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پروژه هـاى نونـش بيان عملى و سـاده اى از نظرات و 
تئورى هـاى بعضـاً پيچيده او در مـورد منظر و معمارى 
منظر است. در هركدام از اين پروژه ها معمار منظر تالش 
كرده است تا نيازهاى مختلف عملكردى، زيباشناسى و 
زيسـت محيطى مطرح را با تكيه بر پتانسيل هاى نهفته 

در بستر طبيعى و عناصر طبيعى پاسخ گويد.

گ تجربه هاى منظرين خود پرداخت. 
ك رن

ك سخنرانى به معرفى رويكردها و به بيان نمونه هايى از برخوردهاى متفاوت و در عين حال ي
ش، در 21 تيرماه 1390 در تهران، طى ي

خوائو نون
PR در اختيار مجله گذارده است.

O
A
P آنچه در ادامه مى خوانيد معرفى رويكردهاى مختلف او در طرح هايى است كه خود بر آنها تأكيد داشته است. مدارك پروژه ها را شركت

ــابقه اى بين المللى است  اين پروژه حاصل حضور در مس
ــت نيز انجاميد. در واقع اين پروژه  كه به كسب رتبه نخس
براساس پژوهشى در مورد ميزان تأثير سيستم هاى كنترل 
دما بر فضاى بيرونى از طريق گسترش مكانيسم هاى توليد 
و پخش بخارآب شكل گرفت و به اين تحقيق منتهى شد 
ــه "چگونه ابرى از آب با تبخير مى تواند منجر به كاهش  ك
ــايش اقليمى در  ــتانداردهاى آس ــت يابى به اس دما  و دس

فضاى جمعى شود؟"
ــتفاده از  ــروژه عالوه بر توليد مه  با اس ــت اين پ در نهاي
قطرات ريز آب كه از طريق پمپ هاى پرفشار به فضا تزريق 
مى شوند، توانسته با خلق "مناظر مه گونه" جلوه اى خاص و 

ويژه به مركز شهر بيروت ببخشد. 

خـان  ميدانـگاه   : تصويـر1 
آنتون بـاى،  بيـروت،  لبنان. 

.PROAPمأخذ: شركت

ميدانگاه خان آنتون باى، بيروت، لبنان1
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اين پارك پروژه اى عجيب در مركز شهر تاريخى ميالن 
ــده بود كه 17درصد  ــرح خدمات خواسته ش است. در ش
ــطح پروژه كه حدود دو هكتار است، به گونه اى طراحى  س
ــدا كند و مردم به  ــود كه فقط به طبيعت اختصاص پي ش
ــته باشند. به اين ترتيب مسئله اصلى،  آن دسترسى نداش
ــى براى ورود  ــينى دو فضاى متضاد بود؛ يك ــوه هم نش نح
ــراد براى انجام  ــهر تا اف ــه عرصه زندگى روزمره مردم ش ب
ــان به آنجا بيايند و اين فضا خدمات فراوانى به آنها  امورش
ــاس  ارائه دهد و ديگرى فضايى كه اهميت آن صرفاً براس
پتانسيل هاى ريخت شناسى و مكان يابى اش در مركز شهر 
اهميت پيدا مى كند ولى مردم نمى بايست به آن دسترسى 
ــند. از يك سو بايد پيشنهادى براى همزيستى  داشته باش
ــد و از سوى ديگر از آنجا  اين دو فضاى متضاد ارائه مى ش
كه حضور سه مجسمه غول پيكر در اطراف سايت مقياس 
آن را تحت الشعاع قرار مى داد لذا تسلط آنها بر سايت بايد 

تعديل مى شد.
استراتژى نونش در پاسخ به مسايل و نيازهاى خاص اين 
ــتفاده از ريخت شناسى و توپوگرافى هاى متنوع  پروژه، اس
بود؛ شيب هايى كه پويايى فضا را زياد كند، از طرفى خالق 
ــد و از طرف ديگر امكان دسترسى افراد را از بين  تنوع باش
ببرد. بنابراين، ريخت شناسى زمين، حد ميان دو بازه زمانى 
زندگى روزمره و زمان دور از دسترس شهروندان را ترسيم 
ــيب ها و توپوگرافى ها به  ــد. در عين حال، همين ش مى كن
ــايت را محو و در  ــمه هاى مذكور با س نوعى ارتباط مجس

جايى نيز قطع مى كند.   

زندگـى  پـارك   : تصويـر2 
شهرى، ميالن، ايتاليا. مأخذ: 

.PROAP شركت

پارك زندگى شهرى، ميالن، ايتاليا2
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ــابقه اى تاريخى در  موضوع اين پروژه تبديل دره اى با س
كشاورزى به فضايى است كه زيرساخت ها از آن عبور كند. 
ــاتى قرار داشت كه  ــط سايت تأسيس از آنجايى كه در وس
ــت  ــط اين دره اس محل جمع آورى فاضالب جارى در وس
ــئله مهم در اين پروژه پنهان كردن اين ساختمان  لذا مس

از ديد ناظران بود.
ــتراتژى پروژه براى پوشاندن ساختمان،  بهره گيرى   اس
ــيب آنها بوده است؛ در جايى  از زمين هاى كشاورزى و ش
ــت تراس هاى كوتاه و جايى كه شيب  ــيب تندتر اس كه ش
ــد. به اين ترتيب وقتى  ــت تراس هاى بلند ايجاد ش نرم اس
ــاختمان به نوعى هم وجود دارد  ــايت مى شويم س وارد س

هم وجود ندارد. 

آالكانتـرا،  دره   : تصويـر3 
ليسـبون، پرتقـال. مأخـذ : 

.PROAP شركت

ايستگاه تصفيه آب در دره آالكانترا، ليسبون، پرتغال3
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ــت ضلعى گودى در شهر  ــايت اين پروژه، زمين هش س
تاريخى ويزئو است كه به زباله دانى و محلى براى رفتارهاى 
ــدوده، منطقه اى  ــده بود. اين مح ضد اجتماعى تبديل ش
ــت و در حفارى ها آثارى از باغى تاريخى يافت  تاريخى اس
شد. قسمت سخت كار، طراحى به صورتى بود كه كمترين 
ــيب به ساختار هندسى باغ وارد شود، از اين رو در اين  آس
ــى در نظر گرفته شده است،  طرح مسيرى صاف و هندس
مسير هندسى با گوشه هاى بسيار صاف، نماينده زمان حال 
ــت كه دركنار اتفاقى كه در زمان گذشته افتاده و رنگ  اس
كهنه گى گرفته، قرار مى گيرد و نه تنها باعث نمى شود اثر 
آن از بين برود بلكه با نشان دادن زمان حال، زمان گذشته 

پررنگ تر نيز مى شود.
ــاى يادبود و محدوده منطقه «كاوا  پروژه براى احياء بن
دى ويريتاتو» به سه ناحيه عمده تقسيم شد : بناى يادبود، 
ــده پروژه را يكى  ــازار، پارك خاكريز. دو بخش عم پارك ب
ــژه، و ديگرى تعريف  ــا برنامه اى وي ــازار هفتگى ويزئو، ب ب
ــگرى براى پياده و دوچرخه بر لبه برآمده  مسيرى گردش
ــايت تشكيل مى دهد. به اين ترتيب در پروژه با دخالتى  س
حداكثرى، رابطه سايت با شهر تقويت و كاربرى ها و شرايط 
ــدند و زون تفريحى جديدى در اطراف  فضايى همخوان ش

بناى يادبود شكل گرفت.

: منطقـه كاوا دى  تصويـر4 
ويزئـو،  پرتقـال.  ويريتاتـو، 

.PROAP مأخذ : شركت

منطقه كاوا 
دى ويريتاتو، 
ويزئو، 
 پرتغال4 
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پى نوشت
Khan Antoun Bay square/ Beirut  .1

Milan / City Life Park .2
Etar de Alcantara/ Lisbon .3

 Cava do Viritato vicinity / Viseu, Portugal  .4
 Remembrance park / Westhoek region/ Belgium .5
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 (Remembrance Park) ــايت پروژه پارك خاطره س
ــهورترين نبردهاى جنگ جهانى  در محل وقوع يكى از مش
ــت. منظر اين محدوده  اول در مركز بلژيك قرار گرفته اس
ــربازان و  ــال، يادآور دالورى س ــت 100 س امروز با گذش
ــن و در كنار آن حضور  ــدگان جنگ در اين زمي كشته ش
ــان و تغيير دوباره زمين است. درك منظر اين  مجدد انس
محدوده با قرائت نشانه هاى باقى مانده از دوره هاى مختلف 
ــان در اين سايت امكان پذير است، نشانه هايى  حضور انس
ــده  و هر كدام براى يك نسل  كه در طول زمان متحول ش
يادآور خاطرات و دلبستگى هايى است و نمى توان به هيچ 
يك از آنها به واسطه اهميت ديگرى، بى توجه بود. رويكرد 
ــره (زخم هاى باقى مانده  ــروژه ايجاد ديالوگى ميان خاط پ
ــارى و روزمره در  ــى كامل (زندگى ج از جنگ) و فراموش
ــو ساخت پاركى  ــت. دغدغه پروژه از يك س اين ناحيه) اس
ــوى  ــك با موضوع اصلى جنگ و خاطرات آن و از س تماتي
ــاى پايدار در  ــتجو براى يافتن راه حلى براى بق ديگر جس
ــتراتژى  طول زمان و زندگى روزمره در اين منطقه بود. اس
ــدى دايمى و رو به  ــان دادن منظر به عنوان رون پروژه نش
جلو بود. اين رويكرد، صورتى آزاد از مداخالت در ناحيه را 
مهيا مى سازد كه در عين اينكه به دنبال شناسه هاى ذاتى 
ــترين خوانش و تفسير از عوارض سايت  سايت است، بيش
را نيز مهيا مى سازد. در اين ميان سه عنصر اصلى شاخصه 
ــت از : دروازه ها كه نقاط ورود به پارك را  پروژه عبارت اس
مشخص مى كند،  فضاهاى ارتباطى شامل مسيرهاى طولى 
ــايت هاى مهم،  و در نهايت سايت هاى  ميان دروازه ها و س
ــده و فضاهاى  با ارزش موجود و فضاهاى مفهومى ايجادش

چندعملكردى براى بزرگداشت ها و... .

پارك خاطره،  
ناحيه  وست هوك، 
بلژيك5
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خاطـره،  پـارك   : تصويـر5 
وسـت هوك، بلژيك. مأخذ: 

.PROAP شركت
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