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طراحى روند
استوديو ــود. مىش راهبرى و هدايت ــهر، ش ــوراى ش نقل و حمل و برنامهريزى بخش ــط توس پروژه اين
اين اوليه ايده كرد. طرح اجراى بر نظارت و ــى بررس مأمور را محلى گروه يك هيترويك، توماس طراحى
هزينه به توجه با ولى بود آتشفشانى گدازههاى فرم از برگرفته مواج و منحنى ــازى كفس نوعى ــه، مؤسس
با كفسازى نوع اين نكرد. پيدا ادامه گدازهها، ــكل بىش و متنوع ــيار بس فرمهاى اجراى در ــاخت س باالى
نياز كفسازى اجراى ــت. اس ــيده بخش جديدى چهره و معنا خيابان كنار باقيمانده فضاى به خاصش فرم
جاى به رزين از و انتخاب را شيشه خرده طراح، گروه ترتيب اين به داشت، انعطافپذير مصالح نوعى به

كردند. استفاده سيمان دوغاب
نظرگرفته در بودجه ابتدا در مىآمد. حساب به عطفى نقطه شهر ــوراى ش براى پروژه اين طراحى فرايند
طرح تصويب با درحالىكه مىآمد نظر به مناسب ميدان، در مجسهسازى مانند هنرى كار يك براى شده
كمبود با طرح اجراى گرفت، خود به هنرمندانه كل يك عنوان به جديدى معناى ميدان آن در كه جديد
كه بود اين بر تصميم ابتدا در ــد. ش 1998آغاز سال در سايت، ــازى آمادهس اقدامات ــد. ش مواجه بودجه
طول در ونداليسم طراحى، در تغييرات علت به حالىكه در شود، افتتاح هزاره جشنهاى براى پروژه اين
سادگى به پروژه اين طبقهبندى افتاد. تعويق به 2002 تا پروژه رسمى بازگشايى فنى، مشكالت و ساخت
توماس «هنرهمگانى»؟ يا آرايى» «محوطه يا است ــهرى» ش «طراحى پروژه اين آيا ــت، نيس پذير امكان
عنوان به بايد كارش كه دارد ــرار اص و نمىداند هنرمند يك را خود آبى، فرش ــى اصل طراح ــك، هيتروي

بگيرد. قرار قضاوت مورد شهر عملكردى بخش

را جديدى جمعى فضاى مبتكرانه، و نوآورانه بسيار كه است شهرى هنر پروژه يك آبى» «فرش
واقع نيوكاسل شهر مركز شرقى كناره در سايت اين مىكند. خلق الينگ» هنرى «گالرى كنار
طرح قالب در بينالمللى ايدهپردازى مسابقه يك نيوكاسل شهر شوراى سال1996 در است. شده
و كرد برگزار دابسون جان خيابان ساماندهى و كيفيت ارتقاء منظور به و شهر مركز حيات تجديد

شدند. دعوت رقابت اين به شهرى هنرهاى زمينه در تجربه با هنرمندان از تعدادى
رأى داوران هيئت توسط ارزيابى مرحله دو طى هيترويك» «توماس مؤسسه طرح مسابقه اين در
معمول روال خالف بر طرح ايده شد. برنده طراحى، خالقانه ايده دليل به و آورد ــت بدس را الزم
پيشنهادي، اصلى مصالح عالوه به بود. مكان كل براى خالقانه ايدهاى بلكه نبود، مجسمه طراحى
متعارف غير و معمول غير دليل به آبى رنگ بود. سفيد رزين در آبى شيشههاى خرده از مخلوطى
شد. انتخاب چمن، و خاك مانند متداول مصالح از بودن متفاوت و ــازى كفس مصالح براى بودن
و ديوارها با برخورد هنگام در و شده پهن فضا در فرشى شبيه كه دارد نامنظمى طرح كفسازى،

(تصوير1). است شده خم اشياء،
خم را ــازى كفس مصالح و ــربرآورده س كف از هنرمندانهاى طرز به خودرو، ورود مانع تيركهاى
كفسازى از نوارهايى ــتن برگش و تاخوردن از جمعى فضاى اين نيمكتهاى (تصوير2). نمودهاند
فضا، نورپردازى منظور به فلورسنت المپهاى نيمكتها، كنار خالى فضاى در است. شده ايجاد
ــاير س از متمايز مكان، اين كه ــده ش انتخاب بهگونهاى كف مصالح (تصوير3). ــت شدهاس تعبيه
است پيادهرويى به جديد ميدان رابط گرد پلهاى پروژه اين در باشد. همجوار خيابانهاى و مكانها

مىرسد. مترو و بزرگ پاركينگ به و كرده عبور مركزى شاهراه از كه

پروژه«فرشآبى»
تبلورهنرشهرى

شهرى طراحى ارشد كارشناس / علمباز ستوده فاطمه : fsotude@gmail.comمترجم

مردم براى طراحىشده شهرى فضاى «فرشآبى»،
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پروژه مشخصات
تاين آپن نيوكاسل، : موقعيت

2002 سال : تكميل
نيوكاسل شهردارى : كارفرما

هيترويك توماس : طراح معمار/ : طراحى تيم
نيوكاسل شهردارى : برنامهريزى مسئول

اروپا منطقهاى توسعه بودجه و هنرى مؤسسه : بودجه تأمين
پوند ميليون 1,4 : قرارداد ارزش

پىنوشت
1 Laing Art Gallery
2 John Dobson
3 Thomas Heatherwick
4 Urban Design
5 Landscape
6 Public Art
7 Imageable
8 Arts Lottery
9 EuropeanRegionalDevelopment

www.cabe.org منابع
www.rudi.net

ارزيابى
شهرى هنر از بخشـى عنوان به سـختى به پروژه اين
با برخورد اوليـن هنگام به مـردم زيرا شـد، پذيرفته
كفسازى عنوان به را آبى كاشـىهاى ديدن انتظار آن،
است انتظاميافتهاى طراحى آبى فرش طرح نداشتند.
شهروندان حضور براى خيالانگيز فضايى مىتواند كه
چهره كه هنگامى نيز، شب در آورد. فراهم روز طول در
افراد و هنرى كلوپ اعضاى ورود با شـهر از بخش اين
نيمكت مانند عناصـرى مىكنـد، تغيير خوشـگذران
طول در مىكند. كمك جشـن و شـادى جو به نورانى
مصالح پايـدارى مورد در ترديدهايى پـروژه، اجـراى
در كارشناسـان از بعضى بـود. آمده وجود بـه جديد
نگران آن فرسايش و شيشه و بتن ميان اتصال خصوص
قرار بحث مورد پـروژه اوليه ايده كه هنگامـى بودند.
بودجه اين شد. ارزيابى يورو هزار سـه بودجه گرفت،
نتيجه در نبود، هيترويك توماس بديع طرح مناسـب
منطقهاى «توسعه بودجه و هنرى» «موسسه بودجه از
ساخت براى نهايى بودجه شد. گرفته كمك نيز اروپا»
از سـرمايهگذارى جذب كمك بـه شـهرى فضاى اين
موضوع اين گرفـت. صورت فرهنگى نيروهاى طريـق
به تنها نيوكاسل شـهر كه است بررسـى و بحث قابل
به بلكه ندارد، احتياج شده طراحى شهرى فضاى يك

است. نيازمند فضاهايى چنين از مجموعهاى
مىسازد. فرش از ذهنى تصويرى خمشده، كفسازى كه جايى : 1

خودرو ورود مانع تيركهاى با برخورد در كفسازى منعطف رفتار : 2

كفسازى دل از شهرى مبلمان برآمدن : 3


