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مىكوشيدند صنعت مذمت در محيطزيستى جنبشهاى كه هنگام همان : چكيده
ستاخيزى هنر در مىدانستند، زمين كره زيستبوم و زندگى نابودى عامل را آن و
تاريخ روزگار، كه خشن و مرده احجام آن زيبايى تا كوشـيدند عدهاى شـد. بهپا
كه بياموزند چشمان به و دهند همگان نشان دوباره بود، كرده اعالم را انقضايشان
فلزى سطلهاى و آهن لولههاى با موسيقى نيست. بودن عادى و كالبد در زيبايى
مىگرداند، را كارخانهها چـرخ روزگارى كه زنجيرهايى و چرخدنده شـد، نواخته
منظر معمارى و معمارى تحوالت موج اين داد. شكل را آهنى مجسـمههاى پيكرة
و شـهر اقتصادى نبض روزگارى كه ويرانشـدهاى مناظر بود. كرده درگير هـم را
پرولتاريا بين سرمايهدارى جامعه جدال و بشر زندگى در مهم جهش يك از نشانى
بودند. مرده و دورافتاده به شـهرى زندگى از اكنون مىآمدند شـمار به بورژواها و
عصر سرنوشت كه مناظر اين واقعبينانه، ديدى با التز» «پيتر چون منظرى معماِر
از كه شناختى به توجه با و داد قرار خود طراحى زمينه حذف، جاى به را بود خود
در توانست داشت، پرمخاطب و جذاب فضاهاى به تبديل براى عناصر اين قابليت
شهروندان روزانه زندگى و شهر بستر به را فضاها اين ديگر بار و كند مداخله آنها
دور گذشتههاى از فرسـودهها (upcycling) وايافت2 آنكه با رو اين از برگرداند.
سال به رويكرد اين به هنرى گوناگون گرايشهاى روىآوردن و داشتهاسـت رواج
هنرمندانه را وايافت التـز، پيتر 1985 سـال در آن از قبل امـا برمىگـردد، 2002
در خاصى الگوى التز گذاشـت. نمايش به منظرين ديدى بـا خود، سـايتهاى در
سـايتهاى طراحى در متنوع تئورىهاى از بهرهگيرى با بلكه نـدارد، فضاها اين
سـايت در را موجود اليههاى و اطالعـات حداكثر تا مىكنـد تالش پسـاصنعتى
ويرانشده مناظر از وايافتشـدهاى طراحى غيرقطبى، نگاهى با و شناسـايىكند
بخِش در6 منظرى چنين به رسـيدن براى او رويكرد باشـد. داشته پسـاصنعتى
يكديگر، با آنها تركيب و اطالعاتى اليههاى شناسايى بد، مكان ترميم و شناسايى
طراحى، در مردم مشاركت براى طرح بازگذاشتن سايت، خود عناصر از اسـتفاده
و جمعبندى قابل ديگر بيـان با زيبايى نمايش نهايت در و فرهنگى منظـر ايجـاد
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مقدمه
فرايندى قالب در كه است جديدى نسبتاً هنرى رويكرد 3(Upcycled Art) وايافتى هنر
و مصرفشدهها به هنر اين گرفت. شكل ــت محيطزيس از حفاظت و هزينهها كاهش براى
اين حاضر حال در ــد. مىبخش خالقانه يا مفيد ــكلى ش و جديد زندگى ــتهها گذش تاريخ از
است. گرفته قرار امروز نسل توجه مورد هيجانانگيزيش و بيان صداقت علت به ــپت كانس
بحرانهاى و جنگ ــرايط ش در اما برمىگردد، 90 دهه ــط اواس به هنر اين ــينه پيش گرچه
هنرى رويكردى تا بود سخت شرايط با زندگى گذران براى تالشى بيشتر زمان آن اقتصادى
ناكارآمد و فرسوده لباسهاى و اشيا مىكوشيدند درآمد كم افراد زيست. محيط از حفاظت و
بكاهند. خود هزينههاى از ــورت ص بدين تا دهند جديد كاربرىاى ديگر، قالب ــك ي در را
معمارى، مجسمهسازى، موسيقى، در جدى صورت به 2002 ــال س از آن هنرى ــكل ش اما
اين از ترجمانى التز پيتر پساصنعتى فعاليتهاى گرفت. قرار توجه مورد و... داخلى معمارى
رويكرد و خاص روشهاى كاربست به با او هستند. منظر معمارى زبان به نوآورانه ايدههاى

است. منظر معمارى در هنر اين يكهتاز صنعتى، متروكه سايتهاى در پساصنعتى
1939 ــال س در آلمانىتبار، معمار ،(Hanrish Latz) التز" "هاندريش فرزند التز ــر پيت
او شد. بزرگ (Saarland) "زارلند" در و آمد بدنيا آلمان (Darmstadt) ــتات" "دارمش در
دانشگاههايى در تدريس به ــهرى ش برنامهريزى و منظر معمارى ــته رش در تحصيل از پس
-Technical University Munich-Weihe ) ــتفان" ويهنس مونيخ- فنى "دانشگاه چون
Academie for ) ــتريخت" ماس باوكنست "آكادمى و ــل كاس ــگاههاى دانش ،(stephan
پنسيلوانياى ــگاه دانش يار ــتاد اس حاضر حال در و پرداخت (Bouwkunst in Maastricht
http://www.design.upenn.) است هاروارد طراحى دانشكده مدعو استاد نيز و فيالدلفيا

.(edu/people/latz_peter
همراه به 2001 سال از 1968و ــال س از (Anneliese) آنليس" " ــرش همس همراه به او
در را (Latz and Partner) ــكاران" هم و ــز "الت ــركت ش ،(Tilman) ــن" "تيلم ــرش پس
ــان جامعهشناس معماران، از گروهى همكاران و التز تيم مىكند. مديريت آلمان زاربروكن
و پساصنعتى پروژههاى روى بر 80 دهه اواسط از آنها مىشود. ــامل ش را و... اقتصاددانان و
شهرى برنامهريزى : از گستردهاى طيف آنها فعاليتهاى ــدهاند. ش متمركز آنها دگرگونى
در تحقيقاتى و ــتمحيطى زيس فعاليتهاى بزرگ، مقياس در منظر معمارى منطقهاى، و
باز فضاهاى و حفاظتى برنامههاى و درازمدت احياى براى جايگزين تكنولوژىهاى ــه زمين
با مبارزه به جسارت، با و روشن موضع يك دنبالكردن با التز پيتر مىشود. شامل را كوچك
-Udo We ) ويلچر» «آدو مىپردازد. منظر معمارى حرفه در هميشگى و متداول حالتهاى
خود كارهاى بيشتر در همكاران و التز كه است اين "واقعيت : مىگويد مورد اين در (lacher
رسا آنها پروژههاى كه است اين دارند. دگمها و اصول ــتن شكس در را قابلتوجهى توانايى
پساصنعتى مناظر ساخت در موفقش تجربههاى واسطه به التز پيتر است."امروز قدرت پر و
هافنينسيل بندرگاه پروژه به مىتوان پروژهها اين مهمترين از است. شده شناخته جهان در
بهشمار صنعتى ــايتهاى س احياى و طراحى در او حرفهاى فعاليت اولين (1985-1989)
جايزه 5 برد با نورد، ــبورگ دويس پارك يعنى اثرش ــاخصترين ش براى را زمينه و مىآيد
Green Good Design"2009، " EDRA Places"2005، "Play&Leisure"2004،""
و Grande Medaille d´Urbanisme de l’Académie d´Architecture Paris "2001
،2000 سال (Rosa Barba, Barcelona) اروپايى منظر معمارى نخست جايزه همچنين
در صاحبنظر فردى عنوان به التز، سوى به را جهانى حرفهاى نگاههاى اثر اين كرد. فراهم را
(Ramboud) رمبود» «بندرگاه بارانداز مجدد ساماندهى كرد. جلب پساصنعتى، مناظر طراحى

سايت يك در ايتاليا تورينوى در واقع (Parco Dora) دورا» «پارك طراحى و ليون ــهر ش
مىآيد. حساب به رويكرد اين با او اخير كارهاى از پساصنعتى،

در وى اما ــت، اوس ــاصنعتى پس پروژههاى ــطه واس به التز پيتر ــهرت ش عمده هرچند
و دگرسازى باز، فضاهاى كالسيك، مناظر و باغ طراحى همچون ديگرى متعدد زمينههاى
جمله اين از است. قابلتوجهى آثار داراى نيز مبلمان طراحى و ــهرى ش فضاهاى ــازى بازس
فالت در آب محيطى ــت زيس (مديريت كروندچن كلوزه در آب و ــه تپ پارك به ــوان مىت
هولزكرچن در ورزشى سهگانه فضاى و كودكستان ــه، مدرس مركز لوگزامبورگ)، كريچبرگ
كريچبرگ اتوبان (تبديل لوگزامبورگ كريچبرگ در كندى اف جان خيابان ،(Holzkirchen)

.(/http://www.latzundpartner.de/projects/map) كرد اشاره شهرى) خيابان به
پارك براى "BDLA"ــزه جاي دريافت به موفق ــبورگ، دويس پارك جوايز بر ــالوه ع التز
براى 2011 "Green Good Design" ــزه جاي 1989و ــال س در ــن زاربروك ــى بندرگاه
-http://www.latzun ) شد بروكسل (Place Flagey) فالچى ميدان مجدد ــاماندهى س

(تصوير1). partner.de/sites/view/office/awards/)؛
صنعتِى مهِم مناطِق از فرانسه، مرز زارلند، منطقه كه بود زمانى با مصادف التز كودكى
دوران ــكالت مش و درآمدكم و زندگى زياد هزينههاى بود. ــازى بازس حال در بحران، دچاِر
به التز كارهاى هم هنوز بود. شده سبب او براى چالشهايى و ــئوليتها مس جنگ، از پس
آسيب مكانهاى در او .(Weilacher, 2007:12) است دوران آن از متاثر ــى محسوس طور
دوران طى التز پيتر مىداند. خوب را آنها ــف كش در ــگفتى ش و ــت كردهاس زندگى ديده
مورد مختلف مناظر با برخورد و طراحى در را متنوعى ــاى رويكرده خود حرفهاى ــت فعالي
طور به مىتوان را پساصنعتى سايتهاى با برخورد در التز رويكرد است. داده قرار استفاده
اليههاى استخراج متروكه، مكان ترميم هدف با بد مكان شناسايى : كرد بيان اينگونه كلى
از ــتفاده اس ــايت، س در موجود عناصر حفظ هم، با ها آن نحوى تركيب و ــتر بس اطالعاتى
از خود خاص تعريف ــا ب ــده ش طراحى و موجود عناصر تركيب ــايت، س در موجود مصالح
طرحى به نهايت در را او التز، رويكرد اين مردم. توسط طرح كردن كامل نهايت در و زيبايى

(تصوير2). "Upcycled"مىرساند منظر در شده وايافت

بد مكانهاى ترميم و شناسايى
من ساله 4 نوه كه است مكانى بد، :"مكان مىگويد خالصه بد مكان تعريف در التز پيتر
مكانها اين كه دارد تأكيد حال عين در اما برود". آنجا به بازى براى ــد باش ــته نداش اجازه
ممكن مكان وحشتناكترين در باغ عمدى دادن قرار با او باشد. هيجانانگيز بسيار مىتواند
ــان انس كه مىكند مكانى به تبديل را آنها ماند، آن در هم لحظه يك حتى ــوان نمىت ــه ك
كارهاى بارز خصوصيات از پارادوكس اين نمايش (تصاوير3تا5). بماند آن در هميشه بخواهد
باشد مكانهايى چنين بايد امروز، منظر معمارى اصلى "نگرانى : مىكند تأكيد التز اوست.
روز يك مىكنم سعى : مىگويد باره اين در سالم."او محيطهاى به رسيدگى و تزيين نه و
جايى همان اين بمانم، اينجا مىخواهم من : بگويم بعد دفعه كه كنم مكانى به تبديل را آن

و7). (تصاوير6 (Weilacher,2007:80)؛ باشم" مىخواهم من كه است

تركيبى طراحى : آنها تركيب و اطالعاتى اليههاى شناسايى
شكل را آينده فضاهاى زيستمحيطى برنامههاى خود خودى به سايت ــت اس معتقد التز
درك انتزاعى ايدههاى از ترجمه يك عنوان به را پيشرو منظِر معمارِى ما التز، ديد از مىدهد.
از پيش وى، بنابراين برآمدهاست. جامعه و ــت زيس محيط طبيعت، از كه ايدههايى مىكنيم؛
با كه مىكند تصور اطالعات ــاى اليهه از ابداعى را آن طراحى، بيان و ــكل ش به كردن ــر فك

دارند. مشتركى نقاط موجود، سيستمهاى
تحليل و تجزيه و ــايى شناس اطالعاتى مختلف اليههاى بايد ــتم، سيس اين گام اولين در
در مىتواند اطالعات از اليه اين باشد. ضرورى اليههاى ساختن خارج به قادر طراح تا بشوند
بدون را و... معنايى تاريخى، بومى، اكولوژيكى فرهنگى، اليههاى او باشد. آن خارج از يا و محل
با (Syntax Design) تركيبى" "طراحى ابتكار با سپس مىكند. شناسايى خاص هدفگيرى
دست هم، با آنها تركيب و موجود اطالعاتى اليههاى از استفاده و سايت در مداخالت حداقل

.(Weilacher, 2007:13) دارد را خود خاص بيان كه زند مى جديدى طراحى به
كه ــت اس منظرى ــيرى تفس براى متعدد مرجعهاى ايجاد التز، ــتههاى خواس از ــى يك
مىآيد پارك به كه كند."هركس رجوع آنها به ــت اس منظرممكن درك براى بازديدكننده
كوچك باغ و گياهان ديدن براى يكى و مىآيد كورهها مطالعه براى يكى دارد، متفاوتى ديد
خارجى وجود كه ــتند هس واقعيتهايى "مناظر، : مىدهد ادامه متفاوت."او كامًال ديدى با
ــازيم. مىس ذهنمان در را تصورى و مىكنيم گزينش اطرافمان از را ــات اطالع ما ــد. ندارن

قطعات وايافـت : 2 تصويـر
قالـب در فرسـوده فلـزى

: مأخذ ساعت.
http://jonathanandmela-
nie.blogspot.com
http://dvalot.free.fr

Pic2. Upcycling of waste
metal parts in the form
of clock. Source: http://
jonathanandmelan ie .
blogspot.com
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وجود بسيارى اطالعاتى اليههاى دارد. اطالعات تركيب براى را خود خاص روش ــى هركس
را اليه پنجاه مىتوانند ديگر عدهاى اما بفهميد را اليه دو يا يك ــت اس ممكن ــما ش و دارد

.(Lubow,2004: The Anti-Olmsted, para 13) كنند" درك

سايت موجود عناصر از استفاده و خودبسندگى
سنتى قالبهاى در آنها قراردادن بدون سايت، در موجود مواد از استفاده التز كار اساس
پرهيز باشد ناخوشايند است ممكن كه چيزهايى كردن مخفى از التز زيباست. و زشت مانند
آنچه شود. استفاده ناخوشايند، عناصر حتى عناصر تمام مىبايست كه است معتقد و مىكند
برترى او، ديدگاه از باشد. مناسب بايستى كه است ــتم سيس كلى زبان ــت، اس مهم او براى

.(8 (تصوير نيست نابودى به محكوم ذاتاً چيز، هيچ و ندارد وجود ديگر عنصر بر عنصرى
در كه مىداند چيزى همان را ــى زيباي اينكه اول : دارد مهم دليل ــه س كار اين ــراى ب او
بيگانه، مىداند وصلهاى را آن شود، آورده سايت خارج از كه زيبايى چيز هر و است سايت
بهويژه عناصر همه او مىشود. آن در موجود اطالعات و تاريخى آثار رفتن بين از سبب كه
ــهرى ش به ــتايى روس زندگى از جهش نمادهاى چراكه مىدارد نگه را كورهها و دودكشها
كه است اصولى از يكى خودبسندگى براى تالش دوم، هستند. فنآورى به ــاورزى كش از و
مثل مىكند. استفاده آن از خود خالقانه روشهاى گسترش در چه و خود باغ در چه وى،
او اينكه سوم و ــند باش بىفايده و ارزش كم اگر حتى ــايت س در موجود ــنگهاى س با كار
مردم كنجكاوى حس كه مىسازد را جالبى فضاهاى استفادهها، اينگونه كه داشت اعتقاد
بازديدكنندگان ذهن كشيدن چالش به نوعى را كار اين وى مىانگيزد. بر آنها كشف براى را
تخيل و مىشود ايجاد گوناگون هارمونىهاى كه است تنوع و ناهماهنگى در كه چرا مىداند،

مىشود. درگير بيشتر
التز ــد. ش مواجه حرفهاى مجامع در زيادى اقبال با ابتدا همان از التز ايده و رويكرد اين
سازههاى كه بود كسى تنها نورد، دويسبورگ پارك طراحى مسابقه شركتكنندگان درميان
James) كرنر جيمز نكرد. پاك آثار اين از را آن و داشت نگاه را سايت در موجود صنعتى
استراتژى داشت. نگه را چيز همه كه بود كسى تنها التز پيتر ــايد :"ش مىگويد 4(Corner
5(Michael Schwarze-Rodrian) رادرين شوارز مايكل بود". عاقالنه و زيركانه ــيار بس او
برنده آهن از واضح طراحى خاطر به التز " : مىگويد ــبورگ دويس پارك طرح مورد در نيز
" مىدهد قرار آنها بين در را ــبزى س سپس و مىكند كار سايت عناصر با او ــد. ش ــابقه مس

.(Lubow,2004: The Anti-Olmsted, para 3)

طراحى در مردم مشاركت : (open-ended planning) باز پايان روش به منظر طراحى
تخريب را طبيعى تصاوير و ــهرى ش پاركهاى از ــهاى كليش مفاهيم آگاهانه نهتنها التز
به را وآنها مىشود متروك و آسيبديده سايتهاى شدن زنده سبب جديد بيانى با و كرده
و تعلق حس آن، از بخشهايى طراحى در مردم دادن مشاركت با بلكه برمىگرداند، ــهر ش
برسد. خود هدف به بهتر و ــتر بيش بدينگونه تا مىدهد افزايش فضا اين به را آنها مالكيت
اجازه و مىگذارد رها را آن از ــى بخشهاي بلكه نمىكند، طراحى را ــا فض همه او ــع واق در
اين كنند. طراحى خود ــند پس مطابق را آنجا مختلف، گروههاى و محل ــاكنين س مىدهد
با 6(Umberto Eco) اكو امبرتو ديد از كه ــت اس باز" پايان هنرى نوعى"اثر به طراحى نوع
ايدههاى با كه پويا ساختارى عنوان به و مىكند زندگى بودن پيشبينى قابل غير ــك ريس
التز مىدهد. نشان را تغيير قابليت و آزادى همواره و مىشود درك نمىآيد، در جور صلب
امكان اين مردم به طرحى چنين است. بىطرف كامال معمول طور به من :''طراحى مىگويد
ذهن در تنها منظر كنند. تفسير بينند مى و مىخواهند خود كه آنطور آنرا كه مىدهد را
ترتيب اين به پس مىسازيم. خود ذهن در ديگرى از متفاوت را آن ما همه و دارد وجود ما
هركس .(Weilacher, 2007: 100) است" شخصى فرد، هر براى و بوده ذهنىساخت منظر،
را آنچه خود مىتواند بلكه ــد، باش داشته مىبيند آنچه از متفاوت ــتى برداش مىتواند نهتنها

دارد. دوست كه بسازد

پارك با جايگزينى نه و پارك به تبديل فرهنگى، منظر ايجاد
منظر فرهنگى احياى و ــول تح در خود توانايى با كه ــت اس افرادى معدود از التز ــر "پيت
فرهنگ همان منظر نيست، شهر مقابل "منظر : است معتقد است."التز بوده موفق صنعتى،
تالش كه (frederick law olmsted) المستد خالف بر .(Weilacher, 2007: 11) است"
فضاهاى برابر در را روستايى و آرام فضاهاى شهر، يك در طبيعى محيطهاى خلق با مىكرد
به پناهبردن فانتزى ــت حال از ضمنى طور به التز ــد، كن ايجاد ــهر ش يكنواخت و محبوس
ــالم س زمينى زير پناهگاه و گاز مخازن كورهها، ــتن نگاهداش با او كرد. دورى بكر، طبيعت

رمبود بندرگاه : و4 3 تصاوير
احيا، از پـس و پيش ليـون

: مأخذ
http://dvalot.free.fr

Pics3&4. Port ramboud
before and after reorga-
nization, Lyon. Source:
http://dvalot.free.fr
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آن آشـكاركردن و پوسـيدگى بىپرواى نمايش در را زيبايى التز
عناصر مىداند. آن صداقت و بودن مصنوعى بودن، موقتى نشـان به
سايتهاى در بندرگاهها و كارخانهها اسـتفادة قابل غير و فرسـوده
بازيافت روند طىكردن يا و شدن دورريخته بهجاى او، طراحى مورد
و زنده ديگر قالبى در او، خاص منظرسـازى هدف با ،(Recycling)
در پوسيده آهنهاى دادن قرار با او مىشوند. (Upcycling) وايافت
و كهنه و مرده و زنده گفتگوى از هنرى اثرى زنده، سـبزىهاى كنار

مىآورد. پديد نو

سـاختاربندى : و7 6 تصاوير
بندرگاهـى منطقـه مجـدد
-New Ha ) برمرهاون تاريخى
آلمان. ،(bour Bremerhaven

تالهف. ماركوس : عكس

Pics6&7. Re–structuring
the historic harbour area
between the Weser River
and the city centre. Pho-
tos by: Markus Tollhopf.
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اطرافشان محيط در انسانها تداخل راوى و انسانساز بىشك كه گذاشت جاى به را آثارى
.(Lubow, 2004: The Anti-Olmsted, para 2) بودند

مردم و بود مصنوع واقع در اما كند خلق را بكر طبيعتى بود كرده تالش ــايد ش ــتد المس
ويژه به التز پساصنعتى پروژههاى اما بودند. كرده فراموش را آن بودن مصنوع تدريج به نيز
زخمهاى با سرزمين يك تاريخ ــاندهنده نش آنها دارد. صادقانه طرحى ــبورگ دويس پارك
پاركهاى مىرسيد. نظر به بهشت دور، از نخورده دست طبيعت كه جايى هستند، آن عميق
انگليسى باغهاى مثل درست شد پا بر زهكشى حفرههاى و آتش كورههاى در او پساصنعتى

بودند. گرفته شكل آبشار و انبوه درختان ميان در كه 18 قرن

ديگر بيانى با زيبايى
Ernest) كرامر ــت ارنس (Visionary Gardens) خيال باغهاى ــاب كت مقدمه در التز
هرچيز ــت. اس آن مواد و گياهان تاثير و آن ذات در طبيعت زيبايى : ــد مىنويس (Cramer
به آن آشكاركردن و پوسيدگى بىپرواى نمايش در را زيبايى او هست. كه باشد همانى بايد

مىداند. آن صداقت و بودن مصنوعى بودن، موقتى نشان
وجود با معمارانه، هافنينسيل، پساصنعتى سايت در را وايافتى هنر التز ،1985 سال در
زندگيشان دوره كه آثارى به متروكه، سايت يك در مداخله با و كرد محقق بسيار انتقادات
در شده برده كار به خالقيت به بيشتر آثار اين زيبايى بخشيد. دوباره زندگى بود، شده تمام

بندرگاه انبارهاى : 5 تصويـر
بـا احيـا از پـس رمبـود
به تبديـل سـقف برداشـتن

: مأخذ شدند. آالچيق
http://www.lyon-conflu-
ence.fr

Pic5. Former storehous-
es made of concrete
transformed into pergo-
las, Port ramboud, Lyon.
Source: http://www.lyon-
confluence.fr.

طراحى تاريخ در : 9 تصويـر
گياهان ميـان تقابل باغهـا،
شده داده وجهت شده هرس
به هميشـه آزاد، گياهـان با
تفسير فرهنگسـاز طبيعت
پـروژه در كـه اسـت شـده
ديده نيـز التز آمپرشاسـن
و التـز : عكـس مىشـود.

همكاران.

Pic 9: The interplay be-
tween trimmed and freely
growing plants has al-
ways been crucial to the
way culturally shaped
nature has interpreted
in garden design history,
and so these typologies
used in Ampertshausen.
Photo by: Latz + Partner.
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آسانى كار پارك يك طراحىكردن بعد و صنعتى آثار از سايت كردن پاك برمىگردد. آنها
موجود، مصالح از استفاده آنهاست. وجود با طراحى و آثار داشتن نگاه واقعى، هنر اما است،

مىكند. ايجاد او كارهاي در را جالبى رنگى تركيبهاى
خود طرحهاى در خاصى ــاى فرمه از منظر، هنرى بعد گرفتن ــر نظ در با او ــن همچني
منجر كه منحنىوارى فرمهاى مىكشاند، مركز به را چشم كه حلزونى فرم مىكند. استفاده
با كه منظر يافتهاند. آرايش ــايت س عناصر ميان در مىشود خشنى ــايتهاى س لطافت به
زيبايى از است شده پرداخته مصنوعى، و طبيعى نو، و پوسيده بىنظمى، نظم ميان تضادها

(تصوير9). نيست آن ديدن به قادر نگاه كه مىگويد سخن

جمعبندى
چگونگى براى خاص ــهاى برنام هرگز او ندارد. الگويى هيچ ــود خ كارهاى در التز ــر پيت
آن خاص ويژگىهاى ــه ب توجه با ــايت س هر در نمىكند. تجويز ــا آنه از ــدد مج ــتفاده اس
آنها، انداختن دور با سپس و مىكند كار كليشهاى مسيرهاى همه از ابتدا مىكند. طراحى
چندبعدى او طراحىهاى مىكند. بيان طرح قالب در و كرده سايت از جديدى تفسيرهاى
مىبينيم آن از ما آنچه و مىكند شناسايى دقت با را ــتر بس اطالعات او تيزبين نگاه ــت. اس
تاريخ از برگى نشاندهنده بلكه نيست، بىزمان او طرح است. اطالعات اين تركيب حاصل
عناصر است. تاريخ فراگيرى براى ــهاى مدرس او پارك ــت. اس دردآور و صنعتى زندگى يك
بهجاى او، طراحى مورد سايتهاى در بندرگاهها و كارخانهها استفادة قابل غير و ــوده فرس
(Recycling) بازيافت روند طىكردن يا و مىشوند طبيعت تخريب سبب كه شدن دورريخته
ديگر قالبى در او، خاص منظرسازى هدف با ــت، اس بااليى انرژى و هزينه ــتلزم مس خود كه
زنده سبزىهاى كنار در را ــيده پوس آهنهاى التز ــوند. مىش (Upcycling) وايافت و زنده
مىآورد. پديد نو و كهنه ازگفتگوى نمايشى صحنه و مرده و زنده از هنرى اثرى و مىگذارد
اما بودند، مخالف التز ايدههاى با بودند المستدى تفكرات موافق كه كسانى روزگارى شايد

مىكنند تحسين موفقيتهايش خاطر به را وى امروز بىشك

پىنوشت
حيات جديد كالبدى در روح تعريف اين در است. مرگ از پس دوباره شدن زاده معنى به تناسخ يا باززايى يا وازايش .1

است. شده تشبيه وازايش نوعى به مىگيرد، صورت التز پساصنعتى پروژههاى در كه وايافتى مىيابد.
تغيير بدون زباله، يا و زائد بىاستفاده، شىء آن در كه است آمده فيزيكى فرايندى تعريف در بازيافت كنار در وايافت .2

مىشود. باالتر كيفيتى با جديد شىء به تبديل ماهيت،
William Mc-) ــا» دون مك ــام «ويلي ــگامى پيش با 2002 ــال س از ،(Upcycled Artwork) ــت واياف ــر هن .3
هنر مختلف شاخههاى وارد متفاوتى گونههاى به (Michael Braungart) برانگارت» «ميكائيل و (Donough
ماشين آهن فرسوده قطعات از ساختهشده موسيقى ابزار با را خود ملودىهاى سبك، اين طرفدار موزيسينهاى شد.
هنرهاى در كرد. طراحى جذابى و خالقانه مبلمانهاى محيط، زايد مواد از ــراح، ط دكور، هنر در ــد. نواختن ... و آالت
جمله آن از ساختهاند باارزشى مجسمههاى بىارزش، صنعتى زبالههاى از استفاده با نيز مجسمهسازى نظير تجسمى
ايالت در (Tom Every) اورى» «تام توسط كه قراضه آهنهاى از مجسمه بزرگترين “Forevertron” مجسمه

برد. نام مىتوان را ،(Wisconsin) ويسكانسين
معاصِر معناِى كشف راستاى در او فعاليتهاى ــت. اس معاصر پرداز نظريه و منظر معمار (1961 (متولد جيمزكرنر .4

است. شهرسازى" و منظر معمار سوى به توسعه حال در نوآورانه بر"رويكرد تمركز با منظر معمارى
مناظر شهرى، پايدار توسعه المللى بين تبادالت زمينه در كه ــت اس آلمانى منظر ريز برنامه رادرين ــوارز ش مايكل .5

مىكند. فعاليت منطقهاى پاركهاى و صنعتى ميراث صنعتى،
يافت. جهانى شهرت سرخ» گل «نام رمان با كه ايتاليايى رماننويس و نشانهشناس فيلسوف، (1932 (متولد اكو امبرتو .6
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فالچـى، ميـدان : 1 تصويـر
كاپل. برنارد : عكس بروكسل.
Pic1. Place Flagey, Brussels.
Photo by: Bernard Capelle.
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