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گزارش مقدماتى از بازدید ساختمان هاى با قاب هاى بتنى مناطق زلزله زده ى کرمانشاه

 چکیده
با  به دلیل چالش  نقاط دنیا  تبع آن، معمارى مدرن در تمام  به  حضور مدرنیته و 
سنت ها و الگوهاى گذشته، همواره تأثیرى بنیادى در معمارى کشورهاى مختلف 
هاى  فن آورى  با  بومى  الگوهاى  تلفیق  در  ژاپن  میان،  این  در  است.  داشته  دنیا 
پیشرفته و نوین، کشورى موفق محسوب مى شود. تویو ایتو، معمار معروف ژاپنى 
که در معمارى خود به جنبه ى مفاهیم نظرى توجه بسیار دارد، یکى از خالق ترین و 
تأثیرگذارترین معماران معاصر جهان، و از جمله معمارانى است که در آثار خویش، 
پیوند میان  براى  نوین و تکنولوژى هاى جدید  همواره در جست وجوى شیوه هاى 
تکنولوژى، طبیعت و معمارى است. آثار او متأثر از فرهنگ غنى ژاپنى با نمادهاى 
ساده و مدرن در قالب عناصر سنتى و معاصر است. این معمار در اجراى پروژه هاى 
نظر  از  ویژه  به  ساختمان  کیفیت  بهبود  و  گیرد  مى  بهره  طبیعى  عناصر  از  خود، 
بصرى براى او اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش که به صورت کیفى - توصیفى 
است، تالش شده تا با استناد به بررسى کتاب ها، مجله ها و مقاله هاى موجود 
پیرامون دیدگاه تویو ایتو نسبت به معمارى، به تشریح ایده هاى خالقانه ى او و 

تأثیر آن ها بر شکل گیرى آثارش، ضمن معرفى چند پروژه ى برتر پرداخته شود.

واژگان کلیدى 
معمارى مدرن، عناصر طبیعى، تکنولوژى، تویو ایتو معمار ژاپنى.

عبـور از مرزهاى معـمارى
بررسى آثار و اندیشه هاى تویو ایتو

ترجمه و تدوین: على اقتدارى
دانشجوى دکتراى معمارى
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مقدمه
حضور مدرنیته و به تبع آن معمارى مدرن در اقصى نقاط دنیا، به دلیل چالش 
با سنت ها و الگوهاى گذشته، همواره تأثیرى بنیادى در معمارى کشورهاى 
با  بومى  الگوهاى  تلفیق  ژاپن در  این میان،  دنیا داشته است. در  مختلف 
فن آورى هاى پیشرفته و نوین، کشورى موفق محسوب مى شود. معمارى 
زیبایى شناسانه ى  ارزش هاى  داراى  امروز  در  ژاپنى چه در گذشته و چه 
براى  بودن  قایل  ارزش  آن،  آمدن  پدید  اساسى  وجه  و  است  کمینه گرا 
«انسان»  یا  کننده  استفاده  آسایش  و  آرامش  یعنى  معمارى  نهایى  هدف 
است. از آن جا که شکل گیرى هر یک از اجزا در معمارى ژاپن به گونه اى 
انسانى است،  نیازهاى  پاسخ گوى  و  زندگى  الگوهاى  بر  است که منطبق 
کارکردگرایى و رفاه استفاده کننده در درجه ى اول اهمیت قرار مى گیرد. 
معمارى معاصر ژاپن به  ویژه آثار متمایز جهانى آن، مبانى نظرى ویژه ى 
معماران این کشور را منعکس مى کند و هم چنین روحیه ى ملهم از سنت و 
ارزش هاى ملى آنان را به نمایش مى گذارد، ویژگى که از هنر تکامل یافته ى 
ژاپنى در طول تاریخ و صنعت گرى پیشرفته ى این کشور ریشه گرفته است.

در دهه هاى اخیر، معماران ژاپنى به طور متوالى جوایز معتبر بین المللى 
را دریافت کرده اند، شیگرو بان (2014)، تویو ایتو (2013)، کازویو سجیما 
مهمى  معماران  کنار  در   (1995) آندو  تادائو  آن،  از  پیش  یا  و   (2010)
نوعى  مدرنیسم،  پیشگامان  عنوان  به   تانگه  کنزو  و  ماکى  فومهیکو  مانند 
کمینه گرایى، نظم و قانون مندى، صنعت گرى پیچیده، خلوص و یکدستى، 
مفاهیم  و  دیده  آثارشان  در  را  طبیعت  به  تمایل  و  پاالیش شده  سادگى 
فرهنگى و اجتماعى مختلفى را به چالش کشیده اند. این صفات در سبک ها 
اعتال  داشته،  استمرار  کشور  این  تاریخى  معمارى  مختلف  شیوه هاى  و 

پیداکرده و به دست این معماران با زبان معمارى امروز باز تعبیر شده اند. 

بر  آن  وتأثیر  معمارى  باب  در  ایتو  تویو  اندیشه هاى  بر  نگرشى 
شکل گیرى آثارش 

از  معاصر جهان،  معماران  تأثیرگذارترین  و  از خالق ترین  یکى  ایتو،  تویو 
جمله معمارانى است که در آثار خویش، همواره در جست و جوى شیوه هاى 
معمارى  و  طبیعت  تکنولوژى،  میان  پیوند  براى  جدید  تکنولوژى  و  نوین 
 1965 سال  در  و  آمد  دنیا  به  ژاپن  در  میالدى   1941 سال  در  او  است. 
پایان  به  را در دپارتمان معمارى دانشگاه توکیو  تحصیالت معمارى خود 
رساند. بعد از چهار سال کار در دفتر معمارى کیونورى کیکوتیک1 ، معمار 
متابولیست2 ژاپنى، دفتر معمارى خود را با عنوان اِربت3 ، تأسیس کرد که 
بعدها در سال 1979 به تویو ایتو و همکاران تغییر نام داد. او در طى دوران 
فعالیت حرفه اى خود، جوایز متعددى را کسب کرده است که از مهم ترین 
آن ها مى توان به جایزه ى بنیاد معمارى ژاپن براى پروژه ى آلونک نقره اى4 
در سال 1986، جایزه ى هنرى مینیچى5 براى طراحى موزه ى یاتسوشیرو6 
در سال 1992، جایزه ى طالیى بهترین طرح ژاپنى در سال 2001 ، مدال 
سال  در  پرایتزکر7  جایزه ى  و   2006 سال  در  انگلستان  سلطنتى  طالى 
2013 نام برد. ایتو هم اکنون، استاد مدعو دانشگاه کلمبیاى نیویورك، استاد 

افتخارى دانشگاه شمال لندن و عضو افتخارى AIA است.
ایتو در پروژه هاى اولیه ى خود که بیش تر شامل پروژه هاى مسکونى 
پنهان زندگى  نمایاندن الیه ى  بود، سعى در  در شهر توکیو و اطراف آن 
برگزید که  را  ژاپن داشت و طى دوران پست مدرن، مسیرى  شهرى در 
معطوف به رها کردن نقش معمارى از قرارگیرى در مکانیسم تکرارشونده 
و معمول متأثر از اقتصاد در جامعه ى بشرى بود. در این دیدگاه، معمارى 
به مثابه ى سپر نیمه شفاف و نرمى بود که شرایط منعطفى را براى معمار و 
جامعه فراهم مى آورد؛ لذا به دنبال مسیرى بود که در آن با حذف معناى 
متداول از معمارى و رویکرد به تکنیک هاى کمینه گرا، یک نوع سبکى 
و بى وزنى را که یادآور هوا و باد بود، در کارهایش توسعه دهد و حاصل 

تصویر 1: آلونک نقره اى

تصویر 2: برج بادها

تصویر 3: موزه ى یاتسوشیرو
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39 آن، تجربه ى انجام پروژه هایى چون آلونک نقره اى، برج بادها8 و موزه ى 
هنرى یاتسوشیرو9 است.

اطالعاتى  محیط  با  تطابق  بر  عالوه  امروز  معمارى  ایتو،  دیدگاه  از 
در  معمارى  و  باشد  اى  رسانه  مجموعه ى  یک  باید  نیز  خود  پیرامونى، 
گردباد  از  نمادى  و  اى  رسانه  تسهیالت  از  مخزنى  را  الکترونیک  عصر 
اطالعات مى داند؛ بدین گونه که اگر در دوران باستان، انسان در پى رفع 
نیازهاى مادى خود با عوامل طبیعى چون آب و هوا در تماس بوده است، 
بشر امروزى مجهز به کالبدى الکترونیکى است که با دنیاى اطالعات و 
رسانه احاطه شده و در حقیقت با دو کالبد طبیعى و مجازى خود، با دنیاى 
پیرامونى ارتباط برقرار مى کند؛ با این بنیان نظرى، ایتو در اواسط دهه ى 
1990 طراحى مدیاتک سنداى را آغاز نمود. معمارى این بنا که در حقیقت 
که  گویى  است،  شفاف  و  روشن  شده  گرفته  الهام  شناور  هاى  جلبک  از 
سیزده  استقرار  دلیل  به  مفهوم  این  هستند،  معلق  فضا  میان  در  طبقات 
باریک  طبقات  وزن  که  شود  مى  القا  مانند  لوله  مشبِک  فوالدِى  سازه ى 
سقف ها را تحمل کرده و با فرم استوانه اى مشبک عمودى خود، یادآور 
تنه هاى درختان در یک جنگل هستند. استفاده از عناصر ساده اى که ایتو 
آن را ترکیب صفحه (طبقه)، لوله (ستون) و پوسته (جداره ى شفاف خارجى) 
تعبیر مى کند، در حقیقت فضایى را به نمایش مى گذارد که در آن، کالبدى 
مملو از جریان الکترون ها با کالبد فیزیکى که با طبیعت در ارتباط است 
با هم تلفیق و یکپارچه شده اند و کاربران فضا به عنوان تارزان هایى در 
جنگل رسانه و اطالعات، مطرح مى شوند. از نظر او، معمارى بخشى از 
پوششى است که باید به دور انسان ها پیچیده شود؛ در این راستا، کوشش 
مى کند تا شکاف بین معمارى و طبیعت را به گونه اى کاهش دهد که 
در  شان  زندگى  و  کار  امکان  حد  تا  و  نشوند  حذف  طبیعت  از  نیز  مردم 
میان طبیعت باشد. سه پروژه ى اصلى ایتو یعنى مدیاتک سنداى10، تودس 

اوماتساندو11 و میکیموتوگینزا12 ،
پروژه هایى هستند که هر یک با فرم ظاهرى خود، سعى در بازآفرینى 
تجربه ى زندگى در جنگل را دارند. در پروژه ى میکیموتوگینزا، فرم بازشوها 
به صورت انتزاعى تأثیر ورود نور را از البه الى شاخه هاى درختان به فضاى 
تأثیر بصرى  با یک  القا مى کند و در تودس اوماتساندو، ساختمان  داخلى 
قوى از ساختارى شبیه شاخه هاى یک درخت، احساِس بودن در طبیعت 
را به نمایش مى گذارد. کانسپت سازه اى ساختمان هاى ایتو به طور اساسى 
بیان گر تالش وى براى ایجاد هندسه ى غیر خطى است. او در بسیارى از 
موارد، به رابطه ى تنگاتنگ مهندسان معمار و سازه اشاره مى کند و خلق 
یک معمارى موفق را که از قید فرم آزاد باشد، حاصل همکارى این دو و 

کمک گرفتن از نیروى خالقانه ى ذهن مى داند.
   معمارى براى ایتو در درجه ى اول، اهمیت دادن به کاربران فضاست 
و اعتقاد دارد که هدف از انجام یک پروژه ى معمارى در جامعه ى معاصر، 
معمارى  او،  گفته ى  طبق  است.  اقتصادى   ،%  99 حدود  تا  متأسفانه 
فرصتى  باید  و  مى کند  متصل  یکدیگر  به  را  انسان ها  که  است  پدیده اى 
به وسیله ى  نیست  لذا صحیح  باشد؛  و مشارکت جمعى  براى گردهم آیى 
باید تقویت کننده ى روابطى اعتماد آفرین بین  بلکه  اقتصاد کنترل شود، 
انسان ها باشد و این چیزى است که معماران در حین طراحى باید متصور 
شوند. آموزش معماران آینده، همواره یکى از دغدغه هاى اصلى ایتو بوده 
و جایگاه تدریس او در یکى از پروژه هایش یعنى بازسازى آلونک نقره اى 
به عنوان بخشى از موزه ى معمارى شهر امیشیما براى برگزارى کارگاه ها 
و تحقیقات معمارى، گواه این مسأله است؛ شاید یک مثال دقیق تر، دفتر 
کار ایتو است که هم چون مدرسه اى مى ماند که معماران جوان براى کار 
و یادگیرى به آن مراجعه مى کنند. بدیهى است که او در عین نوآورى و 
هل دادن مرزهاى معمارِى رو به جلو، مسیر پشت سر خود را نیز محدود 

تصویر 4: مدیاتک سنداى

تصویر 5: ساخت تودس اوماتساندو

تصویر 6: ساختمان میکیموتوگینزا

عبور از مرزهاى معمارى
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نمى کند. او مشوق کسانى است که در مسیر خودشان به گونه اى صحیح 
از دستاوردهایش بهره مى گیرند و در حقیقت یک استاد واقعى است که 
بیش تر از آن که اکسیژن مصرف کند، مولد اکسیژن است. ایتو این متفکر 
و منتقد موضوعات معمارانه ى جامعه امروز، مربى چند نسل از معماران بوده 
که از آن جمله مى توان از معماران معروفى چون کازویو سجیما13 از دفتر 

معمارى سانا نام برد.
در راستاى خلق یک معمارى آینده گرا و نوآورانه، ایتو وقت و انرژى 
کرده  معماران  براى  آموزشى  هاى  فرصت  ایجاد  صرف  را  توجهى  قابل 
است و براى اولین بار در سال 2011 در توکیو و در فضایى تحت عنوان 
مدرسه ى فردا، سلسله سمینارهایى را در رابطه با معمارى تدارك دید که 
ابتدایى و راهنمایى  در آن به طور مجزا معماران جوان، کودکان مدارس 
شرکت کردند. اعتقاد او این است که با تدوین دوره هاى خاص معمارى در 
مدارس، مى توان گام هایى رو به جلو در تدوین پتانسیل هاى معمارى قرن 
بیست و یکم برداشت، به گونه اى که معمارى به طور واقعى براى کاربران 
مناسب باشد و خلق معمارى، از طریق سیستم هاى ویژه ى اجتماعى شکل 
گیرند. دستور کار شخصى و خالقانه ى ایتو، همیشه در راستاى مسئولیت 
احتیاج هاى  به  تنها  نباید  معمارى  نظریاتش،  براساس  و  اوست  اجتماعى 
فیزیکى انسان ها، بلکه باید به حواس آن ها نیز پاسخ دهد. ساختمان تشییع 
جنازه14 مربوط به  شهردارى در استان گیفو درکشور ژاپن و یا کتابخانه ى 
دانشگاه هنر تاما15 و گالرى سرپنتاین16 لندن، سه نمونه از پروژه هایى است 
از روحیات کاربران و فعالیت هاى درون آن ها طراحى  با آگاهى  ایتو  که 

کرده است.
پروژه ى «خانه اى براى همه» یا فضاهاى کوچِک جمعى را که در سال 
2011 براى آسیب دیدگان زلزله ى شرق ژاپن طراحى کرد، بیان مستقیم 
حسش از مسئولیت اجتماعى اوست. در واکنش به این زلزله به عنوان یک 
بالى طبیعى، ایتو و جمعى دیگر بر آن شدند تا با ارائه ى کمک به قربانیان 
حادثه و ساخت سرپناهى مقرون به صرفه، براى بازگرداندن آن ها به مسیر 
اولیه به کمک دانشجویان  طبیعِى زندگى گام بردارند. ساختارهاى چوبى 
دانشگاه کیوستو، صنعت گران محلى و جامعه ى عمومى با بهره گیرى از 
مصالح بومى و روش هاى سنتى ساخت برپا شد و معمارى را در جایگاهى 
قرار داد که یک آلونک ساده به مکانى براى تعامالت اجتماعى تبدیل شد. 
این ساختار تنها یک فضاى درونى نیست، بلکه عملکرد ایوانى کوچک را 
نیز داراست. پروژه بر اساس ایده هاى معمارى سنتى ژاپن، شامل فضایى 
داخلى و خارجى بود که با المان هایى به یکدیگر متصل شده اند. بنابراین، 
چشم اندازى از بیرون به درون دارد و ایده ى اصلى تعادل با طبیعت براى 

یک شخص ژاپنى است.
تحت  کنگ،  هنگ  کشور  طراحى  هفته ى  در   ،2013 سال  در 
عنوان BODW، از تویو ایتو خواسته شد تا درباره ى موضوع مدرنیسم 
منطقه اى  تاریخ  و  مکان  و  فرهنگ  طبیعت،  بر  تأکید  با  معمارى  در 
سخن رانى کند و او توضیح داد که معمارى باید به سمت و سوى حذف 
کردن مرزها، استفاده از مصالح و انرژى هاى طبیعى، تغییر در هندسه ى 
مکان هاى سنتى و تفاوت مکان حرکت کند. دنیاى درونى ایتو، دنیایى 
در حال توسعه و پیشرفت است که در آن، به طور مداوم براى دستیابى 
به یک معمارى منطبق بر تغییر شرایط جامعه گام بر مى دارد. بدون 
توجه به مقیاس پروژه هایش به لحاظ کوچکى و بزرگى، هر یک از آن ها 
همان کیفیت، سرزندگى و طبیعت گرایى را دارا است و همه ى آن ها 
با یک نوع حس زیبایى شناسانه، خلوص، هوشمندى و تکامل تکنیکى 
پا به عرصه وجود مى گذارند. ایتو به دنبال خلق فضایى ارگانیک است 
که در آن تجربه ى ادراکى با لمس فضا صورت مى گیرد نه تجربه ى 
بصرى؛ اما در نهایت، نظریه ها و دیدگاه هاى متنوعى که او در آینده در 

تصویر 7: ساختمان تشیع جنازه

تصویر8: کتابخانه ى هنر تاما

تصویر 9: گالرى سرپنتاین

اما  پیش بینى،  قابل  غیر  هم  اکنون  از  مى دهد،  ارائه  پروژه هایش  مورد 
آثار  از  پایان، سه نمونه  او بسیار متنوع خواهد بود. در  به گفته ى خود 
برجسته ى ایتو با عناوین موزه ى معمارى تویو ایتو در ایمبارى، موزه ى 
باروك در کشور مکزیک و مرکز رسانه اى مینانو مورى در ایالت گیفو 

مورد بررسى قرار مى گیرد. 
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موزه ى معمارى تویو ایتو، ایمبارى17 ، 2014 -2009
امیشیما، از جزایر دریاى ژاپن است که از دوران باستان به عنوان جزیره اى 
مقدس با ذخایر ملى با ارزش و با جاذبه هاى طبیعى بسیار زیبا شناخته 
مى شود. تویو ایتو در بخش جنوبى این جزیره، موزه اى را طراحى نموده 
که مخصوص نمایش آثارش است و هم چنین، مکانى براى تعلیم و پرورش 
معماران جوان، چهار گونه متفاوت چند وجهى با یال هایى به طول سه متر 
در هر وجه، با اتصال و ِگرد آمدن در کنار هم در قالبى منظم، ساختارى 
زاویه ى  دو  در  ها  وجهى  چند  سطوح  کنند،  مى  سازى  شبیه  را  ملکولى 
ندارد؛  وجود  کف  و  دیوارها  سقف،  بین  تفاوتى  و  اند  شده  مایل  متفاوت 
لذا با ایجاد یک نوع مرکزگرایى در عین پیچیدگى، فضاهاى نمایشگاهى 
پنج  از  نمایشگاه  کلى  فضاى  شوند.  مى  آشکار  پاناروما  حالتى  در  موزه 
تاالر سخن رانى تشکیل مى شود. چند  فضاى مجزا، سرسراى ورودى و 
وجهى ها از مصالح متفاوتى ساخته شده اند و بسته به نحوه ى نمایش آثار 
مى توانند زنجیره ى سیال و به هم پیوسته اى از فضاهاى کوچک مقیاس را 
ایجاد کنند. سالن سخن رانى موزه، فضایى گلدان مانند است که از اتصال 
چند وجهى ها بر روى هم شکل گرفته و با فضاى بیرون در ارتباط است، 
به  بیایند و  براى مکالمه هاى کوتاه گرد هم  جایى که معماران مى توانند 
بحث و تبادل نظر بپردازند. بازسازى فضایى شبیه آلونک نقره اى (یکى 
از پروژه هاى قدیمى ایتو) در مجاورت موزه نیز، امکان ایجاد یک فضاى 

آموزشى براى تعلیم و پرورش معماران جوان فراهم آورده است.

موزه ى هنر باروك ؛ تعامل انسان، طبیعت و هنر معمارى ،2015
در شهر مکزیکى پوئبال18، معمار ژاپنى تویو ایتو، موزه اى اختصاص یافته 
به هنر باروك را، طراحى کرده است. موزه ى بین المللى ِدل باروکو19 یا به 
طور مختصر اِم آى بى، در یک سایت برجسته ى تاریخى از میراث جهانى 
ُپر  دیوارهایى  از  ترکیبى  موزه  اولیه ى  ایده ى  است.  شده  ساخته  یونسکو 
نور و فضاهاى سیال بوده است که هنر باروك را به نمایش درمى آورد و 
همراه با پیشنهادهاى تکنولوژیک، بر دیالوگى میان بشر و طبیعت استوار 
است. سایت پروژه هم براى ماشین و هم براى دوچرخه و وسایل نقلیه 
عمومى، دسترسى مناسبى دارد . ارتفاع ساختمان، حداکثر 19/50 متر و از 
دیوارهاى بتنى پیش ساخته به ضخامت 36 سانتى متر ساخته شده است. 
دیوارهاى بتنى منحنى دور حیاط مرکزى موزه، میزبان مجموعه اى از آثار 
هنرى باروك از تابلوهاى نقاشى تا مجسمه ها و مدل ها و رخ هاى معمارى 
است. بازدیدکنندگان در هنگام ورود به موزه به فضاهاى گالرى و سالن 
اجتماعات دسترسى دارند. فضاهاى نمایشگاهى در طبقات پایین تر و دفاتر 

تصویر 11: موزه ى معمارى تویو ایتوتصویر 10: موزه ى معمارى تویو ایتو

فوقانى  طبقات  در  باروك،  هنر  انتشار  و  آموزش  و  پژوهش  اتاق  ادارى، 
قرار گرفته  اند. گروه طراحى ایتو، سه رهنمون براى ساخت و ساز موزه در 
انتقال یک حس سیالیت، طرح  اولین رهنمون، به دنبال  نظر گرفتند. در 
این  در  و  بدل شد  دیوارهایى منحنى  به  نماهاى خارجى  صلب و سخت 
راستا، تالش شده که فضاهاى سرد و شبکه اى در پى رسیدن به فضاهایى 
منعطف و سیال شکسته شود و هنگامى که مردم از یک فضا به فضاى 
دیگر حرکت مى کنند، فضاى باروك را تجربه نمایند. دومین امر، تمرکز 
و تأکید بر استفاده از نور طبیعى بوده است. در هنر باروك، نور نماد وحى 
خداوند در مقابل تاریکى تردید است. در این پروژه، نور معناى خاصى دارد 
و زمانى که از باال به پایین مى نگرید، مشخص است که طرح پر پیچ و خم 
موزه به وسیله ى یک گنبد نور به هم متصل شده است و بازدیدکنندگان 
به اطراف موزه هدایت مى شوند، در همین حال، میزان نور وارد شده به 
هر فضا، با توجه به نیاز ضرورى نمایشگاه ها متفاوت است. سومین قانون، 
بیان سازگارى موزه با محیط زیست و ایجاد یک رابطه ى قوى با طبیعت 
بوده است. این ساختمان با قرارگیرى در یک پارك، در چند سال گذشته 
برنامه هایى با تمرکز بر تعامل انسان و طبیعت ابداع کرده است و شهروندان 
مى توانند در اطراف این موزه به گردش در پارك و تعمیق درك خود از 

محیط طبیعى بپردازند.

تصویر 12: موزه ى باروك
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 کیهان رسانه اى Minna no mori درگیفو،2014
برنامه ى اصلى طرح این پروژه، ساخت فضایى فرهنگى است که با ارتفاع 
کِم خود، در خدمت بخشى از جامعه ى ژاپن قرار مى گیرد. ایتو در حالتى 
استعارى ایده ى فانوس هاى معلق را به عنوان عناصر هویت بخش مجموعه 
مطرح مى سازد. این فانوس هاى منحنى شکل با صفحات پلى استر پوشیده 
شده اند و با شفافیت خود، نور را به فضاى زیرین هدایت مى کنند. در زیر 
این فانوس ها فضاهاى مطالعه و استراحت به تفکیک مشخص شده اند. این 
فرم ها عالوه بر ایجاد جذابیت بصرى، توزیع یکسان نور طبیعى خورشید را 
نیز در فضاى داخلى بر عهده دارند. در مرکز طبقه ى اوِل بنا، فضایى شفاف 
محدوده ى قفسه هاى کتاب و یک گالرى را در بر مى گیرد. بازدیدکنندگان 
با ورود به طبقه ى دوم، با کتابخانه اى مواجه مى شوند که درون آن یک 
سرى یونیت هاى مدور قرار گرفته است. چیدمان غالب مبلمان ها به صورت 
دوار است و بیش تر بر ماهیت داخلى طرح به شکل مارپیچ، تأکید دارند. 
به منظور پیروى از تکنیک هاى سازه اى پایدار، سقف مجموعه از الوارهاى 
باریک چوبى ساخته شده که در باالى قسمت هاى فانوسى شکل، پوششى 
خود  زیرین  محدوده ى  به  نور  ورود  از  مانع  تا  مى گیرند  خود  به  شفاف 
نشوند. ایتو براى سرمایش و گرمایش این فضا از سیستم هاى تأسیساتى 
سبز هم چون گردش آب گرم در زیر کف فضا استفاده کرده است. کیهان 
رسانه اى گیفو با احاطه شدن به وسیله ى یک پارك و مجاورت با رودخانه، 

تصویر 14:پالن موزه

تصویر 15: کیهان رسانه اىتصویر 13: فضاى داخلى موزه ى باروك

تصویر 16: کیهان رسانه اى

و  معاصر  شناسى  زیبایى  از حس  ترکیبى  با  که  است  خودساخته  جهانى 
اهداف برنامه ریزى شده، مردم منطقه را با یک تجربه ى عاطفى و آگاهانه 

در تعامل با معمارى آشنا مى سازد.

نتیجه گیرى
و  متفاوت  پروژه هایش،  از  یک  هر  در  ایتو  تویو  طراحى  روش  و  دیدگاه 
در  مشخص  ویژگى هاى  برخى  نهایت،  در  اما  است؛  پیش بینى  غیرقابل 
او دیده مى شود، مشخصه هایى چون: سبکى،  انتزاع گرایانه ى  پروژه هاى 
که  با سازه،  فرم  یا  میان سطح  و وحدت  انعطاف پذیر  سیالیت، هندسه ى 
مى دهد.  را شکل  آن ها  هویت  فضا  و  طبیعت  با  انسان  رابطه ى  کنار  در 
به اعتقاد برخى منتقدان معمارى، او در طول سال ها کار حرفه اى خود در 
انجام پروژه هاى متعدد، تنها بر روى یک پروژه کار کرده و آن هم، عبور 
از مرزهاى معمارى است که براى دست یابى به این هدف، هیچ گونه ترسى 
به خاطر از دست دادن سابقه ى کار معمارى اش بر او غلبه نکرده است. در 
معمارى ایتو، حسى از خوشبختى، سبک وزنى، شادى، منحصر به فرد بودن 
و جهان شمولى دیده مى شود. در سال 2013، به عنوان سى و هفتمین 
معمار دریافت کننده ى جایزه پرایتزکر معرفى شد و هیأت قضاوت کنندگان 
با معرفى او به عنوان خالق ساختمان هاى بى زمان، توانایى اش را در تلفیق 
انسانى  ماهیت  درباره ى  را  او  کارکردگرایى  و  معمارى  مختلف  زبان هاى 
تحسین  طبیعت  در  موجود  طبیعى  ساختارهاى  از  الهام  با  پروژه هایش، 
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میان  تلفیق  نوعى  ایتو،  اندیشه هاى  و  معمارى  آثار  به  نگاهى  با  کردند. 
در  دیجیتال  دنیاى  و  طبیعى  دنیاى  هم چنین  و  نو  رسانه هاى  و  معمارى 
از تکنولوژى و ترکیب مواد  بهره گیرى  با  او  تداعى مى شود.  انسان  ذهن 
مختلفى چون شیشه، بتن و فوالد با دگرگونى هایى اغلب خطى در سطح 
و انتقال آن به حجم، به معمارى متفاوتى (به ویژه در طرح هاى چند سال 
اخیر خود) دست یافته است. تویو ایتو در مورد حضور تکنولوژى در آثار خود 
مى گوید: «معنى و مفهوم تکنولوژى در آثارم، طى دوران فعالیت حرفه اى 
بسیار  تکنولوژى  حضور  پیشین،  کارهاى  و  گذشته  در  است؛  کرده  تغییر 
آشکار بود، در حالى  که اکنون شیوه ى استفاده از تکنولوژى در کارهاى من 
تغییر کرده است و سعى در پنهان کردن آن در کارهایم دارم و در واقع، به 
نوعى استفاده ى غیر مستقیم از تکنولوژى در معمارى روى آورده ام؛ من 
به دنبال نوعى معمارى هستم که مخاطب بتواند آن را لمس و احساس 
کند، نوعى معمارِى برگرفته از واقعیت عینى». بر این اساس، شاید بتوان 
کارهاى اخیر ایتو را که اغلب فرم هایى مکعب گون با ساختارهاى متفاوت 
عین  در  احساسى  و  ملموس  معمارى  نوعى  هستند،  متنوع  فضاهایى  و 
ایتو بسنده  پایان، به گفته ى تویو  ناملموس تکنولوژى دانست. در  حضور 
را  معمارى  در  را  ناپایدارى  و  دوامى  کم  که  «من  مى گوید:  که  مى کنیم 
تعقیب مى کردم، پى بردم که این مفهوم نمى تواند خاستگاه یک معمارى 
درست باشد؛ لذا آن را رها کردم و در عوض به یک معمارى با دوام روى 

آورده ام که در جامعه ذوب مى شود تا نقش بلند مدت داشته باشد».

پى نوشت
1-kiyonori kikutake
2-Metabolist
3-Urban Robot(URBOT)
4-Silver Hut

5-Mainichi Art Awards
6-Yatsushiro
7-Pritzker
8-Tower of Winds
9- Yatsushiro museum
10-Sendai Mediatheque
11-Tods Omotesando
12-Mikimoto Ginza
13-Kazoyo Cejima
14-Municipal Funeral Hall
15-Tama Llibrary
16-Serpentine Gallery
17-Imbari
18- Puebla
19- The Museo Internacional Del Barroco 
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