
ALLEGHENY काउण्टी कोटर्हाउस, 1886 
हनेरी होब्सन �रचाडर्स 
436 �ान्ट िस्�ट, िपट्सबगर्, 15222 
रेनी रोसनिस्टल�ारा िखिचएको फोटो 
 
मध्यसहरमा धरैे ठूला गगनचुम्बी भवनको बीचमा, कुनैबेला 
िपट्सबगर्मा Allegheny काउण्टी कोटर्हाउस सबैभन्दा 
ठूलो भवनको �पमा िथयो। 1884 मा िडजाइन 
�ितस्पधार्को नितजा अनसुार, �स्ततु ग�रएको 
रेखािच�ह�बाट यसका िशल्पकार हनेरी होब्सन 
�रचाडर्सन िवजयी भए।   

 
भवनको शैलीलाई �रचाडर्सोिनयन रोमनस्क्यू भिनन्छ, �कनभने यसल े
मध्यकािलन युरोपमा ग�� गोलाकार �पमा भएका रोमनस्क्यू 
िगजाघरको िचन्ता र �चुरतालाई स्मरण गदर्छ। भवनको लािग उसको 
िडजाइन रोमन जलसेत,ु िस�रयाको मठ र रोमन पुनर्जागरण 
दरबारह�मा उल्लेिखत छ। �रचाडर्सन सिम्मिलत थु� ैअद्भुत 
िववरणह� ढुङ्गा र िवशाल िसढ�ह�मा िडजाइन ग�रएको छ। The 
Bridge of Sighs, जसले Ross Street सीमािभ�को, कोटर्हाउस र 
जेलसम्म संयोजन गदर्छ।  
 
िबस� शताब्दीको �ारम्भमा, �ान्ट िस्�टको कम उचाइ देिख 20 
�फटसम्म उत्खनन कायर् सा�रयो कोटर्हाउसको �वेश�ारको उचाइमा 
जहाँ यसको वास्तिवक आधार िथयो, �वेशको �ेणी तोिडएको छ। 
त्यसपिछ, अदालतका लािग कोठाह� �ा� भयो, र अन्थया असहमत 
अ�ाविधकह�, तथािप केहीलाई अिधकतम यथाथर्परक मौिलक 
अवस्थाह�मा फकार्इएको िथयो। 
 
Allegheny काउण्टीले हाल ैकोटर्हाउसको पूणर् नवीकरणको लािग एक 
कायर्�म घोषणा गरेको छ, त्यसको ऐितहािसक िवशषेता पुनः स्थािपत 
गन� वाचा सिहत, अन्य 125 वषर्भन्दा वा बढीका लािग �रचडर्सनको 
�ितभाशाली िडजाइनह�लाई पुन: उत्�े�रत गदर्छन्। 
 
चाल्सर् एल. रोसेनबलम�ारा, िपएच्.डी  
 
अन्तराि�य �पमा अनुमोदन ग�रएका िशल्पकार, हनेरी होब्सन �रचाडर्सन (1838-1886) अमे�रक� वस्तुकलाको 
िपताको �पमा प�रिचत छन्।  
 
 
 
                                             



िपट्सबगर् अनुस्मरण, 1984 
रोमारी िवयरडेन 
गटेव ेसने्टर T स्टेशन, प्लटेफमर् स्तर, िपट्सबगर्, 15222 
रेनी रोसनिस्टल�ारा िखिचएको फोटो 
 
िपट्सबगर् अन्तगर्त सावर्जिनक पारवहन �णालीमा थु�ै 
मह�वपूणर् कला कायर्ह� छन ्भ�े अिधकांश मािनसह�ल े
महसुस गद�नन।् सावर्जिनक दिृ�कोणको केही थ�ुै 
वषर्प�ात्, रोमारी िवयरडेनको नयाँ गेटवे T- स्टेशन 
2012 मा िपट्सबगर् अनसु्मरण फेरी सम�पर्त भयो।  

िपट्सबगर् अनसु्मरण वास्तिवक गेटवे T-स्टेशन मा पोटर् �ािधकरणको योजनालाई 1984 मा सावर्जिनक पारवहन �णाली 
कलाको भागमा पिहलोपटक स्थािपत ग�रएको हो। िवख्यात अमे�रक� कलाकार रोमारी िवयरडेन�ारा परूा ग�रएको हो, 
माटोको पखार्लमा 780 माटोका टाइलह� बनाइएको िथयो, र िपट्सबगर्मा िवयरडेनको स्मृितह� िलइएको िथयो। उ�र 
क्यारोिलनामा जिन्मएका भएतापिन र न्यूयोकर्  कला िव�सँग बढी सम्बिन्धत िथए, िवयरडेनले िपट्सबगर्मा धेरै 
�ीष्मह� आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमासँग 
बो�डर्ङहाउस िबताए, र सधै ँसहरसँग बिलयो 
सम्बन्ध िमलाएका िथए। यस पखार्लसम्बन्धी भएका 
भ�ाकामलाई िवयरडेनल ेिपट्सबगर्को दशृ्य र 
छिवह�को �पमा �स्ततु गदर्छन।् सहरको �िति�त 
नदीको संरचना सपर्तफर् को लम्बाइ र िबयरडेनको 
िपट्सबगर् कथाको सीमा रेखा हो। बायाँ छेउका 
वस्तुह� ऐितहािसक दशृ्यह� �न्: तीन-कुने �ाट 
लगाउन ेिसपाहीह�ल ेफोटर् िपट (Fort Pitt) को 
आधारको दशर्क तथा स्पाइिनङ, लग क्यािबनह� 
जस्ता कोलोिनयल �ाफ्टह�को स्मरण गराउँछन ्र 
समािव� वैगनह�ले शहरको प�र�मी कोलोिनकल 
�टह�लाई ताजा गराउँछन्। दायाँ छेउको िभ�े 
िच� समकालीन छिवह�मा सम�पर्त छ: मोल्टेन 
िस्टल स्�ाण्डमा कायर् गन� अग्लो स्मोकस्�ाक्स र िस्टलवकर् ह�को जोडी शहरको औ�ोिगक सम्पदाको �ितकको �पमा 
कामको हिेडङ लन्च पले्सह� क्यारी गन� कामदारह�को िसलहोइट्सह� र शहर िनमार्ण गन� कामदारह�लाई सेवा 
�दान गन�।  

Sylvia Rhor �ारा, िपएच्.डी. 

रोमारी िवयरडेन (1911-1988) उ� �पमा सम्मानजनक अमेरीक� कलाकार िथए। उहाँको कायर्ह� संयु� राज्य तफर् को 
मुख्य सं�ालयमा फेला पानर् स�कन्छ।  

  



AGNES KATZ PLAZA, 1999 
लुइस बोरगेइस , माइकल �ेभ्स, डेिनयल िक्ल े
सात� िस्�ट र पने एिभन्य,ु िपट्सबगर् 15222 
रेनी रोसनिस्टल�ारा िखिचएको फोटो 
 
“केही कुराह�ले सहरलाई उत्कृ�को �पमा प�रभािषत गदर्छ 
त्यसपिछ सावर्जिनक स्थानमा यसको �योग कसरी �ने 
गदर्छ,” 1999 जनवरीको सम्पादक�यमा िपट्सबगर्को 
समाचारप�मा सम्पादकह�ले पोस्ट गरेका िथए। ए�ेस 
काट्ज प्लाजाको िवकासको योजनाको लािग �शस्त 
सम्पादकह� �नपुदर्छ, िपट्सबगर् साँस्कृितक �स्ट�ारा $4 

िमिलयनमा अगुवाईको कोिसस ग�रएको िथयो। के्ष�को पुन�नर्मार्ण �ित��यामा मा�ै भइरहदँा नयाँ भवन ओ �रयली 
िथएटर र यसको छेउको पा�कर्ङ ग्यारेजलाई कलाकार माइकल �ेभ्सले िडजाइन ग�रएका �न्। �भे्सले लुइस बोरगेइस र 
ल्याण्डस्केप कलाकार डेिनयल िक्लेसँग प्लाजाको िसजर्नाका लािग सहकायर् गरेका छन्।  
 
23,000-वगर् फुटमा रहकेो प्लाजा तीन तफर्  32 कागतीको �खह�ल ेघे�रएको 
छ। बीचमा 25 फुटको �ोन्ज झरना छ। झरनाको पानी तातो �न्छ र वषर् भरी 
बग्दछ। झरनाको पाइपह� भल्ट भन्दा तल सिम्मिलत छ। प्लाजामा �ेनाइट 
आइबल िसटह� र तीन जोडा र प�रिध व�रप�र, �ेनाइट बेन्चह� िवचारपूवर्क 
रािखएका छन्। प्लाजाको भुइँमा शोभायमानमा �ेनाइट मजबुती ढुङ्गाल े
भ�रन्छ।  
 
ए�ेस काट्ज प्लाजाल े�ोन्ज झरनालाई �मुख िवशेषताको �पमा िडजाइन गनर् 
अनुमित �दन्छ। Kiley ले कागतीको �खह� चयन गदर्छन ्�कनभने 
ितनीह�को सक्षमता अनुसार कठोर मौसमको िवरोध गरेर नाग�रकको 
प�रदशृ्यलाई जीिवत राख्दछन्। यसबाहके, �खह�ल ेबाक्लो क्यानोपी बिलयो 
वस्तुकलासँग सम्बिन्ध खाली ठाउँमा रेखाह� िसजर्ना गदर्छ।  
 
बोरगेइस को मु�तर्सम्बन्धी आइबल बस्दा अिघल्लो सावर्जिनक कलाकायर्मा 
उनको शरीरको भागह�मा केिन्�त िथयो। झरना पिहला बोरगइेस को िथयो। 
केहीका लािग, फाउन्टेनको शीषर्मा रहकेा दईुवटा पानीका स्पटलह� दिूधला स्तनह� जस्ता देिखन्छन ्जबक� बोरगेइस 
को सहायकलाई पानीका दईु खोलाह�ल े“मेशमा ब�े जोडीलाई जनाउँछ” भ� ेकुरा बताउँदै उ��रत ग�रएको िथयो। 
 
प्लाजाको लािग मुख्य ल�य स्पशे िसजर्ना ग�रयो जहाँ �योगकतार्ह�ल ेस्वतन्� �पमा सानर् र िडजाइनको अनुभव र 
मू�तर्कलाका लािग िविवध िविधह�बाट गनर् सक्दछन्। �ारोल �ोन, िपट्सबगर् साँस्कृितक �स्टका सभापितले भन े“प्लाजा 
िपट्सबगर्को सहरी ल्याण्डस्केपको �पमा थप �िस� �नेछ... उत्कृ� सहायकलाई अन्य बािहरी स्पेसह� जस्तै मेलोन वगर् 
र पोइन्ट राज्य पाकर् ।” 
 
राचेल िक्लपा�ारा, सावर्जिनक कलाको कायार्लय  
 
 
लुइस बोरगेइस (1911-2010) �ेन्च अमे�रकन मु�तर्कारको �पमा सु-�िस� िथए। 
 



िपट्सबगर्को लािग 2006 
टोनी टासेट 
सात� र पनेन पाकर्लटे, िपट्सबगर्, 15222 
रेनी रोसनिस्टल�ारा िखिचएको फोटो 
 
टोनी टासेटको सात�मा म�ोिलयाको िपट्सबगर्को लािग र 
पेनन पाक� ल्ट मु�तर्सम्बन्धी उसको सावर्जिनक स्पेसको लािग 
पिहलो किमसन िथयो। दईु कायर् िवशेषता, हातल ेरंगाएको 
�ोन्ज मंगोिलया �खह�, �त्येक सिम्मिलत कोिपलाह� 
लगभग 800 �ि�गत �पमा पंखुले रंगाइएको छ। टासेट 
कायर्को व�रप�र पाँच मंगोिलया �खह� छन्, वृक्षलता, र 

घुमाउरो पैदलया�ी छन्। 
 
यस कायर्को लािग टाससेटको �रेणात्मक आफ्नो कुकुरको साथ �हडं्दा सु� भयो जब उनले एक पूणर् मंगोिलया �ख पार 
गरेका िथए। उसल ेकेही मिहनाको लािग भाडा िलन सक्दछ भने, उसल े�खको मािलकलाई अनुरोध गर् यो। अनुमित 
सिहत, �खलाई िनवासीय बनाउने सामानसँग संल� टासेटको, �त्येक शाखासँग िबजुली सम्बन्धी तार जोिडएको �न्छ। 
उसको स्टुिडयो पछािड, टासेट र उसका 
सहायकह�ले वेल्डेड िस्टलमा मू�तर्को आकारको 
लािग तारको �योग गरेका छन।् अब, ितनीह�ले 
स्कल्पचरह�का िस्टल स्केटेलनलाई माटो र इपोक्सी 
पु�ीमा ढाके, जुन त्यसपिछ खसाल्न चाँदी रङको 
भयो।  
 
�खका �ङ्क र हाँगाह�मा हल्का रङ लगाइएपिछ, 
टासेटले मंगोिलया ब्लोसमह�लाई ितनीह� चाँदी 
रङमा मोल्डह� वाक्स �नअुिघ स्कल्प �नछेन्। 
�त्येक पेटललाई केही िभ� बनाइयो, जसकारण कुनै 
दईुवटा कोिपलाह� समान �न सक्दैनन्।  
 
�खह�लाई िपट्सबगर्मा भागह�मा िशप ग�रएको िथयो जहाँ ितनीह�लाई सेभेन्थ र पेन पाकर्लेटमा पुन: एसेम्बल 
ग�रएको िथयो। य�िप, सम्पूणर् कायर्को टासेटको लािग योग्य िथयो: “मङ्लोयाह�लाई चाँदी रङमा देिखन बनाउन े
�ािविधक �फट सहरको औ�ोिगक इितहासमा �फ�टङ देिखन्छ।” 
 
रचेल �कल्पा �ारा सम्पादन ग�रएको, सावर्जिनक कलाको कायार्लय 
 
टोनी टासेट िसकागो इिलनोइसमा आधा�रत स्कल्पटर हो।  
 
 
 
 
 
  



गहृ �काशनह�: गहृ किवता, िपट्सबगर्-बमार् गहृ, ज्याजको गहृ 
�आङ िजयाङ, थान हते मुआङ, ओिलभर लेक 
303 SAMPSONIA WAY, PITTSBURGH, 15212 
रेनी रोसनिस्टल�ारा िखिचएको फोटो 
 
 
गैर-नाफामूलक City of Asylum लाई धन्यवाद, उ�री साइडको Sampsonia 
Way िभि�-िच�ह�को ग्यालरी बनेको छ। हाउस पिब्लकेसन भिनने, यी पेिन्टङह� 
आफ्नो गृह रा�ह�मा अत्याचारमा पा�रएका अन्तरार्ि�य लेखकह�लाई सुरिक्षत 
आ�य-स्थल उपलब्ध गराउन ेआ�य-स्थलको सहरको �पमा िवकिसत छन्। 
अिहलेसम्म चार वटा हाउस पिब्लकेसनह� छन्: House Poem, The 
Pittsburgh-Burma House, The Jazz House र The Winged House.  

�आङ िजयाङ �ारा House Poem त्यस्ता गृह �काशनह�को पिहलो िथयो। 
िचिनयाँ असहमत लेखक Sampsonia Way मा रहने पिहलो लेखक िथए। उसको 
मातृभूमी चीनमा धेरै वषर्को कारावास र सेन्सर �वस्था प�ात, िजयाङ लाई 
िपट्सबगर् ले�े स्वतन्�ता �दइएको िथयो। उ आइपुगपेिछ िछ�ै, िजयाङले बािहरी 
िभ�ाह�लाई आफ्ना किवताह�ल ेकभर गनर्, Grass Style of Chinese मा 
�स्तुत गनर् सु� गरे। अन्तत: पूरा गृह उनका किवताह�ल ेकभर भयो, अत्याचारको 
�ासिबना ले�े उनको स्वतन्�ताको इच्छाप�। 
 
खेत मार, City of Asylum मा रहन ेते�ो लखेक माचर् 2009 मा बमार्बाट 
िपट्सबगर्मा आइपगुे। Mar को �ीमान, थान हते मुआङ, दशृ्य कलाकारल ेरंगीन 
तरङ्ग िचि�त गनुर्भयो जसल े324 Sampsonia Way लाई घछेर्। घरको 
अगािडको भागल ेिपट्सबगर्को िक्षितज, पह�ला पुलह� र शहरका न�दह�लाई 
देखाउँछ। कुनालाई घुमाउनुहोस् र घरको साइडमा, मुआङले िपट्सबगर्बाट बमार्मा, 
एल्लघेेनीबाट इराव�ी नदीमा दशर्क लैजान्छन्। िपट्सबगर्को सपना जस्त ैछिव 
िवपरीत, बमार्को छिव थोरै धरैे भयानक छ। यहाँ, थान हते मुआङ ले �हसंक 
पक्षीह� टाउको मािथ उड्दा कृषक र आमा र बालबािलकाह� कारागारको 
िभ�ाको पछािड सँगै जम्मा भएको िच�ण गछर्न्। संरचना भरी, कलाकारले बम� पाठह� समावेश गरेका िथए।  

चौथो गृह �काशन, The Jazz House भनेको ज्याजको संगीतकार ओिलभर लेक र कलाकार थान हत ेमुआङ बीचको 
सहकायर् हो। मुख्य छिव, राक्षस र ब�रंगी सुरक्षा िपन साथ ै“रा�ो �नुहोस्” भ� ेशब्द िछमेकमा िविच� �ि�को लेकको 
बाल्यकालको स्मृितबाट उत्प� �न्छ: “यो मान्छे पिसना आउने गम�मा पिन शीषर् कोट र टोली लगाएर �हडँ्छ। उसल े
आफ्नो कोटलाई सुरक्षा िपनह�ले कभर गछर् र उसल ेब�ा भेट्दा ितनीह�को सटर्मा सुरक्षा िपन िपन गछर् र ितनीह� 
अब क्लबमा छन ्भनी घोषणा गछर्।” मान्छेल ेओिलभर लाई बताउँछ �क क्लबमा ब�को लािग एउटा मा� आवश्यकता 
िन� िथयो: “रा�ो �नुहोस्।”  

Sylvia Rhor �ारा, िपएच्.डी. 

City of Asylum भनेको गैर-नाफामूलक संस्था हो जसल ेआफ्न ैगृह रा�ह�मा अत्याचारको िसकार बनेका लेखकह�को 
लािग सुरिक्षत स्थान र सहायता उपलब्ध गराउँछ।  
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