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برای ساختمان دولتی  3لبئوس وودز 1990ی آزاد برلین: پیشنهاد سال محدوده :1توضیح تصویر شماره ی 

ای در برلین متحد. برای ساختمان هیچ مقصود معینی در نظر گرفته نشده است و طرح بیشتر نظری متروکه

 است تا کاربردی.

های تاریک و بدخُلق به وجود آورد ]میالدی[ این معمار گستاخ نیویورکی، یک سری ارائه 1990در اوایل دهه 

. ]این ترسیمات شامل[ تصاویری  کرد شگاهیان، به شخصیتی مورد توجه تبدیلکه او را میان دانشجویان و دان

رسید اند، به نظر میواره اشغال شدههای غریب انگلای هستند که با سازهشدهآور از شهرهای بمباراندلهره

برای  هایی امنی معماری ایجاد خانهکشند که در آن وظیفهجهانی را در وضعیت ابدی جنگ به تصویر می

 ای در نوع خود شد. شدهشدگان اجتماع است. از آن پس، لبئوس وودز، خود تبدیل به راندهرانده

امروز، معماری تجارتی بزرگ است. آقای وودز، با وجود اینکه بیشتر دوستان و همکارانش شهرهای خیالی خود 

به ساختن نشان داده است. در عوض، کار ی کمی اند، عالقهرا برای دنبال کردن کارمزدهای پرمنفعت رها کرده

واری دهد، شخصیت منزوی راهبای از آپارتمان مرکز شهرش را ادامه میکردن پشت میز کوچک خود در گوشه

ها در از آن یشوند و بسیارتر میاش که به صورت روزافزون انتزاعیهای معمارانهی فانتزیوقفهدر حال تولید بی

 در معرض نمایش هستند. 5ی هنرهای مدرنموزه «4ایؤسرزمین ر»نمایشگاه 



از او آدم ثروتمندی  ها قطعا  گیرند. )این انتخابهای او را به پرسش میبودن انتخاببرخی افراد، خردمندانه

ی معماری در طول حدود یک کننده در حرفهاند.(  اما اینکه او اکنون از هر نظر تنهاست، تغییری نگراننساخته

تر ساختمان گرایانههای عملدهد. این حرفه با کنار گذاشتن تخیل به نفع جنبهذشته را نشان میی گدهه

اش، را از دست مقداری از قابلیتش برای خودانتقادی، اگر نگوییم یکی از ارزشمندترین ابزارهای تصویرپردازی

 داده است. 

کارِ واقعی  کردند که گویییا، طوری رفتار میی دنترین استعدادهای معمارزمانی نه چندان دور، بسیاری از بزرگ

در  6هایی مانند سوپراستودیو]میالدی[ شرکت 1960ی ها نبود. در طول دههن آنأساختنِ ساختمان در ش

کردند که قصد وارد کردن شوک به وضع طراحی می در لندن، تصاویری شهری 7فلورانس ایتالیا و آرکیگرام

ها و در ی کوهکه بر فراز دامنه یهایشهرهای متحرک ماشینی شده، و ابرسازه -ها موجود را داشت. این پروژه

انگارد باور ]معماری[ بودند که معماران آو حمالتی گزنده به جریان غالب حرفه -شدندطول بیابان گسترده می

 داشتند فاقد نیروی تصویرپردازی است. 

قطارانم بیشتر تحسین در نیویورک دانشجوی معماری بودم، معمارانی که من و هم 90ی یل دههادر او که زمانی

اش به معنی ،ما نزدها. هایی بودند که به باخت در مسابقات ]معماری[ معروف بودند، نه بردن آنکردیم آنمی

 پروا بود. حاکم بیش از اندازه بی فرهنگی ها بسیار رادیکال، و  برای دستگاهین بود که کار آنسادگی ا

گرایی جوانی نبود. این معماران فارغ از مالحظات مبتذل حرفه همچون بودجه، کارفرما و قوانین آلاین فقط ایده

شناسی، خالقانه بود و بر تفسیر زیبایی که از نظر پدید آورندبندی توانایی آن را داشتند که کارهایی منطقه

ها، به طرزی خودسرانه تاثیرگذار بود، به دقت مورد بررسی معماران های آنکرد. و طراحینفوذ می 8اجتماعی

 گرفت. ها در دنیای واقعی بودند قرار میهای آنایده بستکار  پی تر که درجوان



 

 ، الهام گرفته از جنگ بوسنی 1993 «معماری و جنگ»: ترسیم اقای وودز، 2تصویر 

]میالدی[ او یک سری  1990ی یل دههاانداز بود. در اوناپذیر آن چشمآقای وودز تا پایان زندگی، جزو جدایی

 یپروژه ها،آن نخستینِ کاوید.انگیز منتشر کرد که فصل مشترک جنگ و معماری را میهای حیرتارائه

 مورد در هاییانگاره عنوان به[ پروژه این] شد، طراحی برلین دیوار سقوط از پس اندکی برلین، آزاد یمحدوده

  .یافت تکوین هستند، نیز خالقانه ازادی برای هاییفرصت اجتماعی، طغیان و آشوب هایدوره طور چه اینکه

های خرابه در -است اسقاط نظامی هایماشین شبیه فلزیشان بیرونی سطوح که –شکل خشن های ماشینسازه

های[ اند. ]قسمتی مرگ سابق را شکل دادههای دیوار منطقهاند که کنارههایی قرار گرفتهمتروک ساختمان

های عجیب طوری ساخته شده که برای سکونت کردن سخت های[ در هم و برهم با شکلداخلی ]این ساختمان

)او هشدار می دهد که قرار نیست شما . معمول بورژوای[ طبقه] داشتن نگه دور برای ترفند یک–باشند 

 خواهید قسمتی از این ]فضا[ باشید، الزم است خود را از نو بسازید.(های خودتان را اینجا بیاورید. اگر میعادت

اش سرزنش کردند، اما ]این طراحی[ مدرنیزم جنگ رحمانهقدین طراحی را به خاطر تصویرسازی بیتبرخی من

]میالدی[ معماران آمریکایی در تالش بودند که محصوالت  1950سرد را نیز روی سرش وارونه کرد. در دهه 



پیامد ]این تالش[، ی صلح تبدیل کنند. یک ی ساخت بهشت در دورهی جنگ را به ابزارِ تازهنظامی دوره

 ی شهر ]که بر اساس این تفکر طراحی شدند[ برای ذهن بود.های حاشیهی محیطکنندهیکنواختی خسته

رسد که جامعه شهرگرا نبوده است. در ترسیمات او، چنین به نظر میدر مقایسه، لبئوس وودز، هرگز چنین آرمان

پوش هایش[ که در برابر آشوب اطراف زره]طرحهایش در حال شکافتن است. پوسته درخشان از محل زخم

ها، شدگان، شورشیاند: راندهپذیرترین ]اقشار[ جامعه منظور شدههایی مقدس برای آسیباند، به عنوان مکانشده

 شکنان و رویاپردازان.سنت

ه جنگ ی اعالی خود رسید، واکنش بخلق کرد، به درجه 1993هایی که در این دیدگاه در یک سری ارائه

  9های علمی تخیلیکمیک شده در هوا، که ازهایی در حال فروریختن، و قطعات فوالد پخشبوسنی. ساختمان

رسید که این ترسیمات ایمان قدیمی مدرنیزم های پر پیچ و خم بودند؛ به نظر میالهام گرفته شده و پر از کابل

ها، جهانی همواره در حال تالش برای یک و بدخلق آن. جوِ تارکنده میشهرگرایانه را مسخرای آرمانبه آینده

 . کندالقا میی بقا را ادامه

قیمت به ناگهان کاالیی ارزشمند شد. ، اوضاع شروع به تغییر کرد. معماریِ گرانهزاره با این حال، در پایان

ودند، ناگهان در های آکادمیک منزوی بکه زمانی در محیط 11و رم کولهاوس 10معمارانی چون دانیل لیبسکیند

حال تالش برای رسیدگی به وفور کارمزدهایی بودند که نه فقط از طرف بنیادهای فرهنگی نخبه بلکه از سوی 

 شد.های ثروتمند پرداخت میهای جریان غالب و شرکتبساز و بفروش 

کند. او در ازه نمیلبئوس وودز، مردی درشت اندام و تنومند، تالشی برای پنهان کردن انزجارش از این واقعیت ت

نشان  نوع بشر خیرخواهانخواهند خود را های بزرگ میامروزه، شرکت»مورد وضعیت حاضر عقیده دارد که 

کنند و معماران نیز قسمتی پخش میتبلیغ محیط زیست  یباره،  در12های چندملیتی نفت و گازشرکت.«»دهند

  «از همین ]وضعیت[ هستند. این یک تجارت است.

اینکه معماری، همواره نیاز به مکانی داشته است که  :او  مخالفت کرد  استدالل اصلی توان با نکتهسختی میبه 

بحث برانگیز معمول میانِ معمار و  هایمشاجرهبه دور باشد، و چنین امری، در  یسانسورخودبه طور کامل از 

 ای که برای گسترشدر مسابقه 1997ر سال کافرما جایی ندارد. برای مثال، بیشتر ما به خاطر داریم که د

های اعتنایی به سیاستی هنرهای مدرن ]برگزار شد[، چه اتفاقی برای رم کولهاوس افتاد. او  بیموزه یعمده

ی اش پر رنگ نمود. کمیتهی موزه را در طراحیکارانهی کاسبمالحظگی برنامهبا بی را پیشه کرد و داخلی موزه

 مدرن نیویورک، خشگمین شده و بالفاصله او را حذف کرد. ی هنرهای موزه



در یک طراحی ممکن است تهدید آمیز برداشت شود  که های اخیر فشار برای رفع و رجوع هر چیزیدر سال

افزایش یافته است؛ از همان موقع که بخش اعظم ]فعالیت[ معماری شروع کرد به تبدیل شدن به صورتی از 

های لوکس مسکونی دانستند، اکنون برجهنگ. معمارانی که روزگاری خود را سرکش میکاسبی با ظاهری با فر

 سازند. برای فوق ثروتمندان می

تر معماران باشد. این معماران که در عصری ثیر این گرایش بر نسل جوانأت  بیشترین با این حال، ممکن است

ل مقاومتی از کار وجود داشته باشد، اغلب به هر ی ]محدود[ غیرقابرسد ذخیرهاند که به نظر میرشد یافته

افزارهای کامپیوتری، تولید پشت سر هم رسند. مجهز بودنشان به نرمقیمتی، برای کار مشتاق به نظر می

 را ساده ساخته است.  دشوار هایی اغوا کننده بدون کندوکاو عمیق در واقعیات اجتماعیطرح

ی گو به نقطهوآزاد، گفت داری بازارِسرمایه ، با پیروزی لیبرال دموکراسی وکندگونه که آقای وودز بیان میهمان

پایان خود رسید. همه خواهان ساختن بودند، که ]در نتیجه[ جای کمی برای انواع خاصی از معماری باقی 

 گذاشت. 

کردند، کارهای آقای وودز تر حرکت میتر و پرمنفعتتایان او به سوی کارمزدهای بزرگهم هرچه در همین حال،

شان های شکستهاو شروع به کار بر روی یک سری طراحی کرد که صفحه 1999بیشتر و بیشتر انتزاعی شد. در 

گوید: شده[ بود. )او میدهد ]طراحی لرزه رخ میای که در طول زمینهای لرزهجاییبه منظور نشان دادن جابه

آورد، ]بلکه[ انسان است. این ترسیمات، در نظر داشتند ایده این است که این طبیعت نیست که فاجعه به بار می

 شناسی ارائه دهند.(آمدهای زمینکه دیدگاهی جدید در مورد پیش

ی نمایشگاهی برای ک غرفه، یکی از دوستان نزدیک او، استیون هال معمار، او را برای طراحی ی2007در سال 

ترین ها، نزدیکراهههای متقاطع و شیباز پل رفیعترکیبی چین استخدام کرد.  13مجتمع مسکونی در چِنگدوی

توانند درون متراکم، که مردم می 14چیزی است که آقای وودز به معماری واقعی داشته است: یک فضای پیرانزی

 با دقت ببینند.  اآن باال بروند تا گسترش شهری چین جدید ر

 برایای به زندگی در دنیایی تخیلی ندارم، تمام کارهای من، هنوز هم من عالقه»آقای وودز به من گفت: 

اما چیزی که برای من جالب است این است که اگر ما از وردن فضاهای معماری واقعی هستند. پدیدآ

من بتوانم نشان دهم که اگر با قوانین متفاوتی شود. شاید های متداول رها باشیم، دنیا چه شکلی میمحدودیت

 «افتاد.ی می کردیم، چه اتفاقی میزندگ
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