
معمارى منظر در پرتغال
«خوائو نونش» نماينده نسل اول معماران منظر

 پرتغال كشورى است كوچك در غرب اروپا كه اگرچه جزو مكاتب پيشرو و قديمى معمارى 
ــى در دهه هاى اخير با  ــمار نمى رود، ول ــه و آلمان) به ش ــا (از جمله مكتب فرانس ــر اروپ منظ
ــا و حركت نوين معماران منظر موج نوى خود، زبان اختصاصى منظر خود  ــرى از آنه درس گي
ــركت هاى بزرگ معمارى منظر در پرتغال، حضورى فعال و موفق در  را پيدا مى كند. امروز ش

پروژه هاى منظر در سطح جهانى دارد.  
ــور كالدرا كابرال  ــطه گرايش هاى نظرى پروفس ــارى منظر در پرتغال به نوعى به واس معم
ــال، به مكتب معمارى منظر آلمان تمايل  ــته در پرتغ (Caldeira Cabral)، بنيانگذار اين رش
دارد. وى عالوه بر پايه گذارى نخستين كالس هاى معمارى منظر در دانشگاه صنعتى ليسبون، 
ــى در معمارى منظر پرتغال، مديون  ــاى عملى نيز برقرار كرد. برقرارى نظم تكنيك آموزش ه
ــتمر و گرايش هاى سبكى وى مى باشد. روند پيشرفت رشته و حرفة معمارى  فعاليت هاى مس
ــگاه  ــور روبرتو تيلس Robeireto Telles)  (از دانش ــال با فعاليت هاى  پروفس ــر در پرتغ منظ
ــور سوسا. د. كاماراس (Sousa de Camara`s) از مؤسسه كشاورزى  اِوورا (Evora) و پروفس
ــبون، شرايطى را براى جامعه معماران منظر اين كشور فراهم آوردند تا جايگاه ويژه خود  ليس
ــل اول و  ــت آورند. در اين ميان، نقش معماران منظر نس ــطح ملى و بين المللى بدس را در س
شاگردان آنها در پيشبرد اين رشته و شكل گيرى حرفه در اين ناحيه از اروپا قابل توجه است. 
ــل اول در سطح ملى و بين المللى  ــركت PROAP از فعال ترين  گروه هاى نس خوائو نونش و ش

به شمار مى روند. 
ــارى منظر خود را در  ــه دنيا آمد و مدرك معم ــال 1960 در پرتغال ب ــو نونش در س خوائ
سال 1985 از مؤسسه كشاورزى دانشگاه صنعتى ليسبون دريافت كرد و تحصيالت تكميلى 
ــه عالى معمارى بارسلون و سپس دانشگاه  خود را در زمينه معمارى منظر در1996 در مدرس

پلى تكنيك كاتالونيا ادامه داد. 
ــر از معماران منظر پرتغالى)  ــركت PROAP  (به همراه پنج تن ديگ ــيس ش نونش با تأس
ــركت هاى مهمى چون Global،Arpas  و Topiaris با سابقه اى در  ــال 1989 در كنار ش در س
حدود 50 سال، جزو نسل اول معماران منظر پرتغال به شمار مى رود؛ معمارانى كه از يك سو با 
تكيه بر آموزه هاى پروفسور كالدرا و نظم متأثر از مكتب آلمان و از سوى ديگر با بهره گيرى از 
پيوستن پرتغال به جامعه اقتصادى اروپا و فرصت هاى ناشى از اين ورود، تعريفى نوين از حرفة 

معمارى منظر در پرتغال را ارايه دادند. 
ــيعى از افراد حرفه اى، در سطوح متفاوت  ــتوديوى معمارى منظر PROAP با گروه وس اس
ــئول هدايت راهبردى  تخصصى منظر فعاليت مى كند و نونش به عنوان مدير بين المللى، مس
ــه دفتر بين المللى شركت PROAP در ليسبون (پرتغال)، لواندا (آنگوال) و ترويزو  و اجرايى س
ــت. وى همچنين طرح هاى خالقانه و مفهومى شركت PROAP را هدايت كرده و  (ايتاليا) اس

جهت گيرى استراتژيك فرايندهاى پژوهشى را تعريف مى كند.
ــا پروژه هاى معمارى منظر از خالل مداخالتى  ــاز، رويكرد خوائو نونش در برخورد ب  در آغ
ــورد بحث و اقبال بود، مورد توجه قرارگرفت. پروژه هاى  ــورد توجه قرارگرفت كه به ندرت م م
شركت با تكيه بر عناصر منظر و تالش در ايجاد تمايز ميان آنها و ساير عناصر هويتى، قابليت 
توجه و تشخص آنها را افزايش داد. امروز، مشخصة مشترك پروژه هاى "نونش"، از يك طرف 
ــرف ديگر توجه به  ــم فرايندهاى طبيعى و از ط ــراى گنجاندن عملكرد و متابوليس ــى ب تالش
جنبه هاى معمارانه، به عنوان حركتى در برابر جريان "طبيعت گرايى محض"، در يك سيستم 

يگانه است. 
ــه نكته را در پروژه هايش مورد توجه قرار مى دهد:  ــت يافتن به اين مهم س نونش در راه دس

نكته اول؛ زمان و منظر است. نونش همواره تالش مى كند كه چگونگى خلق منظر را با استفاده 
ــان دهد. وى با تأكيد بر تفاوت كار معمار منظر با كار معمار، حضور  از ابزار زمان و گذر آن نش
پررنگ زمان را در پروژه هاى معمارى منظر عامل مهم اين تفاوت معرفى مى كند و نه تنها پروژه  
ــتا نمى داند، بلكه توجه به تغيير و تحول  معمارى منظر را برخالف پروژه ه معمارى، كارى ايس
پروژه در طول زمان را عاملى مهم در موفقيت يك پروژه منظر معرفى مى كند. در واقع نونش، 
ــان با منظر را عالوه بر يك رابطه بصرى و ادراكى، يك رابطة زمانى نيز مى داند و در  رابطة انس

پروژه هايش اين جنبه از منظر را به صورت هاى مختلف مورد تأكيد و توجه قرار مى دهد. 
نكته دوم؛ تأكيد بر منظر به عنوان مجموعه اى از نشانه ها است كه در طول دوران  گذشته در 
كنار هم و شكل گرفته اند و فعاليت ما در امروز نيز باعث افزودن نشانه اى بر اين نشانه ها براى 
آينده است. نكته سوم؛ تأكيد بر تفاوت ذات عناصر و مصالح طبيعى با عناصر و مصالح مصنوع 

است و تالش مى كند تا با در كنار هم قرار دادن اين دو تضاد، تفاوت آنها را به رخ كشد.  
ــركت ها و  ــى از آن زمينه اى را فراهم آورد تا ش ورود پرتغال به اتحاديه اروپا و تحوالت ناش
ــطح بين الملل را تجربه كنند. در اين بين،  ــيعى در س معماران منظر پرتغالى تجربه هاى وس
خوائو نونش و شركتش اين بخت را داشته اند تا در پروژه هاى مهم قرن شركت داشته باشند. 
 ،(Tejo پارك شهرى) ــبون ــهرى اكسپو 98 ليس ــازى ش پروژه هاى بلندپروازانة ملى در بازس
ــى) و رويداد فوتبال يورو2004  ــازى باغ تاريخ پورتو2001 پايتخت فرهنگى اروپا (باززنده س
(استاديوم جديد Light). با گسترش روابط بين المللى پرتغال، نونش در فعاليت ها و پروژه هاى  
ــد. اولين رقابت بين المللى كه PROAP در آن شركت  ــطح جهان نيز درگير ش مختلف در س
جست، مربوط به سال 1997 در واترلو بلژيك بوده است. از سال 2001 حضور بين المللى اين 
ــابقات بين المللى، كه اولين آنها مربوط به پارك فورالنينى  ــركت در پى برنده شدن در مس ش
ــويل اسپانيا و پارك فِررا  ــت، و با پروژه هايى مثل پارك آالميلو در ِس در ميالن ايتاليا بوده اس
در ايتاليا ادامه يافت و نونش و شركت او نيز حضور بين المللى خود را افزايش داده و در حال 
توسعه پروژه هاى بزرگ مقياسى در ايتاليا، آنگوال، بلژيك، اسپانيا، ماِديرا، آزور، الجزاير، ليبى و 

لبنان است و در نقاط مختلف جهان به اجرا و تمرين نظريات خاص خود مى پردازد.
ــيع فعاليت هاى حرفه اى خود، حضورى فعال در محافل آكادميك  نونش دركنار حجم وس
ــتاد دانشگاه صنعتى ليسبون  ــال 1992 تاكنون به عنوان اس معمارى منظر نيز دارد. وى از س
و استاد مدعو و ثابت در دانشگاه هاى هاروارد (Harvard)، دانشگاه جيرونا (Girona)، مدرسه 
عالى معمارى بارسلون، مؤسسه دانشگاهى معمارى ونيز، دانشگاه پلى تكنيك ميالن، دانشگاه 
ــكده  ــة لودويگ كويارونيل (Roma Ludovico Quaronil) و دانش پلى تكنيك تورينو، موسس
ــته است. در عين حال در فرايندهاى پژوهشى از جمله  معمارى آلگرو (Alghero) فعاليت داش
ــار كتب و  ــاى علمى و كاربردى و ارايه آنها در كنفرانس هاى بين المللى و انتش ــد مقاله ه تولي
ــر نيز گام هاى مؤثرى  ــى رويكرد خود در معمارى منظ ــترش و معرف مقاالت مختلف در گس

برداشته است 
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بـراى تصاوير بخـش پرونده 
 PROAP از آرشـيو شـركت
اسـت.  شـده  اسـتفاده 
بدين وسـيله،  مجلـه منظـر 
نهايـت قدردانى خـود را از 
«خوائو نونش» و خانم «كارال 
 PROAP از شركت  سيلويا» 

اعالم مى دارد.

نونش با تأسيس شـركت PROAP به 
همراه پنج تـن ديگر از معمـاران منظر 
پرتغالـى در سـال 1989 در كنـار چند 
شـركت  مهم ديگر با سابقه اى در حدود 
50 سـال، از فعال تريـن و مطرح تريـن 
معماران نسل اول پرتغال است و با تكيه 
بر نظـرات و رويكردهاى خـاص خود به 
منظـر،  پروژه هاى مطـرح و بزرگى را در 
اروپـا و سـاير نقاط دنيا طراحـى و اجرا 

نموده است. 
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