הוא מעצב", אולם אין פירוש הדבר שעלינו 
פשוט להפעיל כוחות ולטשטש את האובייקט. עלינו להבין את 
האופי הפרדוכסלי הבסיסי של אמירתי של דלז. לעצב פירושו 
להיות  זה  כוח  על  בארגון-עצמי  עוסקים  ואנו  ומאחר  לבנות, 
הנדסה- כמעט  "קונסטרוקטיביזם",  מכנים  שאנו  מה  אימננטי, 
עם  מרחב  באותו  הכוחות-הבונים  לפתע  נמצאים  ואז  עצמית. 
להיות  מוכרח  הגורמים  של  והארגון  מאחר  הכוחות-ההורסים. 
לזה  זה  להתחבר  לאלמנטים  שגורם  ומה  גבול  גם  קיים  גמיש, 
לארגון  לגותיקה,  חוזרים  אנו  שוב,  וכך,  להפרידם.  גם  יכול 
והגוי, ל- "גיאומטריה של חיוניות." אני מניח שבאופן זה אנו 
לאורגאני.  המכאני  בין  הנמצא  כדבר  הגותי  את  להבין  יכולים 
לחריגה,  לנשגב,  אובססיה  הייתה   20 ה-  שבמאה  יודע  אני 
לדקונסטרוקטיביזם, אולם אני לא מרגיש כך. האומנות הגיעה 
המחשבה,  של  אסתטיקה  רק  היא  לדעתי  אשר  לאוטונומיה, 
סתום.  מבוי  זהו  טהורה.  פאסיביות  טהור,  שיפוט  טהור,  מושג 
אני מאמין בגוף ובמחשבה הכלואה בגוף. ולכן יש לענות על 
כל השאלות הנוגעות לאסתטיקה באמצעות התייחסות לדברים 

הכלולים בחוויה הגופנית.
...כאשר יש המשכיות אמיתית של תפיסה ופעולה, של קיר ושל 
רצפה, יש גם רצף של מתאר ואסתטיקה. וכך, "החוויה הגופנית" 
האסתטיקה  לא,  למתארי,  הופך  האסתטי  בו  הרגע  רק  איננה 
עצמה היא חוויה גופנית, וכך לדעתי עלינו לכנות את החושי, 
זהו הדבר שבין יופי ונשגבות. אין זו הנאה, אין זו תשוקה, אין 

זה פחד, אין זה חושני, זהו חושי.
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יודעים מניסיון היום-יום שלנו מהי תלותו של החלל במצב רוחנו. 
עלינו לעצב בראש ובראשונה עבור האינטנסיבי ובאמצעותו, כאשר 

האקסטנסיבי יהיה התוצאה. כך הם החיים, כך היא הצורה!

… My most gothic project (Jalisco Library). It all 
starts with structure, I place structure in between 
massing and texture, logically, but more as a diagram, 
as something that is flexible, that can subsequently 
develop one way into texture and the other way into 
massing. It is living, hot steel, not the beams you order 
afterwards with the steel contractor. The structure is 
derived from Henri Labrouste’s St. Geneviève library 
in Paris: a column continuing in an arch and becoming 
column again… 
…The Platonic solids of Modernism used overdefined 
volumes with underdefined, naked surfaces, we do the 
reverse: lumpy, vague volumes with highly articulated 
surfaces. With the glow-shape there are hardly any 
shadows, since there are no corners. Space, light and 
geometry seem to merge, follow the same vector. 
“Glow” is not just a material property, it is also a 
geometrical one. We cannot separate the continuous 
geometry from lighting, nor from the sensations that 
are stirred up in the body, nor the actions that are 
deployed. My images are action-images. The geometry 
is rhythmic, of a continuous variation, which means 
that a moving body immediately relates to that, but 
only when mediated by light. The object lights up with 
action…
…Lighting creates action, action creates light. Nothing 
could be more sensuous, the light that lights up a body! 
That is exactly the aesthetics of articulation, as I said, 
the sensuous recognizes both the highlighting of the 
middle as well as blurring the ends. Just look at the 
Maison Folie façade, of course a façade, not as structural 
as the Jalisco Library, but what an amazing effect. 
When you pass by, in the street, the surface glows 
and changes its glow, it moves as you move – why not 
call this interactive too, where lies the action if not in-
between the object and the body? It is with that façade 
as with a figura serpentinata, there are no corners, 
only continuous modulation, every movement creates 

...הפרויקט הגותי ביותר שלי (ספריית Jalisco). הכל מתחיל מהמבנה, 
אני מניח את המבנה בין המרקם לבין המסה, באופן הגיוני, אבל 
יותר כמו תרשים, משהו גמיש, אשר כתוצאה מכך עשוי להתפתח 
בכיוון אחד למרקם ובכיוון השני למסה. זהו ברזל חי ורותח, לא 
נלקח  המבנה  הברזל.  מקבלן  להזמין  ניתן  כך  אחר  אשר  הקורות 
 (Henri Labrouste) לברוסט  אנרי  של   St. Genevieve מספריית 

בפאריז: עמוד אשר ממשיך לקשת והופך שוב לעמוד...

...המוצקים האפלטוניים של המודרניזם עשו שימוש בנפחים בעלי 
משטחים עירומים, לא-מוגדרים, אנו פועלים להיפך: נפחים לא-
ברורים, מלאי גושים, בעלי פני-שטח מבוטאים היטב. עם הצורה-
האור  החלל,  כאילו  פינות.  ואין  מאחר  צל  כמעט  אין  הזוהרת 
והגיאומטריה מתמזגים, נעים בעקבות אותו ובטור. "זוהר" איננו רק 
תכונה חומרית, זו גם תכונה גיאומטרית. אין אנו יכולים להפריד 
נוצרות  אשר  מהתחושות  או  מהתאורה,  הרציפה  הגיאומטריה  את 
תמונות-פעולה.  הן  שלי  התמונות  הננקטות.  מהפעולות  או  בגוף, 
נע  שגוף  הדבר  פירוש  רציף,  שינוי  בעלת  קצבית,  הגיאומטריה 
האור.  תיווכו של  רק באמצעות  מיידי, אבל  באופן  לכך  מתייחס 

פעולה מאירה את האובייקט...
...הארה גורמת לפעולה, פעולה גורמת להארה. אין דבר חושי יותר, 
אור אשר מאיר גוף! זו בדיוק האסתטיקה של הביטוי, כפי שאמרתי, 
החושי מזהה את ההדגשה של המרכז וכן את הערפול של הקצוות. 
הביטי בחזית של ה- Maison Folie, כמו רק חזית, לא מבנית כמו 
ספריית Jalisco, אולם איזה תופעה מדהימה. כאשר חולפים לידה, ברחוב, 
זוהרו, הוא נע כפי שאתה נע – מדוע  זוהר ומשנה את  המשטח 
לא לכנות את הדבר אינטראקטיבי, היכן נמצאת הפעולה אם לא 
באזור-הביניים בין האובייקט לבין הגוף? בחזית זו כמו בפיגורה 
יוצרת תנועה  סרפנטינטה, אין פינות, רק אפנון רציף, כל תנועה 
חדשה. לא ניתן לעמוד ללא תנועה מול חזית זו, אין שום דבר 

פרונטאלי בה. החלל מונע ע"י פני השטח...

...משטחים בוערים אשר גורמים לנו לעלות באש. אנו האדריכלים 
מבלבלים תמיד בין החלל לבין ה- XYZ של דקארט, עם היקום 
הניטראלי המתמשך הזה. כמובן שהחלל נמצא שם, אולם הדבר לא 
עוזר לנו בכלל, זה לא עוזר לנו לחצות אותו או לחיות בו, עלינו 
להסתכל על כך בכיוון ההפוך: החלל הוא תוצר-לוואי של האש 
שבחומר, של האינטנסיבי, של רגשות ותחושות. זה כל כך נכון, אנו 

a new movement. There is no way you can stand still in 
front of that façade, there is nothing frontal to it. Space 
is propelled by the surface…
…Burning surfaces that make us catch fire. We 
architects have always mixed up space with the XYZ 
of Descartes, with this neutral, extended universe. Of 
course space is there, but that doesn’t help us at all, 
it doesn’t help us crossing it of living in it, we should 
see it the other way around: space is the by-product 
of fire in matter, from the intensive, from feelings and 
sensations. This is so true, we know from our everyday 
experiences how much space depends on our moods. 
We should design with and for the intensive first, and 
have the extensive as an outcome. Such is the life, such 
is the form!



מוזיאון פרהיסטורי, יאונגוק
2006 קוריאה

הנוף הקיים עומד בבסיס התכנון של המוזיאון הפרהיסטורי ביאונגוק 
לבין  הארכיאולוגיה  בין  המחברת  היא   הטופוגרפיה   .(Jeongok)
מלמטה,  החפירות  מאתר  מקשר  המבנה  הסביבה.  של  הגיאולוגיה 
אל קיר הבזלת הנסתר, עד לתצפית פנורמית של כל הנוף למעלה. 
אולם  ומגובשת.  חזקה  חוויה  למבקר  מאפשרת  זו  אנכית  תנועה 
אנכיות זו לא עולה כמו מגדל, אלא כמבנה אשר זורם עם הנוף, 
כפי שעשתה זאת הלבה לפני מיליוני שנים, כך שההיסטוריה של 

המקום מקבלת ביטוי מוחשי ואף חושי. 
מיזוגם של האנכי והאופקי, מהבעיות העתיקות ביותר באדריכלות, 
מקבל במקרה זה פתרון באמצעותה של גיאומטריה רציפה. המבנה 
מתחיל כמשטח בודד על פני הרכס בו בניין המשרדים והארכיב, 
עולה והופך למרפסת תצפית, ולאחר מכן זולג מטה אל הבזלת והופך 
לחללים הפומביים של המוזיאון. למטה על הקרקע, הוא הופך לגג 
גדול שמכסה פיר חפירות מלאכותי המבטא את הזהות הארכיאולוגית 
הייחודית באמצעות חוויה משולבת של מדיה ממשית ווירטואלית. 

The existing landscape is the driving force in the design 
of the Jeongok Prehistory Museum. The topography 
specifically connects the archeology to the geology of 
the landscape. NOX designed a structure that connects 
the excavation down below, to the hidden basalt wall, 
up to the panoramic overview of the entire landscape. 
Such a vertical progression offers the visitor a strong, 
cohesive experience. However, this verticality does not 
rise up as a tower, but as a structure flowing with the 
landscape, as did the lava millions of years ago, making 
palpable and even sensuous the history of the site. 
The merging of the horizontal and the vertical, one of 
the oldest problems in architecture, is managed here 
by opting for a continuous geometry. The structure 
starts as a single span on the ridge where the building 
contains offices and archives, rises up to become an 
observation deck, and then oozes down over the basalt 
edge and becomes public museum space. Down on 
the ground, it then becomes a large roof spanning an 
artificial excavation pit that communicates the unique 
archeological identity in a mixed experience of real 
and virtual media.

OXNOXNOXNOXNOXOOZENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXOOZENOXNOXNOXNOXNO
JEONGOK PREHISTORY MUSEUM
2006 KOREA



A TOWER, QUESTIONNAIRE 
AND WEBSITE 
1999-2004 DOETINCHEM, THE NETHERLANDS

מגדל, שאלון ואתר 
אינטרנט

2004-1998, דוטינכם, הולנד

חלק  מהווה  האדריכלות  בו  שונות,  ממדיות  המורכב  קוהרנטי  בן-כלאיים  זהו 
בו  פרויקט   זהו  מערכות-יחסים.  של  יותר  רחבה  אינטראקטיבית  ממערכת 
תפקידים,  (מרחב, כמות) מחליפים  (רגש, איכות) והאקסטנסיבי  האינטנסיבי 
כאשר פעולה אנושית, צבע, כסף, ערך, ורגש הופכים לישויות מקושרות זו לזו. 

הפרויקט, אשר נבנה בתחילת 2003 בעיר דוטינכם (Doetinchem) בהולנד, 
המרכיבים  שלושת  אינטרנט.  ואתר  שאלון  מוחשי-המגדל  ממבנה  מורכב 
מתקשרים זה לזה באופן אינטראקטיבי. המגדל, אשר תוכנן ע”י נוקס, הוא מבנה 
בגובה 12 מטרים בו נוצר משטח מורכב באמצעות גיאומטריות רגילות ומיוחדות. 
הוא מורכב מאפוקסי שנוצר באמצעות טכניקת עצוב מונחית-מחשב (גיוץ קלקר 
זה  משטח   .(CNC milled Styrofoam מספרית מחשבית  בקרה  באמצעות 
משותף.  רצף  חולקים  ומשטחים  עמודים  בה  הגותית,  הקשת  למבנה  דומה 
המבנה מקושר באופן ישיר לאתר האינטרנט בשתי דרכים שונות: ראשית: אתר 
האינטרנט משקף את תגובות התושבים לשאלון, שנכתב ע”י האמן ק.ס. סראפיין 
ופחד.  כגון שנאה, אהבה, אושר  ברגשות  (Q.S. Serafijn) מרוטרדם, והעוסק 
כל חודש הופכות השאלות מדויקות יותר ויותר, וכל התשובות ממופות ב-’נופים’ 
צבעים:  ארבעה  ע”י  מיוצגים  הרגשות  באתר. שנית: ארבעת  המופיעים  שונים 
– וכך  ירוק, אדום, כחול וצהוב, שהם גם צבעי המנורות המאירות את המבנה 
כאשר נעים בסביבתה של דוטניכם, ניתן לראות מהו הרגש המדורג היום במקום 
הראשון... בתיבה מתחת למגדל יכולים תושבי העיר להניח מסרים אישיים לנופים 
אלה. על מנת לקשר בין כל אלה באופן הדוק יותר, שולח המגדל פרחים ומכתבי 
אהבה מוכנים מראש מ- ‘כתובות האהבה’ אל ‘כתובות השנאה’. בסופה של כל 

שנה מוענק פרס של 10,000 אירו לכתובת עם הרגשות הרבים ביותר.

D-tower is a coherent hybrid of different media, 
where architecture is part of a larger interactive 
system of relationships. It is a project where the 
intensive (feelings, qualities) and the extensive (space, 
quantities) start exchanging roles, where human action, 
color, money, value, feelings all become networked 
entities. The project – built early 2003 in the city 
of Doetinchem - consists of a physical building (the 
tower), a questionnaire and a website. All three parts 
are interactively related to each other. The building - 
which is designed by NOX - is a 12 meter high structure 
where standard and non-standard geometries together 
make up a complex surface, made of epoxy formed by 
a computer generated molding technique (CNC milled 
styrofoam). This surface is very similar to a gothic vault 
structure, where columns and surface share the same 
continuum. The building is directly connected to the 
website in two different ways. First: the website is a 
visualization of the responses of the inhabitants to a 
questionnaire, written by the Rotterdam based artist 
Q.S. Serafijn, which deals with daily emotions like Hate, 
Love, Happiness and Fear. Every month the questions 
become more precise, and all the answers are graphed 
in different 'landscapes' made visible on the website. 
Second: the four emotions are represented by four 
colors: Green, Red, Blue and Yellow, which are also 
the colors of the lamps illuminating the building - so, 
driving around in Doetinchem one can see which is the 
“number one” emotion that day... In the capsule placed 
underneath the tower inhabitants of the city can also 
place their own personal messages on the landscapes. 
To more closely connect all these the Tower will also 
send prewritten love letters and flowers around from 
'love addresses' to 'hate addresses', and at the end 
of each year the Tower will also present a prize of 
10.000 euros to the address with the highest number 
of emotions. 
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CENTER FOR POP MUSIC
2002 NANCY, FRANCE

מרכז למוסיקת פופ
2002 נאנסי, צרפת

הפרויקט הינו מרכז למוזיקת פופ המתפרש ע"פ 3,000 מ"ר. המרכז 
משרדים,  צופים,   250 ו-   1,200 המכילים  אולמות  שני  כולל 
אולפני חזרות, ספריות מוזיקה, דיסקוטק ומסעדה/מועדון. תוכנית 
המקום מאפשרת חפיפה מבודלת או החלפה של מתארים, כך שהמבנה 

פעיל באופן מלא ביום ובלילה.
בתהליך התכנון נעשה שימוש במתודולוגית פני-שטח אשר יוצרת 
גיאומטריה ובמקביל מתייחסת לצורכי המתאר. ראשיתה של הפעולה 
היא קבוצה פשוטה של תשע רצועות מקבילות, ברוחב 7.5 מטרים, 
אשר עונות על המתאר בשתי דרכים: כעמודי תמיכה הנפרשים על 
דומים  חדרים  של  וכשורה  הקונצרטים)  (אולמות  רחב  תחום  פני 
המחוברים באמצעות מסדרון (המשרדים והאולפנים). אולם קבוצה 
סגורה זו של רצועות לא מאפשרת חללי חיבור בין החלקים השונים 
במתאר (כמו החצר הפנימית הגדולה) – לשם כך יש למתוח את מבנה 
הרצועות הגמישות. כאשר הן נמתחות, מתחילות הרצועות להיקרע 
(לפי אלגוריתם קטן המבוסס על זווית הקימור) וכך יכול אור היום 
לחדור פנימה. באופן זה מתרחבים פני השטח של המתאר באופן 
איכותי ולא רק כמותי. תהליך זה התפתח באופן חזרורי (איטרטיבי) 
עד למצב בו מיקומם של החורים נוצר באמצעות הקימור, ולהפך. 
הדבר המעניין הוא שכאשר נוצרת קריעה צידית, לעיתים מתכופפות 
קורות  עם  להתאחד  מתחילות  שהן  כזו  במידה  העיקריות  הקורות 
שכנות וכך הופכות מעמודי תמיכה רגילים למבנים דמויי-מעטפת.

The project is a 3000 m² center for pop music with 
two concert halls, one with a capacity for 1200 people 
and the other foe 250 person person. Other programs 
include offices, rehearsal studios, music libraries, a 
disco and restaurants/club. The plan layout is such that 
it enables differentiated overlapping or switching of 
program, so the building functions fully at daytime as 
it does at night.
The design process followed a surface methodology 
which generates geometry while responding to 
programmatic needs. The operation began with a 
simple set of nine parallel bands (7.5 meters wide) 
covering the program in two ways: as portals spanning 
over large distances (the concert halls) and as rows of 
similar rooms connected by a corridor (the offices and 
the studios). This closed set of bands does not however 
allow for connective spaces between programmatic 
elements (like the large patio) – for this, the structure 
of the flexible bands needs to be stretched. When 
stretched, the bands start to tear open (according 
to a small algorithm based on the angle of curving), 
letting daylight in. In this way the programmatic 
surface increases not just quantitatively but also 
qualitatively. This procedure develops iteratively, until 
the positioning of holes is generated by curvature, 
and vice versa. Particularly interesting is the fact that 
with the lateral tearing, the primary beams sometimes 
bend so much that they start to mesh up with adjacent 
beams transforming them from typical portals into 
shell structures.
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משהו ניורו-אלקטרי לבן-
צהוב כזה
2005 פלימס, שווייץ

דידרוט  כדוגמת  המאה ה-18  מסוף  אמנים  חלומם של  הוא  זהו 
(Diderot) וקולרידג' (Coleridge), המציב עצמו באופן מודע במסגרת 
הויכוח סביב נטורליזם ואורגניסיזם. "כך החיים, כך הצורה!", טען 
קולרידג' כנגד יופי, הרמוניה וטוב, ובכך סלל את דרכה של הצורה 

לתהומותיהם של כוחות הטבע.
בשתי  אנשים  של  בתנועותיהם  חשה  אשר  מכונה  הוא  הפרויקט 
דרכים. הראשונה היא באמצעות צורתה הנפתלת שגובהה כ- 18 
מטרים והיא כאילו משתנה עם כל תנועת מכונית החולפת לידה, כמו 
השנייה  הפינות.  חסרת   (figura serpentinata) סרפנטינטה  הפיגורה 
היא באמצעות מערכת ניטור אלקטרונית המונה את מספר המבקרים 
קיצוני:  באופן  פלימס משתנה  תושביה של  מספר  פלימס.  בעיירה 
2,000 בני המקום, 5,000 תיירים בקיץ וכ- 15,000 בחורף. 
המוטבעות  האור  תבניות  את  המבנה  משנה  שכזו  תנודה  כל  עם 
במשטח האפוקסי המרכיב אותו. בכך הוא מראה למרחקים את מצב 

העיר.

A NEURO-ELECTRICAL WHITE-
YELLOW WHATEVER
2005 FLIMS, SWITZERLAND

XNOXNOXNOXNOXNOXITNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXITNOXNOXNOXNOXNOX

IT is the dream of late 18th-century artists like Diderot 
and Coleridge and consciously places itself in the 
debate around naturalism and organicism. “Such is the 
life, such is the form!”, exclamed Coleridge, in a turn 
against Beauty, Harmony and Goodness, and opening 
up form to the abyss of Natural Forces. 
IT is a machine that senses people’s movement in two 
ways. One is by its serpentine, 18-meter high shape 
that seems to change with each movement of a car 
passing-by, similar to the cornerless figura serpentinata. 
The other is an electronic monitoring system counting 
the number of visitors to the City of Flims. Flims has 
an extremely fluctuating number of citizens: 2.000 
originals, 5.000 tourists in the summer and 15.000 in 
the winter. With each of these fluctuations IT changes 
its light-patterns, embedded in the epoxy skin. Doing 
so IT shows visitors from miles ahead the current state 
of the town.
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LIBRARY
2005 GUADALAJARA, MEXICO

OXNOXNOXNOXNOXJALISCONOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXJALISCONOXNOXNOXNOX
ספרייה

2005 גוודלחארה, מכסיקו

הספרייה היא חלק ממחקר מתמשך העוסק באדריכלות מונומנטלית 
 Fedurok, Maison Folie כגון  אחרים  לפרויקטים  בדומה  אזרחית, 
ו- Pompidou 2, אשר בהם נוצרת אדריכלות באמצעות אסתטיקה 
מבוקרת היטב. במקרה זה הופעלו חוקי "הגיאומטריה החיה" הגותיים 
על טיפולוגית הספרייה של אנרי לברוסט (Henri Labrouste). אולם 
ההתייחסות לקורות המתכת של לברוסט הייתה כאל קורות גמישות, 
 A-צורת בודד),  (עמוד   I-צורת שונות:  צורות  מספר  נבעו  ומכך 
(עמוד המתפצל בבסיסו), צורת-O (עמוד המתפצל ומתאחד שוב), 
וצורת-Y (עמוד מתפצל בחלקו העליון, מאחד שני מפרצים). ארבע 
 15 שאורכה  מפרצים  שלושה  של  מערכת  יוצרות  אלה  תצורות 
מטרים. באמצעות עיצוב, ע"י יצירתם של קשרים הדדיים, תחילה 
בזוגות (כדוגמת O-Y, או A-O) בתוך עמוד בודד ולאחר מכן בין 
שורות של עמודים, הופכת הספרייה למערכת נקבובית של פתחים. 
האור, החודר מכל הכיוונים, הופך את חדרי הקריאה לזירה מופלאה 
של ידע. בסך הכולל מורכבת הספרייה ממורפולגיה של שבע רמות 

המקיפה כ- 40,000 מטרים רבועים.

Jalisco Library is part of NOX’s research into civic 
monumental architecture (like Fedurok, Maison Folie 
and Pompidou 2) where architecture is generated 
through a very controlled aesthetics. In this case, the 
gothic rules of “vitalized geometry” were applied to 
the library typology invented by Henri Labrouste. 
However, NOX considered his steel arches flexible, 
introducing a number of different figures: I-figure 
(single column), A-figure (column splits at the bottom), 
O-figure (column splits and merges again), and Y-figure 
(columns splits at the top, merging two bays). These 
four figures make up a three-bay system, each spanning 
15 meters. By interrelating, by configuring, first in 
pairs (like O-Y, or A-O) within a column and then also 
between rows of columns the whole library becomes 
a completely porous system of openings. Daylight 
pours in from all sides, turning the reading rooms 
into spectacular arenas of knowledge. All together the 
library consists of a seven-level morphology totalling 
some 40.000 sqm.
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מתחם רב-תחומי
2004-2001 ליל, צרפת

המבנה, שהיה בעבר מפעל טקסטיל ישן, עבר שיפוץ כולל והפך 
לצבר של מתחמים המוקדשים לפעילויות בתחומי האמנות לצד אולם 
רב-שימושי חדש המשמש להופעות, הפקות תיאטרון, תצוגות אופנה 
ופעילויות דומות. כמו ברוטרדם, המבורג או גלזגו, אמנות תופסת 
מקום בתוך מבנים תעשייתיים ישנים, משנה ומחייה את זהותה של 

העיר.
מהירויות  של  גלובלית  ברשת  משגשגת  מערים,  הבנויה  עיר  ליל, 
גבוהות, אולם ליל היא עצמה רשת, עיר מרובת-צמתים. הרעיון 
בבסיס הפרויקט מבוסס אף הוא על עקרון של רשת, אם כי קטנה 
יותר ואף ליניארית, בתוך אחד מצמתים אלה, Wazemmes. התכנון 
רמות  בשלוש  ביטוי  לידי  הבא  רשת  של  זה  רעיון  על  מתבסס 

שונות:
מתאר. ההכרה כי ההטרוגניות של המתאר מהווה כבר ביטוי ברור 
המפעל  של  המבוזר  למרקם  להפליא  המתאים  זה,  חברתי  לממד 

הישן.
נוף: שימוש ברעיון קשור אך ישן יותר של הרשת, הנוף, בכדי לווסת 
את החילופין החברתיים הנובעים מהמתאר, בכדי לדמות (אך לא 

ליצור) מפגשים בלתי-צפויים.
ניתן לבטלה, שתהיה חלק מהחלומות  בבואה: יצירת בבואה שלא 
של  הגלובליות  לרמות  גם  תתקשר  אולם  המקומיים  והזיכרונות 

האמנות והמדיה.

MULTI-FUNCTIONAL COMPLEX
2001-2004 LILLE, FRANCE

NOXNOXNOXNOXMAISON FOLIENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXMAISON FOLIENOXNOXNOXNO

Maison Folie is a complex of buildings that consists 
of the renovation of an old textile factory into a 
conglomerate of art-related functions plus a newly 
constructed multipurpose hall used for concerts, 
theatre productions, fashion shows and the like. As in 
Rotterdam, Hamburg or Glasgow art is moving into 
disused industrial buildings to transform and revive the 
identity of the city.
Lille, a city made of cities, flourishes within a global 
network of high speeds, but Lille is in itself also a 
network, a multinodal city. The idea of the Maison 
Folie is again a smaller and even linear network within 
one of these nodes, Wazemmes. The design is based 
on this idea of a network with three different levels:
Program. Recognizing that the given heterogeneity 
of the program is already an explicit expression of 
this social dimension, fitting perfectly within the 
differentiated composition of the old factory.
Landscape. Using an older but related concept of 
the network, the landscape to modulate the potential 
exchanges that are implied in the program to simulate 
(but not to provoke) unexpected encounters.
Image. Producing an ineradicable image, that will be a 
part of local dreams and memories but also connect to 
the global levels of art and media.
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מרכז פומפידו שני עבור 
העיר מץ
2003 מץ, צרפת

בהתייחסות למרכז פומפידו בפריז, זהו ניסיון לעצב מוזיאון אשר 
התרבותית  וההתקדמות  התרבות  אופי  את  הטכנולוגיה  מקבלת  בו 
הממקמת את האומנות בחזרה בליבה של החברה. מבחוץ, הכיכר 
הציבורית (parvis) מורכבת מנוף גלי המסוגל להכיל מספר אירועים 
קטנים מפוזרים או פסטיבלים רבי-משתתפים. עם הכניסה למוזיאון, 
נחשפים המבקרים למרחב המאפשר להם התמצאות ותכנון ביקורם 
במסגרת התוכניות הקיימות:  black box, בית קפה, חנות ספרים, 
כאשר   .Grande Nef ו-  כרטיסים  קופת  אולם,  מודיעין,  עמדת 
באזור  הנפח  משתנה  התצוגה,  לחללי  פנימה  המבקרים  מתקדמים 
המרכזי למשטח דמוי-קונכייה המאפשר חדירת אור יום מפוזר ומכיל 
נקודות-תצפית אקראיות של העיר ושל כיכר הכניסה דרך חרכים 

שקופים קטנים.

SECOND CENTRE POMPIDOU 
FOR THE CITY OF METZ
2003 METZ, FRANCE

OXNOXNOXNOXPOMPIDOU TWONOXNOXNOXNOXNOXNOXPOMPIDOU TWONOXNOXNOXNO

In consideration of the Centre Pompidou in Paris, 
NOX aimed to design a museum where technology has 
obtained the profile of culture and cultural progression 
that puts art back in the heart of society. From the 
outside, the “parvis” (public square) consists of an 
undulating landscape that can absorb small dispersed 
events as well as large festivals.
Entering the museum, visitors are given space to 
orient and plan their visit with various programs at 
hand: black box, café, bookshop, infodesk, auditorium, 
tickets and Grande Nef. As they proceed upwards 
to the exhibition spaces, the volume transforms in 
the middle area becoming a shell-surface that lets in 
diffused daylight and gives incidental views over the 
city and the parvis from small transparent openings.
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משרדים ואזור משחקים 
אינטראקטיבי לילדים
2001 סטרטפורד על נהר אייבון, בריטניה

ייחודו של הפרויקט הוא במתאר המשלב בין גן משחקים אינטראקטיבי 
המגלמת  הלקוחה,  טלוויזיה.  הפקות  חברת  משרדי  לבין  לילדים 
באופייה ודרך-חייה את השאיפה לחדשנות וניסוי, עודדה את נוקס 
לבצע מחקר רעיוני מעמיק. חציו הקדמי של המבנה מתפקד הן כמגרש 
משחקים אינטראקטיבי בו מצויים פריטים מהפקות טלוויזיוניות לצד 
והן כאזור מסחר. חציו  יותר,  מיצבים מקושרי-אינטרנט מורכבים 
האחורי הוא 'המשרד הגמיש', שמשמעותו היא כי אין לצוות המשרד 
בקבוצות  לעבוד  להם  מאפשר  זה  תכנון  אישיים.  עבודה  אזורי 
בגדלים שונים, באופן רשמי או לא-רשמי או בהתאם  לצורכיהם, 

באופן אישי בחללים דמויי-קופסית.
מתודולוגית התכנון של נוקס מאפשרת, במקרה זה, חקר מעמיק של 
שימוש,  נעשה  בו  האנלוגי,  המחשב  נקבובית.  ספוגית  מורפולוגיה 
 :(Frei Otto) מבוסס על חקר מערכות יעילות מסלול של פריי אוטו
מסוימות  בנקודות  המתאחדים  במים,  טבולים  גמישים  צמר  חוטי 
ומותירים חללים בנקודות אחרות. אולם המודל של אוטו, שמטרתו 
לחשב מסלולים, מבוסס על מישור שטוח,  ואין הואמותאם לבנין 
של קומה אחת או יותר. נוקס התאימו שיטה זו לשיטת מבוססת-נפח 
ע"י טבילת צינורות גומי, המחוברים בשתי טבעות, בלכה. בעוד הלכה 
מתייבשת, הופרדו שתי הטבעות בזהירות, וכך נוצר מבנה מורכב 
מאוד שבו צינורות הגומי  הם היוצרים את הרצפה והגג ומתעקלים 
ביחד באופן אינטראקטיבי עם אזורי הקירות והעמודים הנוצרים ע"י 
הלכה היבשה. כתוצאה מתהליך הייבוש האיטי, העקמומיות במישור 
האנכי דומה באופייה לזו במישור האופקי. כלומר, קיימת המשכיות 
בכל הכיוונים. המבנה הכולל שנוצר אינו ברור: תחילה עמוד, ואז 
קיר, ואז גג, ואז רצפה, שינוי מתמיד של צורה והעברת עומסים. 
לאורך המערכה:  הגמישות מתחלקת  בו  האופן  להדגיש את  חשוב 
כאשר צינורות הגומי מחוברים לטבעות העץ, אין גמישות בקצוות, 
וכל הגמישות באה לידי ביטוי באמצע. בהתייחס למתאר הפרויקט, 
בדיוק בנקודה זו נמצא המשרד הגמיש: רבגוני, פתוח לכל הצדדים, 
סגור לכל הצדדים, מאפשר מגוון רחב של אינטראקציה חברתית, 
לצד מצבים של ריכוז. בצד הילדים הופך המבנה לאולם, ובקצהו 
השני הוא הופך לנוף משרדי אופייני של ארבעה קירות. בחלק זה 
לכיוון אחד  יותר  ומתכוונות  הן שגרתיות-יותר  תבניות ההתנהגות 

שלצידו גנים.

This project has a very special program where an 
interactive children’s playground is combined with 
offices for a television production company. The 
client is a person who in life and person has been 
totally dedicated to innovation and experiment and 
has stimulated NOX to fully research their ideas. 
The front half of the building functions both as an 
interactive children’s playground with items from 
television productions next to more complex web-
related installations and as a retail area. The back 
half is a so-called ‘flexible office’, which means office 
personnel won’t have personal workplaces. It enables 
them to operate in differently sized groups, formally or 
informally, or as they need, individually in capsule-like 
spaces.
In this project, NOX design methodology allow in-
depth  researching into the idea of spongy porous 
morphology. The analogue computer is based on Frei 
Otto’s research in optimized path systems: flexible 
wool threads, dipped in water, merging at certain points 
and forming holes at others. His model however is set 
on a flat plane as it is meant to calculate roads and is 
not really suited for a one to two story building. This 
technique was adapted into a more volumetric one 
by using rubber tubes attached on two rings dipped 
in varnish. While the varnish is slowly drying up, the 
two rings are carefully seperated, resulting in a very 
complex structure where the rubber tubes that shape 
both floor and roof are interactively curving together 
with wall and column areas formed by the dried up 
varnish. Because of the slow drying process the 
curvature in the vertical direction is of the same nature 
as the horizontal one. Simply put, there is continuity in 
all directions. The entire structure is vague: column, 
then wall, then roof, then floor, always transforming 
shape and transferring loads. It is important to 
stress how the flexibility is distributed throughout 

the system: with the rubber tubes connected to the 
wooden rings, there is absolutely no flexibility at the 
edge of the system, all the flexibility is expressed in 
the middle. Programmatically, this is exactly where 
the flexible office area is: multi-oriented, opening to 
all sides, closing to all sides, allowing for many social 
interactions, while also supporting concentrated states 
of mind. At the outer end, the building becomes a hall 
on the children’s side and a four-slab typical office 
landscape at the other side. Here the behavioral 
patterns are more routine and orient more in one 
direction with gardens on the side.

NOXNOXNOXNOXSOFT OFFICENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXSOFT OFFICENOXNOXNOXNOX
OFFICES AND INTERACTIVE 
CHILDERN’S PLAYGROUND
2001 STRATFORD-UPON-AVON, UNITED KINGDOM



פריי אוטו, מודלים של חוטי צמר
Frei Otto, wool-thread models

NOXNOXNOXNOXSOFT OFFICENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXSOFT OFFICENOXNOXNOXNOX
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בית בו מתגורר הקול
2004-2000 סון אן ברויגל, הולנד

המאפשרת  נוקס,  של  האופייניות  ה-'אמנות'  מעבודות  אחת  זהי 
התקדמות איטית וזהירה (במשך תקופה של שלוש שנים) תוך כדי 
בניית ידע רב בו נעשה שימוש בפרוייקטים גדולים ומהירים יותר. 
אנו מכנים את הפרויקט 'בית בו הקולות מתגוררים', מאחר והוא 
ולתנועות  למגורים  מתייחס  אשר  מבנה  אלא  'אמיתי'  בית  איננו 
קול  מערכת  מוצבת  זה  ב-'בית'  והרגלים.  מגורים  המלווות  הגוף 
המפיקה באופן קבוע תבניות קול חדשות הנוצרות באמצעות חיישנים 

הקולטים את תנועות המבקרים באתר.
אברים  גופים,  של  היטב  מתוזמנת  תנועות  מקבוצת  נובע  המבנה 
וידיים (בשלושה סולמות) אשר מסומנת על גבי רצועת נייר בצורת 
חתכים (אזור לא-חתוך מתייחס לתנועות גוף, חתך ראשון במרכז 
וכפות  לידיים  מתייחסים  יותר  עדינים  חתכים  לאברים,  מתייחס 
הרגליים). פיסות נייר בעלות ידע-מוקדם אלה מחוברות ביחד וכך 
נוצרות העקומות. מתקבלת ערבסקה של קווים מורכבים המשולבים 
אלה באלה; עלינו רק למשוך קווים אלה לצדדים בכדי לקבל מהם 
מבנה נקבובי תלת-ממדי. לאחר מכן מבוצעת המרה דיגיטאלית של 
המודל האנלוגי ובניית מודל מחדש על בסיס חוקי מיזוג ופיתול, וכך 
נוצר אותו מודל מורכב של קשתות שזורות אשר חוצות ונשענות 

זו על זו לסירוגין.

A HOUSE WHERE SOUND 
LIVES
2000-2004 SON EN BREUGEL, NETHERLANDS

OXNOXNOXNOXSON-O-HOUSENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXSON-O-HOUSENOXNOXNOXNO

The Son-O-house is one of NOX’s typical ‘art’ 
projects, allowing careful and slow progress (over a 
period of three years) while generating knowledge 
applied in larger and speedier projects. Son-O-house is 
“a house where sounds live”, not being a ‘real’ house, 
but a structure that refers to living and the bodily 
movements that accompany habit and habitation. In the 
Son-O-house a sound system continuously generates 
new sound patterns activated by sensors picking up 
actual movements of visitors.
The structure derives from a carefully choreographed 
set of movements of bodies, limbs and hands (on three 
scales) that are inscribed on paper bands as cuts (an 
uncut area corresponds with bodily movements, a 
first cut through the middle corresponds with limbs, 
finer cuts correspond with hands and feet). These pre-
informed paper bands are then stapled together and the 
curves directly follow from that. What is then created 
is an arabesque of complex intertwining lines; we only 
need to sweep these lines sideways to transform it 
into a three-dimensional porous structure. The analog 
computing is then digitized and remodeled on the basis 
of combining and curling rules, resulting in the very 
complex model of interlacing vaults which sometimes 
lean on each other or sometime cut into each other.
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חזון של מרכז הסחר 
העולמי החדש

2001 ניו יורק, ארה"ב

תכנון ההצעה למרכז הסחר העולמי החדש החל במהלך שנת 2001 
לבקשתו של בעל הגלריה מקס פרוטץ' (Max Protetch) מכ- 40 
אדריכלים בינלאומיים, כולל משרד נוקס, לבצע תכנון מחודש של 

מרכז הסחר העולמי בניו-יורק.
 Frei) תוך התבססות על שיטות החישוב האנלוגיות של פריי אוטו
Otto), נוקס השתמשו בחוטי צמר בכדי ליצור את המגדלים השזורים 
המורכבים בתכנון מרכז הסחר העולמי. התוצאה היא קבוצה מורכבת 
מגדל  שיוצר  באופן  זה  על  זה  הנשענים  אלכסוניים  מגדלים  של 
ובאותו  הרחוב  במפלס  שמש  אור  חדירת  המאפשר  אחד,  נקבובי 
העולם  ברחבי  פורסם  זה  עיצוב  לשמיים.  הרחוב  את  מעלה  זמן 
ונתפס כחידוש חשוב בתכנונם של גורדי-שחקים. הפרויקט הוצג גם 

במסגרת הביתן האמריקני בביאנאלה של ונציה 2002.
העיסוק בבדים מאחד חקירה מעמיקה של עבודותיהם של פריי אוטו 
וגוטפריד סמפר (Gottfried Semper), האחד משלב בדים באדריכלות 
המישור  באמצעות  והשני  ההנדסה,  של  הפיזי  המישור  באמצעות 
של  עבודותיו  את  להבין  עלינו  זו  בראיה  הסגנון.  של  הסימבולי 
משרד נוקס בין עקומות ממוחשבות כחקר מערכות המשלבות בין 
כמובן,   סמפר.  זאת  שמכנה  כפי  מבני,  וחוזק  גמישים  פני-שטח 
בין  היחסים  מערכת  את  מחקריו  בזכות  היטב  מוכר  נוקס  משרד 
אלה  מחושבות  עקומות  עם  העבודה  אולם  ומחשוב,  אדריכלות 
פעולות  של  שילוב  תמיד  כללה   –  (splines) איפוץ  פונקציות   –
השניים,  בין  תמידית  הדדית  חפיפה  ישנה  ודיגיטאליות.  אנלוגיות 
הופכים  שטח  פני  חישוב,  לשיטות  הופכות  מבוססות-בד  שיטות 

למבנה, ומבנה הופך לגיאומטריה.
הדבר הוא מעבר להעתקה טהורה של שיטות מבוססות-בד לשיטות 
באדריכלות,  בדים"  מבוססת  חשיבה  "דרך  לחלוטין  זוהי  עיצוב; 
כפי שמכנה זאת לארס ספויברוק. בעבודותיו של נוקס, לבדים יש 
השפעה ברמות שונות, אם הרמה האסתטית הטהורה של משטחים 
דמויי-גל, או ברמה המבנית של שזירה והשתלבות של קורות מתכת, 
או ברמה המתודולוגית בה נעשה שימוש בשיטות עבודה "במקום 
רעיונות" בכדי ליצור צורה אדריכלית. (טקטוניקת בדים, לודוביקה 

טראמונטין)

VISION FOR THE NEW WTC
2001 NEW YORK, USA

OXNOXNOXWORLD TRADE CENTERNOXNOXNOXNOXNOXWORLD TRADE CENTERNOXNOXN

The design for a new WTC began during 2001 with the 
request of gallery owner Max Protetch from some 40 
international architects, including NOX, to rethink the 
idea of the WTC in New York.
Deploying Frei Otto’s techniques of analogue computing, 
NOX used litteral wool threads to generate the 
complex interlacing of towers. The result is a complex 
set of diagonal towers leaning into each other, forming 
one porous tower that allows sunlight to the street 
level, while lifting the street up into the sky. This design 
was widely published all over the world and was seen 
as an important innovation of the design of skyscrapers. 
It was also exhibited in the American Pavilion of the 
Venice Biennale in 2002.
The interest in textiles conjugates the in-depth 
exploration of both Frei Otto and Gottfried Semper, one 
introducing textile into architecture through the physical 
realm of engineering, the other through the symbolic 
realm of style. In this sense we should understand NOX’ 
operations between computed curves as research into 
systems able to integrate the surface suppleness with 
structural toughness, to use Semper’s terms. NOX has 
been internationally recognized for its research into the 
relationship between architecture and computing, but 
working with these computed curves – splines – has 
always been a mixture of analogue and digital operations. 
One is always pervading the other, textile techniques 
become computing techniques, surface becomes 
structure, and structure becomes geometry. 
It goes beyond a pure transmutation of textile techniques 
into design techniques; it is a completely ‘textile way 
of thinking’ in architecture, as Lars Spuybroek would 
say. In NOX’ projects textile intervenes at different 
levels, either the purely aesthetic level of undulating 
surfaces, or the structural level of weaving and braiding 
of steel members or the methodological level of using 
techniques “instead of ideas” to generate architectural 
form. (TEXTILE TECTONICS, Ludovica Tramontin)
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גשר על נהר הוורם
2006 יער וורם, גרמניה

סביבת יער הוורם היא, בפשטות, יפיפייה. מים המשתנים מזרימה 
עדינה לנחל גועש, עצים העולים השמיימה ויוצרים נוף ירוק הדומה 
מרכז,  יוצר  גשר אשר  דרוש  זו  בסביבה  לגן.  לחדר מאשר  יותר 
ולא מעבר. גשר אשר מסמן את מרכז הסביבה, כנברשת במרכזו 
של חדר. לשם כך עיצבו נוקס את הגשר המעגלי הראשון בעולם. 
קו כמעגל, גשר כמקום. אולם אין די בגשר מעגלי, אשר רק מקרין 
כלפי חוץ, על הסביבה להתייחס בחזרה פנימה למרכזה. לכן, הופך 
המעגל לקישוט אשר רוחבו 14 מטרים, בהתאם לקריאתו של ג'ון 
האדריכלות  על  "...אין  האדריכלות:  של  המנורות  בשבע  ראסקין 
לחקות באופן ישיר את התבנית הטבעית, עליה להציג את קישוט 
הירק שופע-החיוניות הרבה ביותר בדיוק במקום בו היה הטבע מניח 
אותו." מסיבה זו עיצבו  נוקס את הקישוט הגדול ביותר בעולם. 
כאן יכולים אנשים לשבת או לעמוד וליהנות ממקום נסתר קטן אשר 

הפך לייחודי.

OXNOXNOXNOXRUSKIN BRIDGENOXNOXNOXNOXNOXNOXNOXRUSKIN BRIDGENOXNOXNOXNO

The environment of the Wormwildnis is simply 
beautiful. The water that changes from very still to 
violently streaming, the trees that riseing up to create 
a green scenery that is more like a room than a park. 
What is needed here is Here we need a bridge that 
creates a middle, not a passage. A bridge that points 
out the center of the environment, like a chandelier 
in the middle of a room. So, NOX designed the first 
circular bridge in the world. A line as a circle, a bridge 
as a place. But a round bridge is not enough, that 
only radiates outward, now the environment needs 
to relate back inward to the center. Accordingly We 
decided to make the circle is made into a 14-meter 
wide ornament, following John Ruskin’s outcry in The 
Seven Lamps of Architecture: “… architecture is not 
to imitate directly the natural arrangement, she is to 
place her most exuberant vegetable ornament just 
where Nature would have placed it”. So, NOX also 
designed the largest ornament in the world. Here 
people can now sit or stand and enjoy a secret little 
place that has now become unique.

WURM RIVER BRIDGE
2006 WORMWILDNIS, GERMANY
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ווילהלם וורינגר
הצורה בגותיקה (1911), מובאות

"ישנם מספר מוטיבים פשוטים אשר שילובם ושזירתם קובעת את 
אופיו של קישוט זה. תחילה קיימים הנקודה, הקו, הסרט, ולאחר 
 .S-מכן נעשה שימוש בעקום, מעגל, ספירלה, זיגזג ועיטור בצורת
אכן, אין זה עושר רב של מוטיבים! אולם איזה מגוון מתקבל מהדרך 
שבה נעשה בהם שימוש! כאן הם נעים במקביל, ואז הם שזורים, 
מובאים  הם  ואז  מקלעת,  ושם  קשר  שם  רשת,  יוצרים  הם  כאן 
שוב אחד דרך השני בתבנית סימטרית היוצרת משבצות, קשרים 
או מקלעות. כך נוצרות תבניות מבלבלות מופלאות, אשר חידתן 
ומתרחקים  כמתקרבים  נראים  עיוותיה  פתרונה, אשר  מבקשת את 
יכולת  כביכול  להם  נתונה  אשר  חלקיה,  מרכיבי  אשר  לסירוגין, 
מחשבה, עוצרת את הראיה ואת החושים בתשוקת תנועה חיונית."

בחוש  כלול  המופשט]  הגיאומטרי  [הקו  שהוא  למרות  ...אולם 
האורגאני ללא יכולת ביטוי, הוא בעלת חיוניות מהמעלה הגבוהה 
ביותר. דבריו של לאמפרכט (Lamprecht) מעידים באופן ברור על 
חסרת- המולה  תשוקה,  ומלאת  חיונית  תנועה  שמותירה  הרושם 

מנוחה בתוך אוסף מבולבל זה של קווים...
...[תחושת החיוניות שלנו] המקרינה עצמה לאובייקט הנתפס, תייחס 

מייד [רשמים של חיוניות שכזו] רק לעולם האורגאני...
...[אין אלו] שתי נטיות מנוגדות אלא צירוף שלהם באופן לא טהור, 
האמפתיה  יכולת  של  בסיסית  תכונה  על-טבעי,  מסוימת  ובמידה 

שלנו...
של  האנרגיה  לדחף,  נכנע  דבר  של  בסופו  הוא  כאשר  ...אולם 
[תחושת החיוניות שלנו] פורצת לתוך הקווים הדוממים הללו, היא 
מרגישה עצמה נסחפת באופן מוזר ומופלא ומורמת לאכסטזה של 

תנועה, למעלה מכל יכולת של תנועה אורגאנית...
...גיאומטריה של חיוניות...

לא  מוסרים,  אורגנית  תנועה  של  הטבעיים  המחסומים  ...כאשר 
ניתן עוד לעצור : שוב ושוב נחצה הקו, שוב ושוב נעצר בכיוון 
הטבעי של תנועתו, שוב ושוב נמנע ממנו בכוח מלסיים את מסלולו 
בשלום, כך שבעודו מותאם לכל האילוצים המופעלים עליו, הוא 
מפעיל את עוצמת הביטוי שלו בכל כוחה עד שלבסוף, בהיעדר 
כל אפשרות של פיוס טבעי, הוא מסיים דרכו בתנועות מבולבלות, 
עוויתיות, נעלם חסר-שקט לריקנות או זורם, ללא כל סיבה, בחזרה 

לתוך עצמו...
...מצד שני הביטוי של הקישוט הצפוני לא תלוי באופן ישיר בנו; 
אלא אנו נתקלים בחיוניות אשר נראית כבלתי-תלויה בנו, הקוראת 
עלינו תיגר, הכופה עלינו פעילות אותה אנו מקיימים כנגד רצוננו. 
בקצרה, הקו הצפוני לא מקבל את חייו מכל סימן אותו אנו נותנים 
לו ברצון, אלא נראה כאילו יש לו ביטוי משל עצמו, שהוא חזק 

מחיינו שלנו...
לקישוט הצפוני אין את עקרון הסימטריה אשר מהתחילה אפיין את 

הקישוט הקלאסי. במקומה של הסימטריה באה החזרה...
כתוצאה  הנוצרת  אינסופית  התקדמות  של  דמותה  נמנעה  ...ובכך 

מחזרה...
...מצד שני, בקישוט הצפוני אין לחזרה אופי נינוח זה של הוספה, 
אלא אופי של הכפלה. חסרה כאן התערבותו של כל רצון למתינות 

או שלווה אורגאניים...
...קו אינסופי זה לא גורם להנאה, אלא מהמם אותנו ומביא אותנו 

כנגד רצוננו לכניעה חסרת-אונים...

“There are certain simple motives whose interweaving 
and commingling determines the character of this 
ornament. At first there is only the dot, the line, 
the ribbon; later the curve, the circle, the spiral, the 
zigzag, and an S-shaped decoration are employed. 
Truly, no great wealth of motives! But what variety 
is attained by the manner of their employment! Here 
they run parallel, then entwined, now latticed now 
knotted, now plaited, then again brought through 
one another in a symmetrical checker of knotting 
and plaiting. Fantastically confused patterns are thus 
evolved, whose puzzle asks to be unravelled, whose 
convolutions seem alternately to seek and avoid each 
other, whose component parts, endowed as it were 
with sensibility, captivate sight and sense in passionately 
vital movement.”
… Whilst however. It is in the organic sense without 
expression, it is nevertheless of the utmost vitality. 
Lamprecht’s words expressly bear witness to the 
impression of passionate movement and vitality, a 
questing, restless tumult in this confused medley of 
lines… 
…necessarily projecting itself into the object of 
perception, would immediatetv attribute solely to the 
organic world….
… two opposite tendencies, but of an impure, and 
to a certain extent uncanny, amalgamation of them, a 
requisition of our capacity for empathy…
… When, however, finally yielding to compulsion, 
it’s energies flood those lifeless lines, it feels itself 
carried away in a strange and wonderful manner and 
raised to an ecstasy of movement, far outstripping any 
possibilities of organic movement….
… vitalized geometry…
… When once the natural barriers of organic movement 
have been  overthrown, thesis no more holding back 
: again and again the line is broken, again and again 
checked in the natural direction of its movement, 
again and again it is forcibly prevented from peacefully 

ending its course, again and again diverted into fresh 
complications of expression, so that, tempered by all 
these restraints, it exerts its energy of expression to 
the uttermost until, at last, bereft of all possibilities 
of natural pacification, it ends in confused, spasmodic 
movements, breaks off unappeased into the void or 
flows, senselessly bath upon itself…
… On the other hand, the expression of Northern 
ornament does not directly depend upon us; we 
are met rather by a vitality which appears to be 
independent of us, which challenges us, forcing upon 
us an activity to which we submit only against our will. 
In short, the Northern line does not get its life from 
any impress which we willingly give it, but appears to 
have an expression of its own, which is stronger than 
our life…
… Northern ornament lacks the concept of symmetry 
which from the beginning was so characteristic of 
all Classical ornament. Symmetry is replaced by 
repetition….
… thereby avoiding the appearance of endless 
progression produced by repetition…
… On the other hand, in Northern ornament repetition 
does not bear this restful character of addition, but 
has, so to speak, a character of multiplication. The 
intervention of any desire for organic moderation and 
serenity is here lacking….
… that infinite line which gives no pleasure, but which 
stuns and compels us to helpless surrender…

WILHELM WORRINGER
FORM IN GOTHIC (1911), EXCERPTS



And I beg the same things may be understood of these 
serpentine-lines, that I have said before of the waving-
lines. For as among the vast variety of waving- lines that 
may be conceiv'd, there is but one that truly deserves 
the name of the line of beauty, so there is only one 
precise serpentine-line that I call the line of grace. Yet, 
even when they are made too bulging, or too tapering, 
though they certainly lose of their beauty and grace, 
they do not become so wholly void of it, as not to be 
of excellent service in compositions, where beauty and 
grace are not particularly design'd tobe express'd in 
their greatest perfection. 
Though I have distinguish'd these lines so particularly as 
to give them the titles of the lines of beauty and grace, 
I mean that the use and application of them should 
still be confined by the principles I have laid down 
for composition in general; and that they should be 
judiciously mixt and combined with one another, and 
even with those I may term plain lines, (in opposition 
to these) as the subject in hand requires. Thus the 
cornucopia, is twisted and bent after the same manner, 
as the last figure of the horn; but more ornamental, 
and with a greater number of other lines of the same 
twisted kind, winding round it with as quick returns as 
those of a screw. 
This sort of form may be seen with yet more variations, 
(and therefore more beautiful) in the goat's horn, 
from which, in all probability, the ancients originally 
took the extreme elegant forms they have given their 
cornucopias.
There is another way of considering this last figure of 
the horn I would recommend to my reader, in order to 
give him a clearer idead of the use both of the waving 
and serpentine-lines in composition. 
This is to imagine the horn, thus bent and twisted, to 
be cut length-ways by a very fine saw into two equal 
parts; and to observe one of these in the same position 
the whole horn is represented in; and these two 
observations will naturally occur to him. First, that the 

edge of the saw must run from one end to the other 
of the horn in the line of beauty; so that the edges of 
this half of the horn will have a beautiful shape: and, 
secondly, that wherever the dotted serpentine-line 
on the surface of the whole horn dips behind, and is 
lost to the eye, it immediately comes into sight on the 
hollow surface of the divided horn.

וויליאם הוגארת'
ניתוח היופי (1853), מובאות

בחרתי בדוגמא פשוטה זו כדרך הקלה ביותר בה ניתן להבהיר 
באופן ברור וכללי את תכונותיהם המיוחדות של קווים מתפתלים 
אלה, ויתרון השימוש בהם ביצירות אשר התוכן אותו מעוניינים 

להביא לידי ביטוי הוא זה של חן ואלגנטיות.
אלה  מתפתלים  לקווים  תכונות  לייחס  שיש  הוא  כעת  מבוקשי 
הדומות לאלה אשר ציינתי קודם לכן ביחס לקווי-הגלים. וזאת 
מאחר ובין המגוון הרב של קווי-גל אותו ניתן לתאר, ישנו אך 
קו אחד אשר נושא בצדק בתואר קו של יופי, כך יש אך קו-
מתפתל אחד אותו אני מכנה קו של חן. אולם אפילו כאשר הם 
נעשים בולטים מדי, או חדים מדי, ולמרות שאז הם מאבדים 
מיופים ומחינם, אין הם מאבדים תכונות אלה לחלוטין עד כדי 
שאין הם משרתים נאמנה ביצירות, אשר בהן לא מתוכננים יופי 

וחן לבוא לידי ביטוי במושלמותם הגדולה ביותר.
למרות שהבחנתי בין קווים אלה במידה כה רבה עד כדי הענקת 
את  לעשות  יש  עדיין  כי  היא  כוונתי  וחן,  יופי  קווי  תוארי 
השימוש בהם ויישומים לפי העקרונות אותם קבעתי לקומפוזיציות 
לפי שיקול  זה  זה עם  ולערבבם  יש לשלבם  וכי  כללי;  באופן 
הדעת, ואפילו אם אלה אותה אני אכנה קווים פשוטים (בניגוד 
וכך קרן השפע  וזאת לפי צרכיו של הנושא המתואר.  לאלה), 
(cornucopia) מפותלת ומעוקמת באופן זהה, כמו הציור האחרון; 
אולם היא קישוטית יותר, ובה מספר רב יותר של קווים אחרים 
אלה  כמו  מהירות  בחזרות  אותה  המקיפים  מפותל,  סוג  מאותו 

של בורג.
ניתן לראות צורה מסוג זה בשינויים רבים, (ומכך באופן יפה אף 
יותר) בקרנה של העז, אשר רבה הסבירות היא שממנה שאלו 
לקרנות  העניקו  אותן  מאוד  האלגנטיות  הצורות  את  הקדמונים 

השפע שלהם.
קיימת דרך נוספת של התבוננות בציור אחרון זה של הקרן עליה 
הייתי ממליץ לקוראי, וזאת על מנת להעניק לו מושג נהיר יותר 

אודות השימוש בקווי הגלים ובקווים המתפתלים בקומפוזיציה.
שהיא,  כפי  ומפותלת  מעוקמת  הקרן,  את  לדמיין  היא  זו  דרך 
כאשר היא חתוכה לאורכה ע"י סכין חדה ביותר ומחולקת לשני 
חלקים; ולהתבונן באחד מהם באותו מצב בו מוצגת הקרן ולה; 
ומכך יתחוורו לו שתי תובנות אלה באופן טבעי. תחילה, שעל 
לאורכו  השני  לצידה  הקרן  של  אחד  מצד  לעבור  הסכין  קצה 
של קו היופי, כך שלקצותיו של חציה זה של הקרן תהיה צורה 
פני כל הקרן  ושנית, שכאשר הקו-המתפתל המקווקו על  יפה; 
הוא מתגלה מיד בפני השטח הריקים  ונעלם מעין,  נע מאחור 

של הקרן המחולקת.

WILLIAM HOGARTH
THE ANALYSIS OF BEAUTY (1753), EXCERPT



..For instance, the line or curve of the edge of a 
leaf may be accurately given to the edge of a stone, 
without rendering the stone in the least like a leaf, or 
suggestive of a leaf; and this the more fully, because 
the lines of nature are alike in all her works; simpler 
or richer in combination, but the same in character; 
and when they are taken out of their combinations it is 
impossible to say from which of her works they have 
been borrowed, their universal property being that of 
ever-varying curvature in the most subtle and subdued 
transitions, with peculiar expressions of motion, 
elasticity, or dependence...
...almost all these lines are expressive of action or force 
of some kind, while the circle is a line of limitation or 
support. In leafage they mark the forces of its growth 
and expan sion, but some among the most beautiful of 
them are described by bodies variously in motion, or 
subjected to force; as by projectiles in the air, by the 
particles of water in a gentle current, by planets...

JOHN RUSKIN
THE STONES OF VENICE (1851-1853)
EXCERPTS

ג'ון ראסקין
אבני ונציה (1853-1851)

מובאות

...ניתן, לדוגמא, לתת באופן מדויק את הקו או העקום של קצהו 
במידה  אף  האבן  לדמות את  מבלי  וזאת  אבן,  גבי  על  עלה  של 
מעטה לעלה, או אפילו להזכירו; וזאת אף במידה רבה יותר, מאחר 
וקו הטבע דומים בכל יצירותיה; בשילוב עשיר או דל, אופיים זהה 
תמיד; וכאשר הם מנותקים משילוביהם, לא ניתן לדעת מהיכן נלקחו, 
המשתנה-תמיד  העקמומיות  הן  האוניברסאליות  ותכונותיהם  מאחר 
במעברים העדינים והשקטים ביותר, בביטויים ייחודיים של תנועה, 

גמישות או תלות.
כלשהו,  מסוג  כוח  או  פעולה  מבטאים  הללו  הקווים  כל  ...כמעט 
בשעה שהמעגל הוא קו תחום או תמיכה. בקרב העלים הם מסמנים 
את כוח גדילתו והתפתחותו, אולם בקרב כמה מהיפים מהם ביותר 
עליהם  גופים  או  כלשהי,  בתנועה  גופים  באמצעות  מתוארים  הם 
המים  חלקיקי  ע"י  באוויר,  הנעים  קליעים  ע"י  כמו  כוח;  מופעל 

בזרם, באמצעות הכוכבים...
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