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م�شاريع

Porche has been manufacturing glamoo
orous and well engineered cars since 1948.  
From a beginning in downtown Stuttgart, it 
has moved to its own campus outside the 
city where all its plants and facilities areoo
located. This is where the Porche Museum 
has been built.  The design was the wining 
entry in an architectural competition.

Some 80 cars and many smaller items 
are exhibited in a boldly designed building 
that is intended to reflect the company’s 
philosophy of innovation and dynamism.  The 
Unusually shaped building  appears to float 
above ground.  Visitors take escalators to 
reach a wide and multifaceted exhibition 
area where the architecture is just as exoo
citing as the racy sport cars  it contains. 

بقلم: م. رضا سجيين
 Delugan Meissl Associated Architects : املصمم املعماري

Hg Mery Architecten : مصمم نظام العرض
املوقع: مدينة ستوجتارت ، أملانيا

املساحة: 13.333م2

متحف بورشه
Porche Museum

ت�شميم جرئ يعك�س فل�شفة �شركة بور�شه
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أصبحت منطقة جنوب أملانيا، وخاصة 
مدينيت شتوجتارت وميونخ مركزا لنوع جديد 
شتوجتارت  مدينة  ع��ززت  لقد  املتاحف.  من 
موقعها كأحد املراكز األوروبية اهلامة للفنون 
أنشئ  عندما  واملعاصرة  الكالسيكية  اجلميلة 
جالريي،  )ش��ت��ات  للفنون  ال��وط��ين  املتحف 
منشأ  اآلن  وأص��ب��ح��ت  س��ت��ريل��ن��ج(،  جيمس 
تستعرض  ال��يت  ال��س��ي��ارات  ش��رك��ات  متاحف 
وأملانيا  أملانيا.  يف  ال��س��ي��ارات  تصنيع  ت��اري��خ 
السيارات  لثقافة  املنطقي  املكان  هي  بالطبع 
يف  السيارات  أفضل  من  بعض  تصنع  ففيها 

العامل.

ثقافة املتاحف، ثقافة السيارات
ك��أمل��ان��ي��ا ينتج  ب��ل��د  ال��ط��ب��ي��ع��ي يف  م��ن 
يكون  أن  بالدقة واجلودة واجلمال،  السيارات 
يتابع  اجلميع  الصناعة.  بهذه  فخور  الشعب 
آخر املوديالت، ليس فقط الشباب، بل أيضا 
كبار السن وربات البيوت، واجلميع أيضا يلم 
املتاحة  واإلمكانيات  الطرق  ت��ط��ورات  بآخر 
لإلنطالق بدون قيود لتحديد السرعة وإخضاع 
احلقيقية.  العملية  للتجربة  األملانية  املاكينة 
لتوفري  طاقتها  ك��ل  ال��دول��ة  دوائ����ر  ��ر  وت��س��خِّ
السيارة:   أج��ل  م��ن  والتجهيزات  اخل��دم��ات 
بتكنولوجيا  إرشادية  لوحات  مصقولة،  طرق 
مصممة  للسيارات  مواقف  مباني  متقدمة، 
جبودة املتاحف، حمطات بنزين راقية. إضافة 
لذلك، أصبح جزء كبري من السياحة الوافدة 
ألملانيا يتعلق بثقافة صناعة السيارات: زيارات 
م ملعارض السيارات الدورية ملواكبة آخر  تنظَّ
آخر  إلستئجار  ت��ق��ام  رح���الت  و  امل��ودي��الت. 
طرق  على  بتجربتها  ال��س��ي��ارات،  م��ودي��الت 
)نسبة  للشباب  بالنسبة  السريعة  األوت��وب��ان 
والعربية(،  اخلليجية  الدول  من  منهم  كبرية 
الضواحي  ط����رق  خ����الل  جت����وال  ورح�����الت 
املتعددة  األوروب��ي��ة  القرى  وزي���ارة  والغابات 
أصبحت  السيارات  أن  ومبا  للعوائل.  بالنسبة 
جزء مهمًا من الثقافة الشعبية، فإن السيارات 

هي أكثر شعبية من أي موضوع تارخيي أوفين 
التارخيية  باملواضيع  أملانيا  ث��راء  رغم  آخ��ر، 
والفنية. أي أن ثقافة السيارات أصبحت جزءًا 
عن  أهمية  يقل  ال  األملاني  الثقايف  اإلرث  من 
املسرحية  والفنون  واملوسيقى  واألدب  الشعر 
ُب��ن��ي��ت متاحف  ل��ذل��ك  وال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة. 
بأحدث  جمهزة  مثرية  بفراغات  السيارات 
التقنيات لعرض ‘‘التحف’’ مما جيعل جتربة 

زيارة هذه املتاحف جتربة فريدة من نوعها.
متحف سيارات بورشه هو الثالث الذي 
يتم إفتتاحه يف الثالث أعوام الفائتة من قبل 
عام  يف  الشهرية.  األملانية  السيارات  مصنعي 
يف  مرسيدس-بنز  متحف  إفتتاح  مت   2006
مدينة شتوجتارت من تصميم املكتب اهلولندي 
يو إن ستوديو )UN Studio(  بقيادة املعماري 
بن فان بركل واملعمارية كارولني بوس، ولقي 
رواجا وتغطية إعالمية كبرية. بعذ ذلك قامت 
لتصميم  مسابقة  بطرح  دبليو  إم  بي  شركة 
إفتتاحه  ومت  م��ي��ون��خ  يف  ل��س��ي��ارات��ه��ا  متحف 
هذه  يف  األول  باملركز  وف��از  املاضية.  السنة 
هيملبال ك��وب  ال��ن��م��س��اوي  املكتب   املسابقة 

الواجهة الشرقية للمتحف

الركن الشرقي للمبنى كما يظهر للمار بالشارع احملاذي للمبنى

صورة علوية للمبنى من جهة اجلنوب يبدو املبنى هنا وكأنه طبق طائر حل من السماء
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يبدو  املتحف هنا وكأنه طائر رفع صدره استعدادًا للطريان

صورة من الركن اجلنوبي الغربي ، حمطة صغرية للمرتو تظهر فى الواجهة اجلنوبية ، وفى الواجهة الغربية يظهر املدخل الرئيسي للمتحف

بقيادة   )COOP HIMMELB)L(AU(
املعماريني وولف بريكس وهيلموت شوزينسكي. 
هذه  إلي��واء  املباني  إنشاء  حركة  بداية  ولكن 
التحف اجلديدة كانت على يد الشركة األعرق 
شركة  أملانيا،  يف  السيارات  لصناعة  واألك��ر 
من  التسعينات  نهاية  يف  وذلك  فولكسفاجن، 
القرن املاضي. لقد عمدت إىل حتويل مقرها 
الرئيسي الكائن يف مدينة فولفسبريج الصغرية 
ساعة  بعد  )علي  البالد  تقع يف مش��ال  ال��يت 
جنوب العاصمة برلني( إىل ما ميكن تسميته 
قرية سيارات )على غرار القرى السياحية(. 
مشل ذلك إعادة تأهيل مصانعها اليت تعتر 
تهيمن  الذي  احلي  وتطوير  املانيا،  يف  األكر 
عليه الشركة والذي حيتل تقريبا نصف حجم 
البيع  ومعارض  مستودعات  ويشمل  املدينة، 
أيضًا  بنت  للتجارب.  ومضامري  وخم��ت��رات 
متحفًا لسياراتها يضم جزءًا من خط اإلنتاج 
لكي ميكن لزوار املتحف اإلطالع على عملية 
تصنيع وتركيب السيارات والتعرف على تاريخ 

وموديالت سيارات الشركة املختلفة. 

عمارة اهلوية التجارية
املعمارية  األن��ش��ط��ة  ه���ذه  ك��ل  ت��ه��دف 
عدم  أي  التجارية،  اهلوية  عمارة  تركيز  اىل 
اإلكتفاء بالشعار الثنائي األبعاد املستخدم يف 

هوية  إلبراز  وامللصقات  واللوحات  املطبوعات 
لتأكيد  أيضًا  املباني  استخدام  بل  الشركة، 
ثقافة  من  تعكسه  وما  الشركة  ورؤي��ة  مبادئ 
مهنية وحرفية تنعكس على جودة منتجاتها أو 
خدماتها. استخدام العمارة لتأكيد اهلوية مل 
يعد يقتصر فقط على الشركات اليت تصمم 
األدوات  املفروشات،  )السيارات،  املنتجات 
ال��ص��ح��ي��ة، اجمل���وه���رات( ب��ل مش��ل شركات 
السريع،  ال��ري��د  )اإلت���ص���االت،  اخل���دم���ات 
عمالء  خدمة  بتقديم  تهتم  اليت  املصارف( 
الشركة.  توجه  تعكس  مباٍن  يف  اجلودة  عالية 
التوجه  ه��ذا  لبداية  الفضل  يرجع  ذل��ك  وم��ع 
املعماري إىل الشركات املتخصصة يف صناعة 
األثاث اليت استخدمت العمارة لرتكيز اهلوية 
على  قدرتها  وزي���ادة  ملصنوعاتها  التجارية 
من  كثري  عمدت  وقد  املنتجات.  تلك  تسويق 
معمارية  مبكاتب  اإلستعانة  إىل  ال��ش��رك��ات 
اختيار  كان  أن  بعد  مبانيها،  لتصميم  رائ��دة 
يف  املساندة  واملباني  املصانع  مباني  مصمم 
األمثلة  أشهر  ومن  الشركات.   أولويات  آخر 
املفروشات  ش��رك��ة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  ذل��ك  على 
الثمانينات  نهاية  يف  ‘‘ف��ي��رتا’’  السويسرية 
جزء  خصصت  عندما  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن 
م��رك��ز حضري  إلن��ش��اء  املصنع  أراض���ي  م��ن 
إلستخدام السكان والزوار حيتوي على مباني 
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زوايا املتحف احلادة والكتلة الطافية لصاالت العرض تظهر بوضوح يف هذه الصورة املأخوذة من اجلهة الشمالية الشرقية

الواجهة الشمالية للمتحف املطلة على دوار املرور ، ُتظهر ركيزتني من الركائز الثالث التى تسند الكتلة 
العلوية من املتحف حيث توجد فراغات العرض

فرانك  أمثال  من  مشهورون  معماريون  صممها  خمتلفة 
ج��ريي وت���اداو أن��دو  وزه��ا حديد وأل��ف��ارو س��ي��زا.  بدأت 
مبتحف يعرض تصاميم منتجاتها التارخيية قام بتصميمه 
املعماري الكندي فرانك جريي.  أفتتح  هذا املعرض عام 
املعروضات  من  أكثر  للزيارة  مقصدا  وأصبح  1989م، 

املوجودة بداخله. 

ثقافة  أم تسويق
إلزدياد  نتيجة  ه���ذه  امل��ت��اح��ف  ان��ش��اء  ح��رك��ة  ه��ل 
من  ج��زء  أنها  أم  ال��س��ي��ارات،  بثقافة  الشعيب  اإلهتمام 
من  ليس  منتجاتها؟  لتسويق  السيارات  شركات  جهود 
اجتماع  ك��ان  ورمب��ا  ال��س��ؤال،  ه��ذا  على  اإلج��اب��ة  السهل 
تسويق  يف  املنتجني  رغبة  مع  بالسيارات  الناس  احتفاء 
الظاهرة.   هذا  وراء  ‘‘احمل��رك’’ الرئيسي  هو  منتجاتهم 
وسواء كان الدافع اإلهتمام الشعيب أم جهود التسويق أم 
اإلثنني معًا، تطور اإلهتمام بتصميم السيارات وتصنيعها 
يف أملانيا، وتكونت جلان حتكيمية عديدة لتقييم التصاميم 
اجلديدة على غرار صالونات نقد الفن التشكيلي املعاصر، 
كما ظهرت مزادات لبيع أمثلة ومناذج كالسيكية من انتاج 
واآلرت  الباوهاوس  مدرسة  رواد  من  األوائ��ل  املصممني 
املنتجات،  املتاحف ملختلف  ببناء  نوفو. كما زاد االهتمام 
خصوصا تلك اليت يصممها مصممون معروفون. ونتج عن 
بنظم  اإلهتمام  تنمامي  املتاحف  هذه  بناء  ازدي��اد حركة 
عرض حمتويات املتاحف وطرزها وتقنياتها.  وقد برزت 
عدة مكاتب أملانية متخصصة يف هذا اجملال منها مكتب 
اتيليه بروكنر  الذي صمم نظم العرض يف متحف بي ام 
دبليو يف ميونيخ، ومكتب ايه جي مرز الذي صمم أنظمة 
العرض  يف متحفي مرسيدس بنز وبورشه يف شتوجتارت.

متحف سيارات بورشه
مسابقة  بتنظيم  الشركة  قامت  2004م  ع��ام  يف 
النمساوي  املكتب  األول  باملركز  فاز  وقد  عاملية،  معمارية 
املكاتب  مجيع  أن  باملالحظة  وجي��در  دي��ل��وغ��ان-م��اي��زل. 
املعمارية اليت صممت متاحف شركات السيارات األملانية 
لرغبة  ذل��ك  يعود  وق��د  أملانية.   غري  مكاتب  هي  مؤخرا 
خارقة  تصاميم  على  احل��ص��ول  يف  ال��س��ي��ارات  ش��رك��ات 

للمألوف، تكون عاماًل أساسيًا يف جذب الزوار.
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1 - البهو
2 - املطعم

3 - حمالت جتارية
4 - جراج تقليدي

5 - منطقة  صيانة
6 - خدمات املبنى

مشال

املستوى  األرضي

املستوى  الثالث

املستوى املفتوح

1 - مناطق عرض
2 - املطعم
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حي بورشه واملوقع
لدي  ك��ان  املبنى،  بزيارة  قمت  عندما 
)مل  بالسيارة  للمتحف  الذهاب  إما  خياران، 
تكن بورشه( إىل املدخل الرئيسي للمتحف، أو 
آثرت اخليار  وبالطبع  املرتو.  إستخدام قطار 
خرجت  عندما  أنين  املفاجأة  وكانت  الثاني. 
يواجهنى  املتحف  وج��دت  امل��رتو  حمطة  م��ن 
التكوين، ال توجد  أفقي  املبنى  مباشرة، وألن 
فرصة لرؤيته عن بعد. واملعتاد أن يكون هناك 
تدرج يف حضور املبنى، كأن تكون هناك ساحة 
عامة أمام املبنى الرئيسي، أو أن تكون هناك 
حديقة حتتل جزءًا من املوقع. ولكن يبدو أن 
بورشه  مصانع  منطقة  وسط  يف  املوقع  وج��ود 
التعامل مع املبنى اجلديد  الرئيسية أدى إىل 

وظيفة  ي��ؤدي  مبنى  أن��ه  على  عملي  بأسلوب 
حمددة  يف منظومة الشركة، وكأنه جزء من 
التصنيع،  يشمل  ال��ذي  الكلي،  اإلن��ت��اج  خ��ط 
ما  وخدمات  والصيانة،  والتسويق،  األحباث، 

بعد البيع. 

مبنى أم مشروع فين؟
إال  متلك  ال  م��رة  ألول  ال��وص��ول  عند 
املصمتة  البيضاء  الكتلة  كانت  إن  تتساءل  أن 
املعلقة يف اهل���واء أم��ام��ك ج���زءًا م��ن جمسم 
فين ضخم أم عمل من إنتاج اخليال اجلامح 
أعمااًل  اليت حتوي  احلدائق  يف  يوضع  كالذي 
مثل  الطلق،  اهل���واء  يف  متحفًا  وتعتر  فنية 
ال���يت قام  ب��اري��س  ف��ي��ل��ي��ت’’ يف  ‘‘ال  ح��دي��ق��ة 

تصوير رضا سجيين

مقطع رأسي يف املبين أ-أ

البهو الرئيسي . كاونرت التذاكر إىل اليمني ، ويف الوسط السالمل اليت تأخذ الزوار إىل كتلة املبين العلوية ‘‘الطافية’’ املوقع العام
حيث توجد فراغات العرض. من هذا البهو يستطيع الزئر رؤية السطح السفلي للكتلة الطافية املكسورة بالكروم

تداخل مستويات العرض يبدو واضحًا فى هذه الصورة
تصوير رضا سجيين
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بعض معروضات املتحف من السيارات القدميةفراغات العرض تتداخل مع بعضها

برينار  السويسري  املعماري  قطعها  بتصميم 
شومي.   املبنى حبق مدعاة للتأمل. أنه مبنى 
على  رأس��ًا  املعمارية  الفراغات  تعريف  يقلب 
عقب ليصبح رمزًا أو إيقونه أكثر منه مبنى. 
وبذلك يكون املصمم قد جنح يف حتقيق أحد 
األهداف الرئيسية للمبنى كما  كان موضحًا 
يف وثيقة املسابقة املعمارية. اهليكل احلديدي 
أبيض  بكساء  مغطى  املنحرف  شبه  املضلع 
ويطفو فوق ثالثة دعامات مائلة من اخلرسانة 
من  العمودية  احلركة  مسارات  بعضها  حتوي 
سالمل متحركة ودرج. ولتضخيم هذا التأثري 
ُكسي السطح السفلي للمضلع األبيض بكساء 
المع جدًا من معدن الكروم، مكون من ألواح 
للمار  خيتفي  املبنى  جتعل  املعني،  شكل  ذات 
من حتته. وهذا التأثري ‘‘املنطادي’’مل حيقق 
للهيكل  متطور  إن��ش��ائ��ي  تصميم  بفضل  إال 
هذا  أهم مميزات  أحد  هو  وال��ذي  احلديدي 

املبنى. 

جنة السيارات
  يطفو املبنى الرئيسي فوق قاعدة شبه 
مدفونة يف األرض، مكونة من دور واحد حيوي 
بهو اإلستقبال الرئيسي. من املدخل الرئيسي 
منطقة  إىل  الزائر  ينتقل  السفلية  الكتلة  يف 
البهو الرئيسي حيث توجد كاونرتات التذاكر 
الالزمة  األخ��رى  واخل��دم��ات  واإلستعالمات 
زجاجية  بألواح  املغطى  الفراغ  سقف  للزوار. 

املعارض  كتلة  رؤي��ة  من  ال���زوار  متكن  مثلثة 
العلوية املعلقة باألعلى. وامللفت أيضا يف الدور 
للسيارات  صيانة  ورش��ة  وج��ود  ه��و  األرض���ي 
متكِّن الزوار من مراقبة أعمال صيانة حقيقية 
زجاجي  ج��دار  خ��الل  من  الشركة  لسيارات 
السالمل  توجد  البهو  وسط  يف  املدخل.  شرق 
العلوية  للكتلة  تؤدي  اليت  الرئيسية  املتحركة 
بالزجاج  أنبوب ُكسيت أجزاء منه  من خالل 
لتسمح برؤية بعض أجزاء املتحف اخلارجية. 
فى  املوجودة  تلك  تشبه  هذه  احلركة  أنابيب 
العمودية  والرحلة  باريس  يف  بومبيدرو  مركز 
السحاب  إىل  ع���روج  عملية  تشبه  الطويلة 
اجملهول )كما يصور يف األفالم عندما حيلم 
البطل أنه يطري خالل السحب(، للوصول إىل 
آخر حامل  املوعودة’’، عامل  السيارات  ‘‘جنة 
ناصع البياض حيتاج الزائر فيه لبعض الوقت 

لتعديل جمال الرؤية لعينيه. 
جيد الزائر نفسه وسط سحابة بيضاء 
عة جبواهر ملونة، فجميع أسطح صاالت  مرصَّ
املائلة  واجلدران  األرضيات  فيها  العرض مبا 
اللون األبيض: طالء  واألسقف مغطاة بنفس 
 )Resin( ال��ري��زي��ن  م��ن  م��ص��ن��وع  م��ت��م��اس��ك 
للجدران، وخليط من معجون صخري متماسك 
العمارة  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  ويف  ل��أرض��ي��ات. 
املعاصرة دمج لعناصر العمارة التقليدية من 
يف  تكوين  وإع��ادة  وأرضيات،  وأسقف  جدران 

فراغي هالمي حيتوي الزائر من كل اجلهات 
كأنه بداخل كائن حي. ورمبا أراد املصممون 
وذلك  امل��ع��روض��ات  ديناميكية  إظ��ه��ار  بذلك 
تدفق   حالة  يف  ثابتة،  غ��ري  ف��راغ��ات  بتوفري 
يصل  عندما  الزائر  يستقبل  ما  أول  مستمر. 
يف وسط السحابة املعلقة هو هيكل أول سيارة 
قام بتصميمها السيد فريدناند بورشه، الذي 
أسس الشركة، عام 1939. بعد ذلك يأخذك 
مسار واحد شبه حلزوني يتدرج من املستوى 
الفراغات  عر  األعلى  املستوى  إىل  األسفل 
على  املفتوحة  ال��ع��رض،  ل��ص��االت  املختلفة 
طريق  ع��ن  ترتبط  وال���يت  ال��ب��ع��ض،  بعضها 
واملنحدرات  القصرية  ال��س��المل  م��ن  سلسلة 
مساحتها  تبلغ  اليت  الصاالت  هذه  الضحلة. 
��ص ك��ل ج��زء منها  5600 م��رت م��رب��ع، خي��صَّ
لتغطية خاصية من خواص سيارات بورشه، أو 
حلظات يف التاريخ كان لسيارات بورشة بصمة 
إضافة  سيارة  وحت��وي حنو مثانني  تنسى،  ال 
مصمموا  جن��ح  وق��د  أخ���رى.  معروضات  إىل 
نظام العرض، مكتب أيه جي مريتز يف توفري 
على  يركز  معقد  وغري  بسيط  عرض  أسلوب 
مجال املعروضات نفسها بوضعها وسط فراغ 
وخترج  وإض��اءت��ه.  ب��أل��وان��ه  حمايد  إنسيابي 
من نفس اجلدران يف مناطق خمتلفة مقاعد 
للراحة أو درابزينات السالمل مغطاة من نفس 

املادة وكأنها منحوتة منها.
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زائران يستمتعان بالفراغ اخلارجي بني كتلة البهو وكتلة العرض 

فرصة غري مستغلة
وخالل جتوالك يف اخلارج حول املبنى حبثا عن املدخل 
تلبث أن تالحظ كيف أن املصمم املعماري فوَّت  الرئيسي، ال 
ليكون ساحة  للمبنى  السفلية  القاعدة  استغالل سطح  فرصة 
املفتوحة  النشاطات  إلق��ام��ات  منها  اإلس��ت��ف��ادة  ميكن  عامة 
الرئيسي  املبنى  كتلة  حتميها  مغطاة،   فاملنطقة  املختلفة. 
املوجودة فوقها من املطر والشمس، وميكن ان تكون مسطحات 
مناسبة جدا إللتقاء الزوار، سواءا قبل أو بعد زيارتهم املتحف، 
وتفعيل  يتم  وبهذا  ذلك.  إىل  وما  اخلفيفة  الوجبات  تناول  أو 
،  على غرار مبنى  دور املتحف كمكان اإللتقاء وساحة عامة 
دار األوبرا يف مدينة أوسلو بالنرويج )تصميم مكتب سنوهيتا، 
عمران 27(، خاصة أن املبنى يقع يف منطقة صناعية حبتة ال 
يوجد يف شوارعها وطرقاتها نشاط إنساني ملموس.  إضافة إىل 
صاالت العرض الرئيسية يوفر املتحف صاالت إلقامة الندوات 
واملؤمترات يف الدور العلوي وذلك لتنشيط حركة الفعاليات يف 
املثري،  اخلارجي  بتصميمه  إليها.  الزوار  عدد  وزيادة  املنطقة 
وفراغاته الداخلية املتشابكة وحمتوياته من السيارات الثمينة، 
أصبح هذا املبنى مزارًا ومقصدًا للمغرمني بالسيارات، يقطعون 
‘‘الفيايف’’ للوصول إليه  وإرضاء شغفهم باآللة املتحركة، كما 
اصبح ايضا احد املعامل املعمارية احلديثة يف مدينةستتوجارت 

جيذب هواة  فن العمارة واجلمهور بصفة عامة.

تصوير رضا سجيين

فراغات العرض متصلة ببعضها لكن متيزها الفروق يف املستويات وبعض الفواصل املنخفضة

أحد السالمل العريضة التى تفصل بني مستويات فراغات العرض فصاًل ‘‘لينا’’ غري حاد

موديالت خمتلفة من سيارات بورش وحمركاتها فى املعرض
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