
 1886محكمة مقاطعة ألیني، 
 ھنري ھوبسون ریتشاردسون

436 Grant Street ،Pittsburgh ،15222  
 التقطتھا ریني روزنستیل

 
ویأتي مبنى المحكمة . كانت محكمة مقاطعة ألیني ھي المبنى األبرز في مدینة بیتسبرغ سابقًا، تلفٌّھا أضخم ناطحات السحاب بوسط المدینة

 .1884على ھذا التصمیم بعد فوز المھندس المعماري ھنري ھوبسون ریتشاردسون برسوماتھ التي قدمھا في منافسة تصمیم معماري في 
 

یُطلق على طراز المبنى اسم ریتشاردسونیان رومانسیك، نظًرا إلى أن ضخامة المبنى وكثرة األقواس الدائریة تستدعي الطراز 
أشار تصمیم ریتشاردسون للمبنى إلى قنوات المیاه الرومانیة واألدیرة السوریة . سیكي لكاتدرائیات القرون الوسطى بأوروباالرومان

. وقصور عصر النھضة الرومانیة، كما أضفى ریتشادرسون العدید من التفاصیل الرسومیة المذھلة في حجر المبنى وتصمیم الدرج الكبیر
 .د على شارع روس، بین المحكمة والسجنیربط جسر التنھدات، الممت

 
قدًما، في أوائل القرن العشرین، إلى زحزحة مدخل المحكمة  20أدت أعمال الحفر لتقلیص منسوب ارتفاع غرانت ستریت بنسبة تصل إلى 

المحاكم تركیب أسقف ومن حینھا، شھدت العدید من قاعات . إلى مستوى االرتفاع حیث كان الطابق السفلي یعیق باألساس تسلسل المدخل
معلقة وغیرھا من أعمال التطویر الصخریة الخالیة من أي مالمح تاریخیة، رغم رد عدد قلیل من ھذه المحاكم إلى ما كانت علیھ من 

 .ظروف أصلیة أكثر دقة
 

أعلنت مقاطعة ألیني مؤخًرا عن برنامج یعني بإجراء تجدید شامل للمحكمة والتأكید على استعادة طابعھا التاریخي، وإعادة إحیاء تصامیم 
 .سنة أخرى أو أكثر 125ریتشاردسون المعماریة لمدة 

 
  بقلم الدكتور تشارلز إل روزینبلوم

 
 . مشھور عالمیًا، وغالبًا ما یوصف بأنھ أبو العمارة األمریكیة مھندس معماري) 1886-1838(ھنري ھوبسون ریتشاردسون 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  



 1984   (PITTSBURGH RECOLLECTIONS)مشروع ذكریات بیتسبرغ
 روماري بیردن

station-Gateway Center T ،platform level ،Pittsburgh ،15222  
 التقطتھا ریني روزنستیل

 

أعید افتتاح مشروع ذكریات بیتسبرغ لروماري  مرموقة داخل شبكة النقل الجماعي.العدید من األعمال الفنیة الیعرف الكثیر أن ھناك ال 
  ، وذلك بعد سنوات عدیدة من بقائھ بعیدًا عن أنظار العامة.2012الجدیدة في عام  Gateway T-station بیردن داخل محطة

نظًرا إلى أنھا جزء من مخطط ھیئة الموانئ  1984في عام  Gateway T-stationأوالً في محطة  ذكریات بیتسبرغ تم تدشین مشروع
قطعة خزفیة وتركز على ذكریات  780بغرض إدخال مزید من األعمال الفنیة في شبكة النقل العام. تتألف ھذه اللوحة الجداریة الخزفیة من 

أن بیردن نشأ في والیة كارولینا الشمالیة وارتبط بشكل أكبر  بیتسبرغ لبیردن، أنجزھا الفنان األمریكي المشھور روماري بیردن. رغم
بعالم نیویورك الفني، قضى بیردن العدید من مواسم الصیف في بیوت األجداد ببیتسبرغ، كما احتفظ بروابط متینة مع المدینة على الدوام. 

ار المدینة الشھیرة بطول صورة وإطار قصة بیتسبرغ یعرض بیردن في ھذه اللوحة الجداریة مزیًجا لمناظر وصور ببیتسبرغ. وتتخلل أنھ
ر المشاھد بتأسیس مبنى فورت بیت یمن وحي رسم بیردن. یوجد على الجانب األیسر، صور تاریخ ة: جنود بقبعات ثالثیة الزوایا تذّكِ

عربات مغطاة تستدعي جذور العمل والحرف الشائعة إبان فترة االستعمار مثل الغزل وتشیید البیوت باستخدام جذوع األشجار، كما توجد 
الدؤوب لفترة االستعمار بالمدینة. أما الجانب األیمن من اللوحة الجداریة فمخصصة لصور أكثر معاصرة: صورة ظلیة لعمال یحملون 

ارات أوعیة طعام متوجھین إلى عملھم ومداخن عالیة واثنین من عمال الصلب یتعامالن مع قطع صلب منصھرة، تجسد ھذه الصور شع
  التراث الصناعي بالمدینة وتُشید بالعمال الذین قامت المدینة على أكتافھم.

 بقلم الدكتورة سیلفیا رور

 
 ) فنان أمریكي مرموق. یمكن العثور على أعمالھ في المتاحف الرئیسة بجمیع أنحاء الوالیات المتحدة. 1988-1911روماري بیردن (

 
 

 
  



 
 1999متنزه أجنس كاتز بالزا، 

 لویز بورجوا، مایكل جریفز، دانییل كیلي
Seventh Street and Penn Avenue ،Pittsburgh 15222  

 التقطتھا ریني روزنستیل
 

أفعال بسیطة تحدد معالم المدینة بشكل أفضل من " 1999في افتتاحیة الصحیفة في ینایر  بیتسبرغ بوست غازیتكتب محررو صحیفة 
مالیین  4حیث أشاد المحررون بمخطط تطویر متنزه أجنس كاتز بالزا، وھو عبارة عن مبادرة تبلغ قیمتھا ". كیفیة استغالل األماكن العامة

جاءت خطوة إعادة تطویر المنطقة بعد مسرح أوریلي المبني حدیثًا وجراج . Pittsburgh Cultural Trustدوالر تقودھا مؤسسة 
تعاون غرافیس مع الفنانة لویز بورجوا والمھندس المعماري . ي مایكل غرافیساالنتظار المتاخم لھ، والذي صممھ المھندس المعمار

 . للمناظر الطبیعیة دانییل كیلي في تصمیم ساحة المتنزه
 

شجرة زیزفون على ثالثة جوانب، ویقع في وسط الساحة نافورة برونزیة تبلغ  32قدم مربعة  23000یحیط بالساحة التي تبلغ مساحتھا 
وھناك . أسفل النافورة یوجد قبو یحتوي على أنابیب النافورة. ھذا، وتكون میاه النافورة ساخنة وتتدفق على مدار السنة. اقدمً  25مساحتھا 

ثالثة أزواج من مقاعد الجرانیت التي تتخذ شكل العین تم تثبیتھا في الساحة بعنایة، ویوجد حول المحیط الخارجي للساحة مقاعد من 
 . أرضیة الساحة بقطع أحجار جرانیت مرصوفة للزینة وتزدان. الجرانیت أیًضا

 
فضَّل الفنان كیلي أشجار الزیزفون نظًرا إلى قدرتھا . ُصمم متنزه أجنس كاتز بالزا بما یتیح للنافورة البرونزیة بأن تكون المعلم األبرز

ل منحنیات معماریة إضافة إلى ذلك. على مقاومة األحوال الجویة القاسیة واالستدامة في البیئات الحضریة ، فإن األشجار كثیفة الظلة تشّكِ
 . داخل ساحة المتنزه

 
وتعد النافورة . تتطابق المقاعد النحتیة التي تتخذ شكل العین لبورجوا مع أعمالھا الفنیة العامة السابقة التي تركز على أعضاء الجسم

إلى الشاھقتین المائیتین بقمة النافورة على أنھما ثدیان لبنیان، في حین أنھ نُقل عن  بعضھم نظری .البرونزیة أول أعمال الفنانة بورجوا
 ".ت وتالقت حیاتھما معًادیرمزان إلى زوجین قد توط"مساعد لبورجوا قولھ أن تیاري المیاه ھذین 

 
ربة مشاھدة أعمال التصمیم والنحت كان الھدف الرئیس من الساحة ھم تصمیم مكان یمكن للمستخدمین من خاللھ التحرك بأریحیة وتج

الساحة ستكون إضافة ممیزة إلى "آنذاك، أن  Pittsburgh Cultural Trustذكرت السیدة كارول براون، رئیس مؤسسة . بطرق شتى
 ".المشھد الحضري في بیتسبرغ، وتتمة رائعة لألماكن الخارجیة األخرى مثل متنزه میلون سكویر وبوینت ستات بارك

 
 یل كلیبا، مكتب الفنون العامة بقلم راش

 
 

اتة فرنسیة) 2010-1911(لویز بورجوا    .أمریكیة رفیعة المستوى-نحَّ
 
 
 

 



 2006مشروع الماغنولیا بمدینة بیتسبرغ، 
 توني تاسیت

Pittsburgh Seventh and Penn Parklet ،15222  
  التقطتھا ریني روزنستیل

 
یرتكز العمل . للفنان توني تاسیت في متنزه سیفینس آند بین باركلت أول أعمالھ النحتیة لمكان عام بیتسبرغمشروع الماغنولیا بمدینة یعد 

أما أعمال تاسیت . بتلة، كل منھا مرسوم على حدة 800الفني على شجرتي ماغنولیا برونزیة مرسومة بالید، یضم كل منھما ما یقرب من 
 .ولبالب وممر منعطفالمحیطیة فھي خمسة أشجار ماغنولیا حیة 

 
ة تنامت الحماسة لدى تاسیت للقیام بھذا العمل الفني في أثناء تجولھ مع كلبھ عندما مرَّ على شجرة ماغنولیا رائعة، فطلب من صاحب الشجر

كل فرع من  أسرع تاسیت بتركیب السقالة بالشجرة، بعد حصولھ على إذن بذلك، وغطى. منھ لبضعة أشھر" یستأجرھا"إذا كان بإمكانھ أن 
بعد ذلك،  .وبمجرد عودتھ إلى المرسم، استخدم تاسیت ومساعدوه السلك في تشكیل ھیئة التماثیل بالفوالذ الملحوم. فروع الشجرة بسلك واقٍ 

 . قاموا بتغطیة الھیكل الفوالذي للتماثیل المنحوتة بمعجون اإلیبوكسي والطین، الذي كان مصبوبًا بمادة البرونز حینھا
 

وقد شكَّل كل . ب جذوع الشجرة وفروعھا، قام تاسیت بنحت أزھار الماغنولیا بالشمع قبل تصمیم األشكال لصب مادة البرونزبمجرد ص
 .بتلة بحیث تكون مختلفة بدرجة ما عن األخرى، ومن ثم ال تكون ھناك زھرتان بنفس الشكل

 
ومع ذلك، كان تاسیت یرى أن . Seventh and Penn Parkletُشحنت األشجار إلى بیتسبرغ على أجزاء حیث تم تجمیعھا في متنزه 

الماغنولیا بمادة البرونز بدا إشادة مناسبة لتاریخ المدینة  بتالتإن اإلنجاز الفني من حیث تشكیل : "كل ما قام بھ كان یستحق ھذا العناء
 ".الصناعي

 
 حرره راشیل كلیبا، مكتب الفنون العامة

 
ات مقیم في   . شیكاغو، إلینويتوني تاسیت نحَّ

 
 
 
 

 
  



 
 JAZZ، )بورما ھاوس -ذا بیتسبرغ( BURMA HOUSE-PITTSBURGH، )ھاوس بویم( HOUSE POEM: ھاوس ببلیكیشنز

HOUSE )جاز ھاوس( 
 لیك وأولیفرھوانغ شیانغ وثان ھتاي موانغ 

303 SAMPSONIA WAY ،PITTSBURGH  ،15212  
 التقطتھا ریني روزنستیل

 
 
انبثقت ھذه . غیر الربحیةCity of Asylumوذلك بفضل مؤسسة .أصبح طریق سامبسونیا الواقع في الجانب الشمالي معرًضا للجداریات 

لتوفیر مالذ آمن City of Asylum، عن مھمة مؤسسة )ھاوس ببلیكیشنز(House Publicationsاللوحات، التي یطلق علیھا اسم 
ھاوس House Poem:حتى اآلن ھناك أربع لوحات من ھاوس ببلیكیشنز. لالضطھاد في بلدانھم األصلیةللكتاب الدولیین الذین یتعرضون 

 The Winged و) ذا جاز ھاوس(The Jazz House، )بورما ھاوس -ذا بیتسبرغ(The Pittsburgh-Burma House ،)بویم
House)ذا وینجد ھاوس( . 

وكان الكاتب الصیني المنشق أول كاتب مقیم في . ھاوس ببلیكیشنزمن تصمیم ھوانغ شیانغ، أولى لوحات  وتعد لوحة ھاوس بوم،
بعد فترة وجیزة من . وبعد سنوات من السجن والخضوع للرقابة في موطنھ الصیني، ُمنح لشیانغ حریة الكتابة في بیتسبرغ. سامبسونیا واي

وفي نھایة المطاف، أصبحت الدار بأكملھا مغطى . قصائده، المقدمة في نمط العشب الصینيوصولھ، بدأ شیانغ تغطیة الجدران الخارجیة ب
 .بقصائده، وشاھدًا على حریتھ في الكتابة دون خوف من تعرضھ لالضطھاد

 
ثان رسم زوج مار، . قادمة من بورما 2009، إلى بیتسبرغ في مارس City of Asylumوصلت خیت مار، الكاتبة الثالثة لدى مؤسسة 

یظھر الجزء األمامي من المنزل أفق بیتسبرغ، الجسور . سامبسونیا واي 324ھتاي موانغ، وھو فنان بصري، موجة ملونة تلتف حول 
ومن خالل تحویل الزاویة وعلى جانب الدار، یأخذ موانغ المشاھد من بیتسبرغ إلى بورما، من ألیغیني إلى نھر . الصفراء، وأنھار المدینة

یصور ھنا ثان ھتاي موانغ الفالحین واألمھات . الفًا للصورة الخیالیة لبیتسبرغ، فإن صورة بورما ھي أكثر مضایقةوخ. إیراوادي
 .في جمیع أنحاء الصورة، الفنان النصوص البورمیة. واألطفال المتجمعین معا وراء جدار السجن، بینما تحلق الطیور الجارحة فوقھم

تعاون بین موسیقار الجاز أولیفر لیك والفنان ثان ھتاي موانغ. تنبع  ، ذا جاز ھاوس، ،ببلیكیشنزلھاوس وتعد اللوحة الرابعة 
"كن لطیفًا"، من ذاكرة طفولة لیك لرجل  عمالق متعدد األلوان مرفق بعبارةالصورة الرئیسیة، وھي عبارة عن دبوس أمان 

عة بجودة عالیة، حتى في حر الصیف القائظ. ثم غطى معطفھ غریب األطوار في الحي: "سیظھر ھذا الرجل مرتدیًا معطفًا وقب
أخبر الرجل أولیفر بأن الشرط  بدبابیس األمان وكلما التقى طفالً، یدُس أحد ھذه الدبابیس بقمیصھ ویذكر أنھ اآلن في النادي".

  الوحید للبقاء في النادي ھو: "كن لطیفًا".
 

 بقلم الدكتورة سیلفیا رور

City of Asylum سسة غیر ربحیة توفر المأوى والدعم للُكتاب الذین یعانون من االضطھاد في بلدانھم األصلیةمؤ . 
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