
 شماره17، زمستان1390
60



 به نظر شما تاريخ چه نقشى در ادراك مردم جامعه 
در منظر پيرامون خود دارد؟ شما چگونه موفق شديد سبك 

طراحى تاريخى را با شرايط زندگى امروز هماهنگ كنيد؟
ــال آن تاريخ ادراك آن نزد مردم  ــازى و به دنب تاريخ باغس
به نمونه هاى محدود موجود مربوط مى شود : باغ هاى چينى، 
ژاپنى، انگليسى در سابقه فريبندگى و باغ هاى مصرى، ايرانى، 
رومن، مغول، عرب، ايتاليايى و فرانسوى در سابقه فرمال. اين 
ــا همواره ويترين بروز قدرت هاى دولتى بوده و به ندرت  باغ ه
در دسترس مردم عادى قرار مى گرفته اند. امروزه، با گسترش 
ــيع تبليغات و تصاوير، نوعى آشفتگى ميان مردم و منظر  وس
توليد شده و ارتباط وسيع ابتدايى طبيعت - فرهنگ در مرحله 
ترديد باقى مانده است. مصداق آن پيدايش واژه منظر در قرن 
ــوم در شرق است، حال آن كه در غرب، در حدود قرن 15  س
ــت. در ادامه، براى پاسخ به پرسش شما،  اين اتفاق اقتاده اس
بايد بگويم كه من رويكردى تاريخى ندارم. رويكرد من در نظر 
گرفتن رد پاى تاريخ است كه عبارتست از خلق مجدد تاريخ 
ــهود است، با نگاهى  ــه در آن ها مش باغ هايى كه نقش هندس
ــان خوبى رويكرد «نئو - دهاتى»  معاصر! اين رويكرد به هم
ــود، در جوامع  مى تواند به نيازهاى امروزى جامعه  مطابق ش
ــروزى نفوذ كند. من يقين دارم كه كار كردن با محورهاى  ام
ــخص رويكرد دكارتى و هندسى باغ هاى فرانسوى يا قبل  مش
از آن باغ هاى ايتاليايى، كامًال در تضاد با باغ هاى چينى، ژاپنى 
ــىـ  چينى قرار دارد. اين  محورها هستند كه مرا به  و انگليس

تاريخ نزديك مى كنند. 

 شما پروژه هايى هم در خارج از سرزمين مادرى خود 
ــات تاريخى كه داريد، چه  طراحى كرده ايد، با توجه به گرايش

رويكردى را براى طراحى در آن سرزمين ها اتخاذ كرديد؟
ــورهاى عربى (امارات) كار  ــاده است. من در كش بسيار س
ــت نيست.  ــورها، هيچ گاه مقياس كار درس كردم. در اين كش
ــا كنج ها و  ــاغ كوچكى ب ــرا در گرانادا، ب ــال الحم ــراى مث ب
حياط هاى كوچك مقياس است. اما درخواست امروزه امارات، 
ــت. چطور مى شود در اين مقياس  قصرهاى خارج مقياس اس
باغ هاى عربى احداث كرد؟ مجبوريم تصوير معمول اين باغ ها 
ــعى مى كنم روح باغ عرب را در  ــر كنيم! بنابراين س را ده براب

يك پروژه خارج مقياس پياده كنم.
ــاغ آفريقايى  ــت؛ تاريخچه ب ــرايط ديگرى اس در افريقا ش
ــورهاى نزديك  ــود ندارد و بايد آن را اختراع كرد. در كش وج
ــتوا، رشد گياهان ديوانه وار است، 30 سانتيمتر در روز !  به اس
ــيد كه باغ هاى ارگانيك، آزاد، فرش هاى  به نظر جالب مى رس
گياه و بسيار تخيلى طراحى شود. اما اين پيشنهاد مسئولين 
ــد را راضى  ــل كرده بودن ــه تحصي ــورهايى كه در فرانس كش
نمى كرد :  آنها به دنبال باغ فرانسوى بودند. به ناچار با الهام از 
باغ هاى فرانسه برايشان طراحى كردم، كه البته در تضاد كامل 

با محيط است؛ تمام روز به هرس كردن مى گذشت! به عالوه 
باغ هاى آزاد براى آنها يادآور جنگل است كه به نوعى خطر را 
به دنبال دارد. حتى آن ها با حوض هاى تيره هم مخالف بودند 
و مجبور شدم استخرهاى آبى رنگ برايشان طراحى كنم كه 
ــرايط معمار منظر حق انتخاب محدودى دارد. اين  در اين ش
در مقابل كار در پارك هاى سيتروئن و ديدرو بود كه تا نهايت 

امكان از طراحى آن لذت بردم. 

ــما در اكثر پروژه ها، در   برخالف رويكرد تاريخى ش
ــاهد بيگانگى طرح با زمينه  برخى مانند پارك تيمز لندن ش
ــاصنعتى چون پارك سيتروئن به نوعى  ــايت هاى پس و در س
پاك كردن اليه هاى تاريخى و  اطالعات بستر را مى بينيم. اين 

تفاوت رويكرد را چگونه توجيه مى كنيد؟
ــايت، دو حالت وجود دارد : يا سايت  در مواجهه با يك س
فاقد ارزش است كه در اين شرايط به دنبال آثارى نمى گردم 
ــت. در مقابل اگر خود  ــد و مداخله قاطع اس ــه وجود ندارن ك
ــايت حرفى براى گفتن داشته باشد سعى مى كنم روح آن  س

 را در نظر داشته باشم. 
سيتروئن سايتى خالى بود، تمام آثار كارخانه جات را از بين 
برده بودند. طرح اوليه آن بسيار سريع آماده شد. در مسابقه، 
ــى بر آن نظر بودند كه  ــركت كرده بودند كه همگ 7 گروه ش
ــود و  ــت از كارخانجات يادى نش ــدن بهتر اس براى برنده ش
ــيار بد ريخت  همين طور نيز پيش رفت. زمين اين پروژه بس
ــت باغ هاى فرانسوى شروع  بود. من با اتكا به اصل محور راس
به كار كردم و رود سن را به دو گل خانه پيوند دادم. وسط آن 
خالى و اطراف پر بود. اين طرح يادآور باغ مارى لوروآ اثر آندره 
لونتر است : محور مشخص فضايى، خالى ميانى، فضاهاى پُر 
ــراى ميهمانان  ــش كاله فرنگى در هر طرف ب ــاور و 6 ش مج

پادشاه (تصاوير1 و 2). 
در پارك سد تيمز لندن نيز سايت خالى بود و تا ارتفاع سه 
متر زير زمين از آثار مين جنگ جهانى پاكسازى شده بود. اين 
زمين يك سايت پساصنعتى بود كه هيچ اثرى از آن بر جاى 
ــابقه برگزار شد. زمان  نبود. براى اين پروژه نيز در 1994 مس
ــايت گذشته بود كه طرح اوليه رقم خورد،  كمى از بازديد س
ــات صنعتى وجود نداشت كه  البته در اين جا اثرى از تأسيس
مانند مداخله هاى «پيتر التز» در پروژه ظاهر شوند. طراحى 
ــى شروع شد : ميدان گاه چهارگوش.  از الگوى باغ هاى انگليس
ــتقيم به هم پيوند مى داد كه  دو وجه پروژه را يك محور مس
ــده بود، اما به دليل مشكالت اجرايى با  در ابتدا آبى تصور ش

مصالح بنايى اجرا شد (تصوير 3).  
بودجه اين پروژه بسيار كمتر از پروژه سيتروئن بود. در لبه 
ــد كه معمارى اطراف را  پارك، باغ هاى كناره اى قرار داده ش
ــود غرق كند؛ البته همين طور پيش رفت. مكان يابى  درون خ
ساختمان ها را باغ هاى كناره اى پارك تعيين مى كرد. اين مورد 

برعكس آنچه بود كه در سيتروئن پيش آمد : در آنجا ساختمان ها 
از قبل وجود داشتند و پارك مى بايست ميان آنها قرار بگيرد. در 

نهايت آنچه خلق شد؛ "معمارى در توافق با پارك" بود. 
ــركت كننده در مسابقه كه افراد سرشناس  گروه هاى ديگر ش
هم بودند، همگى طرح هاى بسيار پيچيده ارايه كردند. اما ايده اى 
ــن و مشخص در اينجا الزم بود. اصوالً از نظر من يك پارك  روش
خوب عبارتست از «يك كروكى كوچك در گوشه كاغذ طراحى». 
ــرده ام، قلم من قلم ويژه اى  ــهود كار ك من همواره با تكيه بر ش
ــيدنم  ــت. خط كش ــت، صحبت كردنم منحصر به فرد نيس نيس
مخصوص نيست. من فقط ارزش خط ها را مى دانم. مى فهمم كه 
يك خط چه هزينه اى مى تواند داشته باشد، براى همين نيز تنها 

خطوطى را رسم مى كنم كه حضور آنها الزامى باشد.
متخصصان كانسپت معتقدند بايد قرن ها و قرن ها فكر كرد 
و تنها پس از آن كه فرايند تفكر تمام شد، آن هنگام مى شود 
خط كشيد. روش كار من درست عكس اين است. هيچ وقت 
سعى نمى كنم براى خطوطم يك معنا و مفهوم تحميلى بيابم. 
ــايرين براى كارهاى خود يك زمينه فلسفى پيدا مى كنند.  س
ــتفاده كنندگان نيز از  معتقدم كه با لذت بردن از طراحى، اس
ــده است : در  طرح لذت خواهند برد. اين موضوع امتحان ش
ــهردارى معتقد بود كه اين پارك فاجعه خواهد  سيتروئن ش
ــى و ... اما پس از اتمام  ــد، خطوط راست، دكارتى، هندس ش
كار بود كه سيل مردم به سوى آن جارى شد، مردم آمدند و 

آمدند و آمدند... .

ــارك كورنو  ــما همچون پ ــه ش ــاى اولي  در كاره
ــى و  طراحى ارگانيك غلبه دارد، ولى بعد به فرم هاى هندس

منظم تمايل پيدا كرديد؛ علت اين تحول چيست؟
ــال 1972 شروع شد،40 سال پيش. در  پارك كورنو در س
آن زمان در اروپا مدرسه عالى منظر وجود نداشت. تنها نمونه 
ــاخته هاى آلمانى ها بود.  آنها پس از جنگ، تمامى  موجود، س
ــازى كردند و در اين شهرهاى جديد  ــهرهاى خود را بازس ش
ــده بود. اين پارك ها عبارت بود  پارك هاى عظيمى احداث ش
ــى 200 هكتارى).  ــرورش گياه (اراض ــيع پ از زمين هاى وس
ــبيه باغ هاى  آلمانى ها به دنبال پروژه هاى ارگانيك بودند، ش
انگليسىـ  چينى اصالح شده. در آن زمان، تنها مرجع من به 
ــوان اين پارك ها بودند. پروژه من  عنوان يك معمار منظر ج

هم به تبع بسيار ارگانيك بود، پر از منحنى و پيچش.
ــغول كار روى  ــاً مش پس از آن دوره اى پيش آمد كه اساس
زيرساخت هاى بزرگ، منظر بزرگ مقياس و ابعاد كالن شدم و 
از پارك هاى شهرى دور شدم. تصميم گرفتم روش كار عوض 
شود. فرم ها به شدت شهرها را مى خوردند، همچون شهرهاى 
ــهرهاى  ــرژى پونتواز و ش ــوى (مارن ال واله، س جديد فرانس
ــاه مه 1968 بود  ــد ديگر). اين موضوع نتيجه جريان م جدي
ــعار "مى خواهيم دنيا را تغيير دهيم"،  كه معماران جوان با ش
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Pic1, 2 : the completion 
of Citroën Park in the Cit-
roën Factory site. Source: 
Allain Provost,2011.

تصاويـر1 و 2 : شـكل گيرى 
پـارك سـيتروئن در بقاياى 
كارخانـه سـيتروئن (به زعم 

پروو بى ارزش). 

معماران مسن تر را رانده بودند. آنها با فرم هايى نرم و بى شكل 
شبيه ماكارونى شهرهايى كشيدند كه در هر كجاى آن باشى، 
ــد بدون هيچ  ــهرهايى بودن ــت! ش مكان يابى غير ممكن اس
ــيار نامفهوم اند و البته  ــاخصى. به نظر من اين شهرها بس ش
اهميت محورهاى مشخص و راست در اينجا معلوم مى شود. 
اين محورهاى هندسى هستند كه به شهر هويت مى بخشند. 
ــود. نمونه آن  يك پالن زيبا لزوماً به يك باغ زيبا منتج مى ش

هم باغ شهر بيرمنگام در انگليس و مارسى در فرانسه است.

ــف و در  ــات مختل ــا موضوع ــما ب ــاى ش  پروژه ه
ــوالً در پروژه هايى كه در  ــتند. اص ــاى متفاوتى هس مقياس ه
ــد مثل آزادراه  ــرزمين(Territory) طراحى كرده اي ــوزه س ح
A20. مقياس منظر و چگونگى درك مخاطب از اين مقياس 

چه تأثيرى در طراحى شما داشته است؟
ــت. معمار منظر نمى تواند  بزرگراه قبل از هر چيز، فن اس
ــته باشد. مهندسين  در طراحى آن ابتكار خارق العاده اى داش
ــم خواهند كرد، حال آنكه معمار  ــاده ترين روش رس راه به س
ــد و تالش مى كند در  ــعى مى كند كمى هنرى باش منظر س
 (Land Art) ــى ــت از هنر زمين ــا و طرح كاش تراس بندى ه
ــتفاده كند. اما مقياس مداخله حداقلى خواهد بود، معمار  اس
ــنهاد «عبور  ــز نمى تواند به بهانه زيباتر بودن، پيش منظر هرگ
ــت.  ــاعرانه جاده» را گرداگرد تپه بدهد، اين غير ممكن اس ش
هنگامى كه مهندس راه تصميم مى گيرد جاده از ميان تپه عبور 

كند، هنر معمار منظر آن است كه اين معبر را زيباتر كند. 
من اصًال نمى دانم كه برداشت يا حس مردم از اتوبان چيست 
ــرعت از جاده عبور مى كنند، اصًال  يا اينكه آيا آنهايى كه با س
ــت خاصى دارند؟ آنچه كه مى توانست براى اتومبيل ها  برداش
جذاب باشد، استراحتگاه هاى بين راهى است. من پيشنهاد آن 
را داده بودم كه در آنها باغ هاى كوچك طراحى كنم كه البته با 
مخالفت مسئولين مواجه شد. هزينه اى كه احداث و نگهدارى 

باغ دارد، براى استراحتگاه بين راهى مقرون به صرفه نبود.

 در پروژه هاى مرمت باغ هاى تاريخى، نقش معمار 
ــر دارد؟ چه تفاوتى ميان  ــر تا چه حد در كل پروژه تأثي منظ
رويكرد يك معمار منظر و يك كارشناس مرمت در پروژه هايى 

از اين دست وجود دارد؟
ــن گروه از  ــه (اي ــاختمان هاى فرانس ــوالً معماران س معم
معماران به نوعى متخصصين مرمت هستند) باغ هاى تاريخى 
ــيتى به گياه ندارند، آنان با  را مرمت مى كنند. اما آنها حساس
ــناد تاريخى تالش مى كنند باغ را دقيقاً شبيه  مراجعه به اس

آنچه بوده است مرمت كنند.  
ــار منظر مداخله مى كند، مثًال من،   هنگامى كه يك معم
ــه موزه اى به نام تاريخ باغ ها  اتفاق ديگرى مى افتد. در فرانس
وجود ندارد. از آنجايى كه اين موضوع واقعاً نگران كننده است، 
ــس تصميم گرفت در  ــت منطقه ايل دو فران بنابراين مديري
ــايت باغ و قلعه هاى تاريخى ويالرسو يك مركز بين المللى  س
هنر باغسازى احداث كند. قرار بود قلعه ها مكانى باشند براى 
به نمايش گذاشتن فيلم، اسناد و مدارك باغسازى تاريخى... 
ــت كه قرار بود به  ــمه آب وجود داش ــايت 32 چش در اين س
كمك آنها آنچه از باغ هاى مختلف نمايش داده مى شود، نحوه 
ــازى جهان باشد.  بكارگرفتن آب در روش هاى مختلف باغس
ــفانه اين پروژه هيچ گاه به ثمر نرسيد و تنها بخش هايى  متاس
از باغ هاى قرون 15 و 16 مرمت شد. البته اين به هيچ عنوان 
ــازى نبود؛ بلكه يك ابداع تمام عيار بود. جاى  مرمت يا بازس
ــتخرهاى ماهى را يك باغ روى آب گرفت. جالب  جاليز و اس
آن است كه حتى اكنون كه مردم به آنجا مى روند مى گويند : 

"چه مرمت زيبايى!" اين باغ هرگز وجود نداشته است! 

ــد، خوب است به جاى مرمت  اگر يك باغ تاريخى بى اهميت باش
عين به عين آن ابتكارى به كار گرفته شود كه به آن اهميت بخشد.

ــه باغ هاى تاريخى را مرمت  در مورد متخصصين ديگرى ك
مى كنند، نمى دانم چطور وارد عمل مى شوند. شايد تفاوت معمار 
ــت كه او تنها كسى است كه شجاعت و هشيارى  منظر آن اس

الزم را براى تغيير دادن و ابتكار در باغ تاريخى را دارد.

ــرى كه در  ــوان معمار منظ ــما به عن ــه نظر ش  ب
ــهرى نيز فعاليت مى كند، معمار منظر چگونه  زمينة منظر ش
ــد؟ تفاوت معمار  ــهر مؤثر باش مى تواند در افزايش كيفيت ش
منظر با ساير رشته هايى كه در زمينه طراحى شهرى فعاليت 
مى كنند همچون شهرساز، طراح شهرى، مهندس كشاورزى 

و... چيست؟
ــاده مى توان در شهر خط كشيد. مثال  با اعمال قوانين س
ــرق بيرمنگام است. به خاطر سطح باالى سفره هاى  آن باغ ش
ــود. لذا پروژه را با  ــى، كندن زمين امكان پذير نب آب زيرزمين
تعبيه جريان هاى آب ميان باغ ها طراحى كرده و به طرح تنوع 
ــيديم؛ يك باغ، يك جريان آب، مجدداً باغ و جريان آب  بخش
ــت كه در بطن طرح هاى ساده،  و ... البته اين بدان معنا نيس

پيچيدگى وجود ندارد (تصوير 4). 
اساساً در فرانسه مانند كشورهاى ديگر با مسايل، برعكس 
ــود؛ ابتدا معمار ساختمان را مى سازد و بعد به  برخورد مى ش
اين فكر مى افتد كه اطراف آن چه چيزى باشد؟! در حالى كه 
ــاز و  ــد : معمار منظر، شهرس ترتيب مداخله بايد اين طور باش
معمار. زيرا شهرسازى و معمارى اجزاى منظرند.  اين ترتيب 

مى بايست رويكرد هر مداخله موفق باشد.
ــه كم  ــاران منظر در فرانس ــاهد آن كه معم مهمترين ش
ــت كه در  ــت آورده اند، آن اس ــگاه خود را بدس ــش جاي و بي
ــازى فرانسه را از آن خود  ــال هاى اخير 2 بار جايزه شهرس س
ــى) در حالى كه پيش از آن  ــل كوراژو و دوين كرده اند (ميش
ــازان جايزه را دريافت مى كردند. كم كم  تنها معماران، شهرس
ــت كه تخصص معمار منظر مداخله در  ــده اس ــخص ش مش
ــهر و فراتر از كاشت گل هاى فصلى است. وجه تمايز  منظر ش
معمار منظر از ساير تخصص هاى نزديك، آن است كه ديدگاه 
معمار منظر گسترده تر بوده و حساسيت او به منظر (جغرافيا، 

زمين شناسى و گياه) متفاوت است.

ــيرى كه معمارى منظر  ــما درباره مس  ديدگاه ش
فرانسه از پايان جنگ جهانى دوم تا امروز طى كرده چيست؟ 
جايگاه معمارى منظر كشورتان را در مقايسه با ساير كشورهاى 

صاحب سبك در اين رشته چگونه ارزيابى مى كنيد؟
فرانسه تا اينجا مسير خوبى را طى كرده است. پس از جنگ 
جهانى دوم نيز منظر رشد زيادى داشته است. مى شود گفت كه 
تا سال هاى 1970 اتفاق مهمى نيفتاد. بعد از جنگ، بازسازى 
ــترده شهرها بر اساس منشور آتن (ايده هاى لوكوربوزيه و  گس
...) آغاز شد. در آن زمان تنها بعد كمى منظر مطرح بود و اين 
كه به ازاى هر نفر چند متر مربع فضاى سبز يا باز الزم است. 
توجه خاصى به كيفيت آن نمى شد. كم كم معماران منظر راه 
خود را باز كردند، در ابتدا با راه اندازى مدرسه عالى ملى منظر، 
افرادى پيدا شدند كه توانستند در هياهوى جامعه معماران و 
ــهم خود را بدست آورند. معماران منظر  دفاتر شهرسازى، س

براى تداوم وجود خود سختى كشيدند.
ــايت رنو، پس از اتمام طراحى از من  به عنوان مثال در س
ــت درختان به آنها كمك كنم! اما  ــته بودند براى كاش خواس
پاسخ من آن بود كه تنها در صورتى همكارى خواهم كرد كه 

كليت پروژه را به من بسپاريد.
ــورهاى اروپايى مانند ايتاليا،  ــيارى از كش ــال 1990 بس تا س

اسپانيا، پرتغال و هلند در شيوه هاى منظرسازى از فرانسه تقليد 
مى كردند. اما با پديده جهانى شدن، تمامى اينها به پايان رسيد.

ــازى  ــنتى باغس ــيوه س كارى كه من كردم آن بود كه ش
فرانسوى را با جامعه امروز مطابقت دهم. 

اما مثًال در انگلستان موضوع متفاوت است، معماران منظر 
همچنان پشت سر معماران حركت مى كنند. آنها نتوانستند 
ــنتى انگليسى را با زندگى و جامعه امروز مطابقت  باغ هاى س
ــت. آنها در  دهند. همين اتفاق در چين و ژاپن نيز افتاده اس
احداث نمونه هاى مدرن، از غرب تقليد مى كنند و هرگز سعى 

نكرده اند هنر خود را امروزى كنند. 
ــر آمريكايى، در طراحى هاى  ــى پيتر واكر، معمار منظ حت
خود به باغسازى فرانسوى ارجاع مى دهد، آن هم باغ ورساى 

كه يقينا بهترين نمونه باغ فرانسوى نيست!

بسيار سپاسگزاريم
16 فوريه 2012

مأخذ تصاوير:
Green vision, Allain provost, 2011. 
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Manzar magazine arranged a meeting with 
Alain Provost in 2012 and interviewed him about 
his theories, his landscape approaches and de-
velopment process of these approaches. The 
following text is an abstract of this interview. The 
text is fully translated to Persian in the Persian 
part of the journal.

The French landscape architects were gradu-
ally introduced to the society and opened their 
own urbanism and architecture offices after the 
war, Athens charter and the opening of national 
landscape school. Meanwhile, most of the Eu-
ropean countries such as Italy, Spain, Portugal 
and Netherlands were using French methods in 
their landscape until 1990 when the globalization 
ended this period. Provost believes that he could 
match the traditional French gardening methods 
to the new society.

He explained that he believed that a trace of 
his history and not pure historicity must exist in 
his designs when he was asked about his ap-
proaches to history. His historical approach is in 
fact the recreation of the history of gardens in 
which the role of geometric designs is strongly 
obvious but with a contemporary outlook!   This 
approach can satisfy the current needs of the so-
ciety as good as the “neo-villager” approach.        In 
his opinion there are two conditions in confronting 
a site: if the site is worthless, one does not seek for 
any signs and the intervention is an imperative. In 
contrary to that if the site has a value one tries to 
consider that and benefit from it.

The Citroën site was an unfavorable empty 
site where the signs of factory were completely 
removed. He started his designs based on the 
linear axis of French gardens. The Thames Bar-
rier Park was also an empty site which was de-
mined for three meters under the ground. It was 
a post industrial site with no significant signs. The 
design was started on the basis of English gar-
dening methods. The locations of the buildings 
were dedicated by the adjacent buildings in con-
trary to the Citroën Park where the site had to 
be matched with the existing buildings. Eventu-
ally “the architecture was in accordance with the 
park”. 

He explained his several reasons for using or-
ganic designs to and geometric forms. He found 
the German organic gardens, built in new cities 
of Germany after the war, the only source for 
his design in the Courneuve Park 40 years ago. 
Therefore, the result was an organic project. 
Then he focused on grand infrastructural proj-
ects at large scales and he was away from urban 
parks. In May 1968 the younger architects took 
over the leadership from older architects with 

the slogan: “we want to change the world”. With 
the help of curved and undefined forms they built 
cities were finding a location was almost impos-
sible. He finds these cities undefined because he 
believes that the geometric axis create an identity 
for a city. Thus, Provost changed his methods and 
used geometry.

He also explained his design approaches out of 
France and why he implemented different designs 
due to the differences in historic gardens and 
people demands. For instance, the Arab garden 
is at small scale in the United Arab Emirates but 
the people demanded large scale castles. There-
fore, he tried to create an Arab garden at large 
scale that could match these castles. He also de-
signed an imaginative carpet of vegetations with a 
concept of French gardens in Africa were no evi-
dence of historic gardens could be found and the 
people were looking for French gardens.

Provost pointed out that he has different ap-
proaches in reconstruction and restoration of 
historic gardens. Unlike the architects of the 
buildings who do not pay attention to vegetations 
and try to reconstruct the gardens similar to the 
way they had been, he believes that if a historic 
garden is not important it is better to use an initia-
tive that promotes its importance. The landscape 
architect is the only person who has the neces-
sary courage and intelligence for a change and 
creativity And Perhaps it is what makes a land-
scape architect among others.

He also emphasizes on the landscape ar-
chitectural interventions in city and he believes 
that these interventions must be done first by 
the landscape architects and then the urban de-
signers and architects because urbanism and 
architecture are considered the components of 
landscape architecture. A landscape architect 
has the knowledge of creating an urban land-
scape further than knowing about planting flow-
ers. Landscape architects consider wider range 
of variables and they are more sensitive about 
the landscape (geography, geology and plant). 
The difference between a landscape architects 
and a road engineer in land projects is that the 
engineer chooses the simplest way in building 
a highway while the landscape architect tries to 
have the minimum of art in his designs by Land 
Art without any major intervention. When a road 
engineer decides that the road crosses the hills, 
the landscape architect job is to make this road 
more beautiful. 

Special Thanks
February 16th, 2012

MANZAR'S interview with Alain Provost
Interviewed by: Mohammad Atashinbar, Ph.D. candidate of 
Landscape Architecture, University of Tehran. 
atashinbar@ut.ac.ir

Pic4 : continuous set of 
gardens and water along 
the linear path is a solution 
for creating diversity in a 
simple plan , the ease Bir-
mingham garden. Source: 
Allain Provost,2011.

تصويـر 4 : چيدمـان متوالى 
بـاغ و آب در امتـداد محور 
مستقيم راه حلى براى ايجاد 
تنوع در يك طرح ساده، باغ 

شرق بيرمنگام. 

Pic3 : an intervene in a site 
with no precious historic 
background and revitaliz-
ing the site, Thames Bar-
rier park, London. Source : 
Allain Provost,2011.

تصوير3 : مداخلـه قاطع در 
ارزشمند  تاريخ  فاقد  سايتى 
و زنده كردن آن، پارك سـد 

تيمز، لندن.
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