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 انتخاب و برگردان زهره دودانگه

بنیاد نهاده  1995، مجسمه ساز و معمار نیویورکی، در سال 2را آندرئا وودنر« داری طراحی برای فضای عمومیعهده»مؤسسۀ 

ترین یرانتفاعی است و مهمغاست و هدفش آوردن تخصص و اندیشه طراحی به حوزه عمومی بوده است. این مؤسسه نهادی 

های اجتماعی، بخش خصوصی برای طراحی فضاهای عمومی شهر نیویورک اش گردهم آوردن نهادهای شهری، گروههغدغد

ها های قابل توجهی در نیویورک فعالیت کرده و در خالل آنریزی و اجرای طرحاست. مؤسسه طی دو دهۀ گذشته در برنامه

، در پروژه تدوین 1997های عکاسی و حمایت از عکاسان داشته است. نخستین بار، در سال ای به برگزاری برنامهتوجه ویژه

او می  ؛برای مؤسسه عکاسی کرد 3عمومی شهر نیویورک بود که الیزابت فلیسلّا راهنمای طراحی برای ارتقای امنیت فضاهای

کرد. نتایج این پژوهش در بایست تأثیرات ملموسِ اقدامات ایمنی و امنیتی در فضاهای عمومی شهر نیویورک را مستند می

گذاری پایه 2002در سال  4کسدر قالب یک کتاب راهنما منتشر شد. دومین برنامه با مضمون شهرنشینی در ع 2002سال 

شد و از آن زمان تا کنون، ساالنه، از عکاسان نیویورکی که بتوانند آثار جدیدی دربارۀ فضاهای عمومی این شهر ارائه دهند، 

ای در شود. برگزیدگان سال نخست این برنامه دیان کوک و لن جنشل بودند که به صورت مشترک فضاهای لبهحمایت می

اند و ( معرفی شده2013تا  2002وژه عکاسی خویش کرده بودند. در ادامه عکاسان برگزیدۀ ساالنۀ این برنامه )از نیویورک را س

توانید به پایگاه رسمی مؤسسۀ های دیگر این عکاسان میاز هریک سه تا چهار اثر آورده شده است. برای دیدن عکس

 مراجعه کنید. 5«داری طراحی برای فضای عمومیعهده»

 (2002-2003) 8و لن جنشل 7، دیان کوک6ۀ نیویورکلب -1

چگونه و چرا د که هایشان نشان دهنخواهند در عکساند و میهمایل از سواحل آبی نیویورک را مستند کرد 600این دو عکاس 

. کشندمی های این سواحل پیشظرفیتاستفاده مجدد از  بحثِها اند. آنجدا مانده یششهروندان نیویورک از سواحل آبی خو

هایی که نقطه یژه آنهای لبِ آبی بوده که در دسترس عموم قرار دارند، به ومستندسازی و معنابخشیدن به ناحیه" هاآننیت 

 ."هستند تجارت و تفریح، توسعه و حفاظت، طبیعت و معماری تالقی و رویاروییِ

                                                           
1 Design Trust for Public Space 
2 Andrea Woodner 
3 Elizabeth Felicella 
4 Photo urbanism 
5 http://designtrust.org 
6 The Edge of New York 
7 Diane Cook  

8 Len Jenshel  
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 9نمای منتهتن از سوی پارک ایالتی گانتری پالزا

 

 

 ، بروکلین10ن از جانب محله گرین پوینتنمای منتهت

 

 

                                                           
9 Gantry Plaza State Park 
10 Greenpoint  



 
 

 نیویورک در قاب عکس

 «داری طراحی برای فضای عمومیعهده»مؤسسۀ  شرح یک پروژه از

 

 

 

 

 12، کویینز11پیر پارک جیکوب ریس

 

 

 ، بروکلین13پاالیشگاه شکر در رِدهوک

                                                           
11 Jacob Riis Pier 
12 Queens 
13 Redhook 
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 (2004-2005) 15، جاناتان اسمیت14پروژۀ پل

هر خود را با این شدر محالت مسکونی  ها، صنایع وچگونه با زمین اتصال دارند و چگونه پارک هاپلسمیت نشان می دهد که ا

های عدادی از پلتپل اصلی نیویورک و  12وفق می دهند. وی از  -معمولی و چه یادمانیچه  - یمرتفع حمل و نقل هایسازه

 .های هوایی دیگر عکس برداری کرده استای غیر همسطح، مسیرهای پیاده مرتفع و پلهکوچک، بزرگراه

 

 )دروازۀ جهنم( 16بچه ها در حال بازی زیر پل هِل گیت

 

 

                                                           
14 The Bridge Project 
15 Jonathan Smith 
16 the Hell Gate Bridge 
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 جشن عروسی زیر پل بروکلین

 

 

 

 کند.وصل می 18که منهتن را به برونکس 17پل های

 

                                                           
17 The High Bridge 
18 Bronx  
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 19بزرگراه گوانوس

 (2007-2005، تراویس روزه )20پرترۀ خلیج جامائیکا

اند و از شدهر شناخته خلیج جاماییکا و اجتماعات محلی پیرامونش، که کمتدراماتیک از مناظر  ،یک سال یدر طتراویس روزه، 

ده است. این کنند، عکاسی کرده است. افق خلیج با خط آسمان بناهای منهتن نقش خورمنابع طبیعی آن گذران معاش می

های حمایت خود دارد. عکسهای پیرامون، باندهای فرودگاه و مراتع احیا شده را تحتِهای پرندگان مهاجر، کانالخلیج دسته

یج جاماییکا، به عنوان دارد که به خلای برمیهای فصلی پرده از ارتباطات پیچیدهماری و زیباییزیبای این عکاس از مردم، مع

 .بخشدای زنده از تاریخ نیویورک، تشخص مینمونه

                                                           
19 Gowanus Expressway 

 
20 Portrait of Jamaica Bay 
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 21آبگیر باربادوئس

 

 22ایستگاه سیتکو، پارک روکاوی

                                                           
21 Barbadoes Basin 
22 Citgo Station, Rockaway Park 
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 23گیر در اسکلۀ کانارسیماهی

 

                                                           
23 Canarsie Pier 
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 25، پارک میدومیر24خانه ای در خیابان ِبی ویو

 (2007-2009) 27، گِیل آلبرت هاالبان26بیرونِ پنجرۀ من -2

هایی را خلق کرد. در این های خصوصی در پنج منطقه شهریِ نیویورک، مجموعه پرترههاالبان، به مدت یکسال، درون خانه

به کار گرفتن زبان دهند، تأکید شده است. او با را شکل می اندازهایی که زندگی روزمره اهالی نیویورکها بر چشمپرتره

)نقاش امریکایی(، در استفاده از معماری برای  28شناختی آن، و به پیروی از ادوارد هوپرتصویری عکاسی خبری و رویکرد انسان

 بیان روانشناسی درونی سوژۀ خویش و ارتباطات ظریفِ زندگی شهری پیشگام شد.

 

 

 ، بروکلین29محلۀ بروکلین هایتز

                                                           
24 Bayview Avenue 
25 Meadowmeare Park 
26 Out My Window 

27  Gail Albert Halaban 
28 Edward Hopper (1882-1967) 
29 Brooklyn Heights 
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 بروکلین، 30محلۀ کابِل هیل

                                                           
30 Cobble Hill 
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 ، منهتن31محلۀ چلسی

 

 محلۀ چلسی، منهتن

                                                           
31 Chelsea 
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 (2009-2011) 33، کرامر اونیل32هرروز همان ساعت

را انتخاب کرده و در ساعت مشخصی هرروز از آن ها عکسبرداری کرده است، کار وی به از شهر نیویورک پنج منطقه اونیل 

ای را نشان می دهد که همه نام دارد و لحظات شاعرانه «هرروز همان ساعت»ماه انجام شده است. مجموعه آثار وی  18مدت 

های در منطقۀ کویینز بوده که از در ماه 34های عکاسی او ساحل روکاوی. یکی از موقعیتروزه در قلمروی عمومی رخ می دهد

 آورده شده است. از آنجا عکسبرداری کرده است. سه عکس از این ساحل در ادامه عصر 6:00تا  5:30ژوئن و اوت بین  ساعات 

 

                                                           
32 Same Time Every Day 
33 Kramer O’Neill 
34 Rockaway Beach 
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 (2011-2012) 36، راب استفنسون35ذاغاز بام به میز  -3

مند است و رابطه محیط طبیعی و ساخته شده موضوع بیشتر کارهای اوست. او یک های بکر در شهر عالقهاستفنسون زمینه

میزان و تنوع » گوید: نیویورک گذرانده است. او خود در این باره می منطقۀهای شهری در پنج سال را به بازدید از مزارع و باغ

  محلۀ در ذرت های ساقه از های سخت و نامالیم پرورش دهند، مرا شگفت زده کرد. توانند در محیطغذایی که مردم می

                                                           
35 From Roof to Table 
36 Rob Stephenson 

http://designtrust.org/people/fellows/rob-stephenson/
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ۀ در محل های تیالپیامخازن ماهیها و تا هندوانه 38ایسلرکر هایساختمان هایبام در سایۀتا کندوهای زنبور عسل  37بِداِستای

 «.شود؛ در شهر هرچیزی که قابل رشد باشد، پرورش داده میمنطقۀ کویینزدر  39فارروکاوی

 

 

 ، ردهوک، بروکلین40مزرعه محلی ردهوک

 

                                                           
37 Bed-Stuy 

 است. Bedford–Stuyvesantنام کامل این محله 
38 Chrysler 
39 Far Rockaway 
40 Red Hook Community Farm 
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 ، هلز کیچن، منهتن41پروژه مزرعۀ هلز کیچن

 

 

 ، بروکلین43، برونزویل42باع محلی فونیکس

                                                           
41 Hell's Kitchen 
42 Phoenix Community Garden 
43 Brownsville 
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 ، بروکلین45، گرین پوینت44ایگلمزرعۀ پشت بامی خیابان 

                                                           
44 Eagle Street Rooftop Farm 
45 Greenpoint 
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 (2012-2013) 47، کریسان جانسون46های مرتفعزندگی پیرامون و زیر سازه

ها ه روی خیابانها، مسیر ترن، خطوط آهن دارد کها، بزرگراهشهری مرتفع چون پل سازۀمایل  700هر نیویورک قریب به ش

و  هاسازهضای زیر این فاند. جانسون عالقه دارد که ابعاد انسانی این شهر در هم تنیده شده اند و در پنج منطقۀگرفتهقرار 

ضاها را به اشتراک فکه این بازگو کند مردمی را  ۀقص"ها را مورد کاوش قرار دهد. وی امیدوار است تا بتواند پیرامون آن

ابل انسانی شکل کنش های متق در این فضاها به انواع مختلفی ازنیرومند گذارند و نشان دهد که چگونه حضور فیزیکی می

 ی ازگسترۀ وسیعحمل و نقل و  سنگین هایوی یک سال را وقف کنکاش و مستندسازی سیستم . به این سبب،"دهدمی

دهد. ما از می ثیر خود قرارأو نشان داده که این فضاها چگونه زندگی شهری را تحت ت است ها کردهفضای عمومی زیر آن

اده اجتماعی ، در برخی موارد، این فضاها را برای استفنیم بفهمیم که چگونه ساکنان محلیتوادریچه دوربین وی می

را  ها و خطوط آهن نیویورکها، بزرگراهپل تواند فضاهای عمومی زیرشویم که میبا ظرفیت باورناپذیری آشنا می اند، و پذیرفته

 ها استفادۀ بهتری کنند.توانند از آنبیشینه و متحول کند و به این ترتیب اهالی نیویورک می

 

 9/10/2013روند. ها راه میدر محلۀ چینی 50نزدیک به خیابان مارکت 49در خیابان برودوی شرقی 48مردم زیر پل منهتن

                                                           
46 life under and around elevated infrastructure in New York City 
47  Krisanne Johnson 
48 Manhattan Bridge 
49 East Broadway 
50 Market Street 

http://designtrust.org/people/fellows/krisanne-johnson/
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 9/10/2013کنند. ها اسکیت بازی میزیر پل منهتن در محله چینی 51مردم در زمین اسکیت لس کولمن

                                                           
51 LES Coleman Skatepark 
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 9/10/2013روند. ها راه میزیر پل منهتن در محلۀ چینی 52مردم کنار خیابان دیویژن

                                                           
52 Division Street 


