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آراتا إيسوزاكي

مفاهيم ثورية
لعمارة الحاضر والمستقبل

يم ّث ــل المهن ــدس المعم ــاري اليابان ــي آرات ــا إيس ــوزاكي حال ــة فني ــة وإبداعي ــة متف ــردة بي ــن
معاصريــه ،فهــو غزيــر اإلنتــاج وشــديد التأثيــر ،وتتســق مســيرته الشــخصية والمهنيــة بعمــق
مــع التغييــرات التــي اختبرتهــا اليابــان خــال ومــا بعــد فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة.

على اليمين:
آراتا إيسوزاكي

www.mbrf.ae

يجمـــع دارســـو أعمـــال إيســـوزاكي علـــى أن
عملـــه مـــع كينـــزو تانغـــه فـــي بدايـــة مســـيرته
المهنيـــة كان ذا أثـــر تأسيســـي كبيـــر ،فقـــد
تأث ــرت مش ــروعاته المبك ــرة ف ــي تل ــك المرحل ــة
التكوينيـــة ،بالتجـــارب األوروبيـــة مـــع أســـلوب
يمـــزج «البروتاليـــة الجديـــدة» بـ«العمـــارة
الميتابولي ــة» كم ــا يب ــدو ف ــي قاع ــة أويت ــا الطبي ــة
( .)1960-1959ليبـــدأ بعدهـــا فـــي تشـــكيل
نظرياتـــه الشـــخصية الخاصـــة حـــول العمـــارة،
التـــي ترجمهـــا الحقـــاً فـــي مشـــاريع هندســـية
معق ــدة ف ــي تش ــكيالت أحادي ــة ،كم ــا ف ــي صال ــة
«باالهوكــي» الخاصــة بهوكــي الجليــد فــي مدينــة
تورينـــو اإليطاليـــة ،أو تشـــكيالت مركبـــة مثـــل
متح ــف مدين ــة كيتاكيوش ــو للفن ــون ف ــي الياب ــان.
يمك ــن الق ــول إن إيس ــوزاكي انتق ــل لمرحل ــة
مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي الثمانينيـــات ،ويتجلـــى
ه ــذا المفه ــوم ف ــي إع ــادة استكش ــاف الخط ــوط
والتش ــكيالت م ــع اس ــتخدام األل ــوان والتجري ــب،

كم ــا ف ــي التصمي ــم ال ــذي أنج ــزه لمتح ــف الف ــن
المعاص ــر ف ــي ل ــوس أنجل ــوس.
تعـــ ّد مشـــروعاته التـــي أنجزهـــا فـــي دورة
األلع ــاب األولمبي ــة الصيفي ــة ف ــي برش ــلونة ع ــام
 ،1992ودورة األلع ــاب األولمبي ــة الش ــتوية ف ــي
تورين ــو ع ــام  2006عالم ــات ب ــارزة عل ــى تط ــور
تصورات ــه الهندس ــية.
يق ــول إيس ــوزاكي ف ــي مقابل ــة تلفزيوني ــة م ــع
«آرك دايلـــي» المتخصـــص فـــي العمـــارة« :إن
مواجهتــي األولــى مــع مفهــوم العمــارة كانــت مــع
المســتوى صفــر» ،فــي إشــارة منــه للدمــار الــذي
تعرض ــت ل ــه الياب ــان خ ــال الح ــرب العالمي ــة
الثاني ــة الت ــي ش ــهد أهواله ــا ،وتح ــوالت الب ــاد
إبانه ــا.
ويضيــف« :لــم تكــن هنــاك عمــارة أو مدينــة.
أصبحــت مهتم ـاً بكيــف يمكــن للعمــارة وللمدينــة
النهـــوض مـــن الدمـــار .فـــي وقـــت الســـلم ،ال
يمكن ــك أن تك ــون مغام ــراً ،ب ــل مهادنــاً وهادئــاً،

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

35

عمارة

عــام « :1995يمثــل مبنــى مركــز ديزنــي فــي أورالنــدو
بواليــة فلوريــدا والمصمــم إلداريــي وموظفــي ديزنــي،
حالـــة إبداعيـــة فريـــدة ،إذ يمتـــاز بوجـــود إســـطوانة
داخلي ــة رئيس ــة س ــاكنة م ــع فض ــاء عالم ــي وأحج ــار
كبيـــرة لألرضيـــة ودوائـــر مفتوحـــة نحـــو الســـماء».
إضافـــة إلـــى «شـــرائح مخروطيـــة تقـــاوم ضـــوء
الش ــمس ،وممش ــى ضم ــن مزول ــة شمس ــية ،كل تل ــك
العناصـــر تشـــغل الفكـــر .إن الســـمو فـــي البســـاطة
والقدس ــية وس ــط إمبراطوري ــة الصناع ــات الخفيف ــة
همـــا الجـــزء الحســـابي لنظريـــة التطـــور الحديثـــة
الت ــي تعتم ــد عل ــى االت ــزان المرق ــم والك ــون المتزام ــن
مخيـــف الشـــكل»( .ص.)118
ال يصـــف جينكـــس هنـــا عمـــل إيســـوزاكي
المعمـــاري بقـــدر مـــا يتطـــرق إلـــى المفاهيـــم
التشــكيلية (والتشــكيل المفاهيمــي ،علــى حــد ســواء)
لعم ــل معلّ ــم العم ــارة اليابان ــي ،ال ــذي تت ــوزع أعمال ــه
وتصميماتـــه فـــي أرجـــاء العالـــم.
مدينة في السماء

في األعلى:
مكتبة أويتا العامة

لكــن ث َّمــة لحظــة يتوجــب فيهــا فعــل شــيء كبيــر ،دون
النظ ــر إل ــى م ــا يمك ــن ارتكاب ــه م ــن أخط ــاء».
مشاريع ثورية

يقـــول الكاتـــب والمنظّ ـــر األميركـــي تشـــارلز
جينكـــس ،المتخصـــص فـــي الفنـــون والنظريـــة
الثقافيــة ،فــي كتابــه «عمــارة الكــون الوثــاب» المنشــور

يعــ ّد مش ــروع «مدين ــة ف ــي الس ــماء» م ــن األف ــكار
الثوريـــة التـــي يطرحهـــا إيســـوزاكي ،إذ يقـــوم علـــى
كبس ــوالت معلق ــة ف ــي اله ــواء ف ــوق مب ــان إس ــطوانية
عمالق ــة .تتي ــح ه ــذه البن ــى توس ــيع وإع ــادة تكوي ــن
الفضـــاء الحضـــري المدينـــي ،عبـــر دمـــج أو إزالـــة
وح ــدات الكبس ــوالت بغي ــة تلبي ــة متطلب ــات الس ــكان.
وف ــي الوق ــت نفس ــه ،تش ــبه أساس ــات األب ــراج الحف ــر
الهائل ــة الت ــي خلفته ــا القناب ــل ،م ــا يش ــير إل ــى س ــحب
الدخـــان الـــذي أثـــاره قصـــف الواليـــات المتحـــدة
للياب ــان خ ــال الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة.
يـــرى آراتـــا إيســـوزاكي أن «قـــدر المدينـــة هـــو
الخـــراب .هـــذه األنقـــاض تمثـــل مســـتقبل مدينتنـــا

أشهر  10مشروعات من تصميم إيسوزاكي

1
1962

مكتبة أويتا العامة في
مدينة أويتا ،اليابان.
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2
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متحف لوس أنجلوس
للفن المعاصر.

والس ّتون
ومضات  -السنة الخامسة  -العدد الثالث
ّ

3
1990

مجمع سانت خوردي
لأللعاب األولمبية في
برشلونة.

4
1992

قاعة نارا المئوية في
مدينة نارا  -اليابان.

5
1993

متحف بيت اإلنسان،
التفاعلي ،في الكورونيا
 -إسبانيا.

والمســـتقبل هـــو األنقـــاض ذاتهـــا».
ويقـــول «مـــدن المســـتقبل أنقـــاض
بذاته ــا ..مدنن ــا المعاص ــرة مق ــدر له ــا
أن تعيــش لحظــة عابــرة .أن تتخلــى عــن
طاقتهـــا وتعـــود لمادتهـــا الهامـــدة».
وفـــي أوان طـــرح فكـــرة مشـــروع
مدينـــة فـــي الســـماء ،حـــددت طوكيـــو
أقصـــى ارتفـــاع لألبنيـــة بـــ 31متـــراً.
يقـــول إيســـوزاكي« :طوكيـــو مدينـــة
بائســـة ..إننـــي أتـــرك كل مـــا هـــو دون
الثالثي ــن مت ــراً لآلخري ــن .إنن ــي أفك ــر
بالعمـــارة وبالمدينـــة فـــوق الثالثيـــن
س ــوف نالح ــظ أنه ــا مختلف ــة تمام ـاً ،وم ــع ذل ــك ،ف ــإن
مت ــراً .كل م ــا أحت ــاج إلي ــه ه ــو  10أمت ــار
مربعــة علــى األرض ،سأنشــئ عمــوداً هنــاك ،وســيكون ثم ــة م ــا يجم ــع ه ــذه األعم ــال ويرب ــط بينه ــا جميعــاً،
ه ــذا العم ــود عم ــود بن ــاء وقن ــاة للحرك ــة العمودي ــة» .وهـــو بحثـــه عـــن المعنـــى فـــي العمـــارة مـــن ناحيـــة،
واهتمامـــه بمـــن سيســـكن هـــذه األبنيـــة والتصاميـــم
المعماريــة مــن ناحيــة أخــرى» .وإضافــة إلــى الجائــزة
جائزة بريتزكر
فـــي معـــرض حديثهـــا عـــن ســـبب اختيـــار المرموقــة التــي نالهــا أخيــراً ،حصــل إيســوزاكي علــى
إيســـوزاكي للفـــوز بجائـــزة بريتزكـــر  ،2019تقـــول ع ــدد م ــن الجوائ ــز األخ ــرى.
وعـــن العمـــارة الحديثـــة والمســـتقبلية يعلّـــق
مارثـــا ثـــورن ،المديـــر التنفيـــذي لجائـــزة بريتزكـــر،
وعميــد كليــة «آي إي» للهندســة المعماريــة والتصميــم إيس ــوزاكي« :ثم ــة فت ــرة يك ــون فيه ــا كل ش ــيء جي ــداً
فــي مدريــد بإســبانيا :إن آراتــا إيســوزاكي ذو «مســيرة طالمـــا أنـــه مثيـــر لالهتمـــام .تتســـاءل مـــا العمـــارة؟
مهني ــة طويل ــة وغني ــة ،وه ــو معم ــاري متف ــرد ل ــم يتّب ــع ماهيتهـــا ،معناهـــا .ليـــس المهنـــدس المعمـــاري
تي ــارات ثابت ــة ،وإنم ــا تط ــور باس ــتمرار عب ــر الس ــنين .مج ــرد ش ــخص يص ّم ــم بن ــاء ،وإنم ــا م ــا يهـ ـ ّم فع ــاً
وإذا نظرن ــا إل ــى أعمال ــه األول ــى وقارناه ــا بأعم ــال ه ــو كي ــف س ــيعمل المعم ــاري ف ــي األزمن ــة القادم ــة.
المرحلـــة الوســـيطة أو تلـــك التـــي أنجزهـــا حديثـــاً ،ف ــي منظوم ــة التح ــوالت الت ــي نعيش ــها الي ــوم ،يول ــد
مهنـــدس معمـــاري جديـــد لمرحلـــة جديـــدة؛ إنـــه
«كل ما أحتاجه هو  10أمتار مربعة على معم ــاري العص ــر الحدي ــث .إذ ب ــات بمقدورن ــا كش ــف
األرض ،سأنشئ عموداً هناك ،وسيكون هذا مــا هــو خفــيّ  ،ألن األشــياء أصبحــت ظاهراتيــة أكثــر،
العمود عمود بناء وقناة للحركة العمودية» .كم ــا يمكّنن ــا ذل ــك م ــن تعمي ــق فهمن ــا .أؤم ــن أن لدين ــا
اليـــوم الكثيـــر مـــن االحتمـــاالت».
آراتا إيسوزاكي

6
1999

مركز العلوم والصناعة
في كولومبوس  -الواليات
المتحدة األمريكية.

www.mbrf.ae

7
2003

برج آليانز في ميالن -
إيطاليا.

8
2006

صالة باالهوكي لأللعاب
األولمبية الشتوية في
تورينو  -إيطاليا.

9
2008

األكاديمية المركزية للفنون
الجميلة ضمن متحف الفن
المعاصر في بكين.

في األعلى:
تصوّر لمشروع مدينة
في السماء.

10
2014

قاعة شنغهاي
السيمفونية.
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