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نگاهيبهموزهمعماريسوئد

معماري،محيطزيست
وآمـوزش
موزهمعماريسوئدجايياستبراينمايشآثارمعماريوازآنمهمترفضايي
بوجوشبرايبروزمعماريوتوسعهشهري،آنهمازنوعسازگار
استپرجن 
بامحيطزيست.اينمطلببازديدنويسندهازاينموزهاست.

موزه معماري سوئد بهعنوان يک بنياد مستقل ،توسط انجمن ملي معماران
متن و عکس :مهدي تميزي سوئد اداره ميشود .اين موزه براي اولينبار در سال 1962تاسيس شد اما در
عکاس و روزنامهنگار سال 1987و پس از احياي آن ،آغاز ديگري را براي خود رقم زد .ساختمان
موزه طي دورههاي گوناگوني ساخته شده و ساختمان کنوني آن در مجتمع
ساختماني «اسکيپ شولمن» قرار گرفته است؛ ساختماني که «رافائل مونئو»
در سال 1998ساخته اس��ت؛ آن هم با درهاي ورودي مشترکي که با موزه هنرهاي معاصر سوئد دارد .گويي اين به
اشتراکگذاردن ،بخشي از طراحي مونئو براي اين مجموعه موزهاي است .مساحت کل موزه پنجهزار مترمربع است.
بوجوش براي بروز معماري و
هدف اصلي موزه معماري س��وئد ،به نمايشگذاردن آثار و نيز ارائه بس��تري پر جن 
توسعه شهري است البته معماري و توسعه شهري سازگار با محيطزيست .همچنين پيگيري اين موارد ،طبقهبندي
و برنامهريزي دقيق و پايدار علمي ـ براي فرآيند حفظ محيطزيس��ت از طريق دس��تاوردهاي نوين ـ به اين موزه
واگذار شده اس��ت .اين تمرکز روي طراحي و برنامهريزي پايدار براي حفظ محيطزيست ،چند سال پيش بهطور
رسمي در دستور کار دولت سوئد قرار گرفت و اجراي مقررات مصوب ش��ده در آن ،از سال 2009بدون هيچگونه
ک موکاستي اجرا شده است .کتابخانه و آرشيو موزه ،بخشهاي حياتي اين مجموعه هستند که براي بررسي اسناد
ميراث معماري س��وئد مورد اس��تفاده قرار ميگيرند .در کتابخانه موزه25 ،هزار جلد کتاب تخصصي معماري در
اختيار پژوهشگران و معماران قرار دارد .منابع مطالعاتي اعم از تصوير ،فيلم و کتاب در اين موزه به دو زبان انگليسي
ش مستقلي براي اطالعرساني و برپاکردن برنامههاي فصلي
و سوئدي است .عالوهبر نمايشگاه دائمي معماري ،بخ 
(همايشها ،نشس��تهاي تخصصي معماري ،طراحي و دورههاي جامع معماري و شهرسازي) در نظر گرفته شده
است .نمايش مستندات معماري سوئد ،بخشي از موزه را به خود اختصاص داده است که بهصورت فيلم ارائه ميشود.
همچنين کارگاههايي آموزشي وجود دارد که به ارائه و اشتراک تجربههاي معمارانه با تماشاگران ميپردازند .اين
تجربهها در زمينههاي مختلف معماري ـ از طراحي تا شناخت مواد و حتي طراحي داخلي ـ فرصت مناسبي را براي
بازديدکنندگان ايجاد ميکند.
در مجموع ،موزهاي کامل براي ديدن و آموختن و تجربهکردن معماري اس��ت اما اگر بخواهيم از تمامي اين موزه
يادگار چش��مگيري را انتخاب کنيم ،بحث آموزش به کودکان و نوجوانان اس��ت .قدرمسلم ،ارزش آموزش پايهاي
هر علمي بسيار خوب شناخته شده است .سيرابکردن کودکان امروزي در موزهها ،دستاوردهاي چشمگيري در
آينده بههمراه خواهد داشت.

ساختمان موزه معماري سوئدطي دورههاي گوناگوني ساخته
شده و ساختمان کنوني آن در مجتمع ساختماني «اسکيپ
شولمن» قرار گرفته است؛ ساختماني که «رافائل مونئو» در
سال 1998ساخته است .مساحت کل موزه پنجهزار مترمربع
است .هدف اصلي موزه معماري سوئد ،به نمايشگذاردن آثار و نيز
بوجوش براي بروز معماري و توسعه شهري
ارائه بستري پر جن 
است البته معماري و توسعه شهري سازگار با محيطزيست.
کتابخانه و آرشيو موزه ،بخشهاي حياتي اين مجموعه هستند
که براي بررسي اسناد ميراث معماري سوئد مورد استفاده
قرار ميگيرند.
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در روزهاي پاياني هر سال (9دسامبر) ،بچههاي
سوئدي با کمک خانوادههايشان نوعي شيريني خانگي
بهنام «پپرپاکه» ميپزند و با آن شيرينيها ،کاردستي
ميسازند .سپس کاردستيها را با تزئينات کريسمس
آرايش ميکنند .در اين تاريخ ،موزه بهطور خاص
پذيراي کودکان بازديدکننده ميشود و اين سنت
سوئدي را در راستاي معماري دوستدار محيطزيست
بهدست کودکان بارور ميکند؛ بهآنها ميآموزد که
خانههاي کيکي خود را چگونه بسازند و مسلما در
روند اين تجربه دوستداشتني ،کودکان با مفاهيم
سادهاي همچون ديوار ،در ،پنجره ،پلکان ،سقف ،حياط،
پارکينگ و حضور گياهان در کنار آنها آشنا ميشوند.
همه عناصري که در طول ساختن يک بناي حقيقي
وجود دارد ،بهصورت سمبليک و کودکانه ،در کيکهاي
پپرپاکه کودکان سوئدي شکل ميگيرد .بهآنها
ميآموزد که خانه چيست و چگونه ساخته ميشود.
خانههايي که ميتوانند آن را بخورند ،بيشباهت
بهمعناي مواد بازيافتي نيست .موادي که قابليت تبديل
به چيز ديگر يا کاربرد ديگري را دارند .اينهم ميتواند
در راستاي آموزش حفظ محيطزيست موثر باشد .در
مجموع ،اين آموزشهاي ابتدايي ،بيگمان مقدمهاي
براي آموزشهاي کالن بعدي خواهد شد.
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اما از آنجايي که فرهنگسازي بايد از سنين کودکي آغاز شود ،موزه فعاليتهاي متناسبي را براي
اين گروه از بازديدکنندگان ترتيب داده و کارگاههاي آموزشي دقيقي را راهاندازي کرده است.
بدون شک ،کودکان يکي از اصليترين جامعه هدف مديران موزه هستند.

در بخش ديگري از موزه معماري سوئد10 ،تابلو
از ساختمانهاي قديمي تا ساختمانهاي مدرن
امروزي به نمايش گذاشته شده است .معماري در
سوئد شامل عناصر متفاوتي است که بهطور متناوب
تغيير کرده و اين روند در اين بخش از موزه ارائه
شده است.

در اين موزه ،جدولهاي مخصوصي از روند معماري سوئد بهخصوص با تاکيد بر
100سال اخير موجود است؛ جدولهايي شامل مستندات صوتي و تصويري .بخش
کوچکي از موزه نيز به معرفي و تجزي هوتحليل مواد و مصالح ساختماني و بخشي نيز
به مبلمان و طراحي داخلي اختصاص دارد .عالوهبر طراحي داخلي مخصوص سوئد،
جدولهايي نيز به ارائه اطالعات تصويري طراحي داخلي از سهقاره ديگر ميپردازند
و امکان مقايسه و تحليل طراحي را در موقعيتهاي جغرافيايي مختلف مورد بحث
قرار ميدهند.
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