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نقشه هاى بازنگرى شده " هرزوگ و دو مورن" براى طرح توسعه "تيت" توسط شهردارى "ساوث وارك"  مجوز برنامه ريزى و ساخت 
خود را دريافت كرد. شوراى محله "ساوث وارك" در گزارش خود، ضمن تحسين طراحى جديد افزود:

"ساختمان پيشنهادى جديد به عنوان عنصرى منحصربه فرد و درخور توجه به مناظر شهرى لندن ملحق شده  و هم زمان با بازگشايى آن در 
كنار رودخانه، مزيت هاى شگرفى در اين ناحيه احيا خواهد شد. انتظار مى رود " مركز فرهنگى تيت 2 "، در تجديد حيات منطقه و تبديل 

آن به كانون فعاليت ها، اثر شايانى داشته باشد. لذا پذيرش تقاضاى ساخت اين بنا اكيداً توصيه مى گردد."
ــاوث  ــهردارى (س ــروتا"  عضو هيئت مديره تيت گفت: «ما مفتخريم كه طراحى (هرزوگ و دو مورن) مورد تاييد ش "نيكوالس س
ــاختمان هاى فرهنگى اروپا هستيم كه مزاياى  ــاخت يكى از بهترين و مهيج ترين س وارك) قرار گرفته و بى صبرانه در انتظار س

مشخصى را براى "ساوث وارك"  به ارمغان خواهد آورد».
در يك اقدام غير معمول طرح اوليه " هرزوگ و دو مورن" متشكل از بلوك هاى شيشه و فلز به نفع يك هرم آجرى كنار گذاشته شد. در ماه 
جوالى سال گذشته، اين هرم آجرى در طراحى مجدد اين گروه، به نمايش در آمد. شبكه آجرى مضرِس طرح جديد، اكنون به خوبى با نماى 
ويژه ساختمان اوليه هماهنگ مى شود. بناى اين مركز فرهنگى به واسطه نورهايى كه از شكاف هايش بيرون مى فرستد، در شب مى درخشد. 
ساختمان جديد همچنين معيارهاى نوينى را براى موزه ها، گالرى هاى انگلستان، در زمينه پايدارى و مصرف انرژى، ارائه مى دهد. در اين جا 
صرف جويى به وسيله بهره بردارى از گرماى حاصل از ترانسفورمر هاى جا به جا شده  EDEFو در صورت 
ــود. تدابيرى اينچنين سبب كاهش 54 درصدى  ــتفاده از اصول طراحى غير عامل، انجام مى ش امكان اس

مصرف انرژى و 44 درصدى مصرف كربن نسبت به نيازهاى معمول بنا خواهد شد.
ــده است، حال آن كه در زمان حاضر بيش از  گالرى موجود در ابتدا براى دو ميليون نفر طراحى ش
ــج ميليون نفر بازديد كننده دارد كه اين امر ازدحام وخيمى را به ويژه در تعطيالت آخر هفته به  پن
وجود مى آورد. از سوى ديگر تغيير در شيوه هنر معاصر بدان معنى است كه حضور انواع فضاهاى 
متفاوت را به دنبال خواهد داشت، همچنين فضاهاى الحاقى نيز  مورد نيازند چنان كه بتوان كارها ى 
هنرى را از انبارها خارج كرده و به طور دائم به نمايش گذاشت. از سال 2000 تا كنون، دو ميليون 
ــته اند كه فضاهاى موجود، پاسخگوى  ــى تيت حضورداش ــركت كننده در برنامه هاى آموزش نفر ش

نيازهايشان نخواهد بود.
قرار است ساخت اين پروژه در سال 2012 به اتمام برسد كه هزينه اتمام آن 215 ميليون پوند برآورد 
شده است. تا كنون مركز فرهنگى تيت 74 ميليون پوند فراهم كرده است كه يك سوم هزينه نهايى را 

شامل مى شود.
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ــت" عضو شوراى برنامه ريزى شهرى آمستردام، برنده    در تاريخ 8 آوريل 2009،" مارتين ون  پل گس
مسابقه  طراحى انعطاف پذير الگويى براى دو سيلوى تصفيه  فاضالب در منطقه زيبرگ آمستردام -به 
نام خانه "آنى اشميت"- را اعالم كرد. آنى اشميت معروف ترين نويسنده  هلندى كتاب هاى كودكان 

است. 
ــت. خانه اى كه بسيارى از فعاليت ها را در باالى  طرح برنده، يك مجموعه فرهنگى چند عملكردى اس
سيلو جاى داده است؛ يك فضاى بازى روباز و رستورانى در باالى سقف سيلوى ديگر. درهاى نمايشگاه 
و مركز رسانه اى، تئاتر و سينما، اتاق منظرگاه باالى برج و مغازه ها، هفت روز هفته و در تمام سال، رو 
به بازديد كنندگان باز است. طراحى پروژه روح تازه اى از زندگى را در سيلوها دميده و آن ها را به فضايى 
دلچسب و تاثيرگذار براى مخاطب تبديل نموده است. شكل خاص مجموعه شخصيت جديدى به محله 
ــت. پروژه، محصول همكارى كمپانى هاى اى ام، ِد آليانته، موسسه خيريه  آنى اشميت،  زيبرگ داده اس
ــك هويمانس  (معمار داخلى)  ــز گالف، معماران منظر رب آبن و جان ــراك، معماران آرون ــتوران پ رس

مى باشد. ساخت پروژه  خانه  آنى اشميت در سال 2011 به پايان خواهد رسيد.
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زاها حديد، روحى  تازه به پارك هزاره  مى دمد

اسكله شهر ونكوور داراى يك منظره ديدنى جديدى است به اسم مركز همايش ونكوور غرب كه تازه به اتمام رسيده است. جديدترين مجموعه بناى 
سازگار با محيط زيست كه زيربناى كل و ظرفيت كاركردى اين مركز را سه برابر نموده و توسعه قلمرو عمومى را تكميل كرده است. اين مجموعه با 
داشتن24300 متر مربع سقف سبز، شامل بزرگترين سقف سبز كانادا و بزرگترين سقف سبز غير صنعتى آمريكاى شمالى است. اين ويژگى به همراه 

ديگر اقدامات در جهت سازگارى با محيط زيست در راستاى كسب گواهينامه طاليى LEED كانادا كمك به سزايى خواهند كرد.    
اين پروژه به مساحت 1/2 ميليون فوت مربع است كه تقسيم بندى فضاهاى  آن به صورت زير است:

 فضاى مخصوص به نمايشگاه
 اتاقهاى جلسات

90،000 فوت مربع فضاى تجارى 
55،000 فوت مربع سالن جشن 

400،000 فوت مربع قلمرو عمومى شامل مسيرهاى پياده و دوچرخه 
با وجود تمامى اين موارد، اين پروژه "تجليلى از مردم و مكان خواهد بود و الگويى باشكوه از پايدارى". 

ــن، كاتل و مكى كه در ونكوور مستقر هستند و همچنين معماران و شهرسازان  ــركاى موس معماران LMN با همكارى ش
ــت و يكمين دوره  ــانه ها در زمان برگزارى بيس DA، طراحى اين مجموعه را كه به عنوان مركز فعاليت 7000 كارمند رس
ــكن  ــاحل و مس ــتانى المپيك و پارا المپيك خواهد بود، به عهده گرفتند. عنصر اصلى طراحى، احياى س بازى هاى زمس
طبيعى موجودات دريايى بود. به كمك دانشمندان علوم دريايى دامنه اى به عنوان زيستگاه طبيعى زير دريايى يا نوعى 
ــكن طبيعى جديدى را براى انواع  ــاخته شد، و حال مس ــيون مجموعه بنا س ــمتى از فنداس جزيره مصنوعى به عنوان قس
صدف ها، جلبك ها و ستاره هاى دريايى، خرچنگ ها و انواع گوناگون ماهى ها فراهم كرده است. سقف سبز مجموعه محل 
ــكن طبيعى انواع پرندگان، حشرات و پستانداران كوچك نيز مى باشد. اين سقف  ــد گياهان و سبزه هاى بومى و مس رش

همچنين نقش عايقى اساسى و ضرورى را براى كل بنا ايفا مى كند. 
ــت شامل تصفيه آب سياه و نمك زدايى، پمپ حرارتى كه از دماى آب دريايى مجاور  ــازگار با محيط زيس ديگر اقدامات س
استفاده مى كند، استفاده وسيع از نور طبيعى تحت كنترل و تجهيزات انرژى مفيد مى شود. از مواد محلى مانند صنوبر 
و شوكران محلى براى پرداخت نهايى چوب استفاده شده است كه اين عمل در واقع آثار زيان آور حمل و نقل بر محيط 

زيست را كاهش داده است. 
شهر ونكوور تركيبى است از محيط طبيعى بسيار تماشايى و يك هسته شهرى موفق و تاثيرگذار. اين مجموعه سعى دارد 
به عنوان جديدترين قسمت شهر اين دو عنصر را با هم آميخته و نقش سفيرى ديدنى و همچنين قدرتمند از تعهد منطقه 

شمال غربى پاسيفيك به امر پايدارى را ايفا كند.   

مركز همايش   ونكوور - كانادا 
سوده حكمت، كارشناس ارشد معمارى

طرح پاويليون زاها حديد در جشن طرح ريزى شهر شيكاگو رو نمايى مى شود. شيكاگو صد سالگى طرح "ديويد برنهام"، كه 
ساختار كلى شهر را طراحى كرده بود، جشن مى گيرد. بناى جديد زاها حديد از 19 ژانويه تا 31 اكتبر 2009 به بن والن بركل 

در پارك ملينيوم اضافه مى شود. 
ــبك وزن است، كه در يك سازه  كششى پوشانده شده است. شكل  ــاختارى چادر مانند از آلومينيوم س پاويليون زاها حديد س
ساختارى طرح به آن امكان جمع شدن و نصب در جاى ديگرى را مى دهد. پوسته   نوارى خارجى از نواره هاى آلومينومى سازه اى 
باال مى رود. اين خطوط از خيابان هاى شيكاگو كه در طرح برنهام و بنت كه در سال 1909 كشيده شده بود، الهام گرفته شده 
ــيد در طول روز، حفره هاى باالى سقف واكنشى زيبا از نور و سايه در سقف به وجود مى آورند. نورهاى  ــت. با حركت خورش اس
خارجى پاويليون را در شب بارز و شاخص مى نمايد.  فضاى داخلى پاويليون شامل يك صفحه ى نمايشگر شناور در فضا براى 
ــت. ويدئو به وسيله  "توماس گرى"  هنرمند اهل لندن ساخته شده است. فيلم داستان، دگرديسى و تغيير  نمايش ويدئويى اس
شكل شيكاگو را به نمايش مى گذارد. اين فيلم همچنين تصورهايى از آينده  شيكاگو را كه با طرح معماران محلى ساخته خواهد 
شد، به نمايش مى گذارد. پاويليون بازديد كننده ها را در فرم مارپيچى خود در بر مى گيرد و جالب تر اين كه، نمايش اين فيلم 
در اين فضا، هميشه بحثى در مورد گذشته و آينده  شيكاگو را به همراه دارد.  ساختار آلومينيومى پروژه توسط موسسه مارمون/

كى استون  –يكى از اعضا كمپانى هاى گروهى مارمون- به پاويليون اهدا شده است.
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