نگاشــت مهرگــرد ،مــوز ٔه هرنهــای معارص تهــران ،تیرماه 1395
منایشــگاه

یکشنبه 20 ،تیرماه ،ساعت  5بعدازظهر
در وضعیــت کنونــی بحـران ملــی آب ،هــدف از ایــن پــروژه ایجــاد آگاهــی نســبت بــه نظــام کهــن قنــات ایـران بــه عنــوان یــک
منبــع آب پایــدار و تجدیدپذیــر اســت .ایــن زیرســاخت باســتانی کــه در طــول چندیــن ه ـزاره کشــور مــا را شــکل داده و تنهــا
ب ـرای چندیــن دهــه مرتوکــه شــده اســت ،چگونــه میتوانــد پــس از رشــد لجامگســیخت ٔه شــهرها بــه عنــوان اب ـزاری معــاری
فضــا را تعریــف کنــد؟ ایــن طــرح بــا مترکــز بــر احیــای قدیمیتریــن قنــات ته ـران ،مهرگــرد ،برگ ـزاری فســتیوال باغشــهر* را در
پیادهراهــی ســبز بــه طــول  5کیلومــر ،از مــادر چــاه تــا مظهــر آن در کاخ گلســتان پیشــنهاد میکنــد .ایــن پیــادهراه پژواکــی
از مســیر قنــات در زیــر زمیــن خواهــد بــود کــه بــا ایجــاد شــبکهای از جوبهــای روبــاز کــه بــه طــور مــوازی در ســطح زمیــن
جریــان دارنــد ،وضعیــت مطلــوب آن را یــادآوری میکننــد .عنــارص کالبــدی بــاغ ایرانــی در ســکانسهای متوالــی بــه کار گرفتــه
میشــوند و بازدیدکننــده را از میــان برخــی از مهمتریــن ســاختامنهای منادیــن شــهر عبــور میدهنــد و در کاخ گلســتان بــه
پایــان میرســند؛ جایــی کــه آب قنــات مجــددا ً مــورد بهرهبــرداری قـرار خواهــد گرفــت .ایــن پــروژه قنــات را ابـزار باززندهســازی
معرفــی میکنــد کــه حفاظــت از آب و نوســازی شــهری را از طریــق احیــاء مهارتهــای باســتانی میــر میســازد.

پنــل گفتگو

دوشنبه 21 ،تیرماه ،ساعت  5بعدازظهر
به مدیریت سارا کاملوند
پنــل گفتگــو بــه ارزیابــی فرصتهــا و چالشهــای فســتیوال باغشــهر تهـران بــه عنــوان یــک پــروژ ٔه آزمایشــی شــهری میپــردازد؛
پــروژهای کــه پاســخگوی مســأل ٔه فعلــی شــهر در رابطــه بــا حفاظــت و احیــاء مرکــز تاریخــی ،و مشــکالت اکولــوژی و آلودگــی هــوا
اســت .در حــال حــارض در هــر ثانیــه حــدود  200لیــر آب از قنــات مهرگــرد وارد سیســتم فاضــاب ته ـران میشــود .بازیابــی
آبــی کــه اکنــون بــه هــدر مـیرود غنیمــت اســت امــا بازگردانــدن آن بــه ســطح زمیــن و اطمینــان از مطلــوب بــودن وضعیــت آن
چالشهــای سیاســی ،اجتامعــی و فنــی را در پــی دارد .ایــن گفتــان پرس ـشهایی در ارتبــاط بــا مســئولیت ،مدیریــت و فضــای
عمومــی را مطــرح میکنــد.

اعضــای پنل:

ژیلرب فیالنژه
رئیس فستیوال «هرن ،شهر منظر» ،امییَن ،فرانسه
اسکندر مختاری
فعال در حوز ٔه حفاظت از میراث ،استاد دانشگاه آزاد اسالمی
علیمحمد سعادتی
قائممقام شهردار منطق ٔه  12تهران
احمد مالکی
مهندس ،متخصص قنات ،تهران
آدرس :خیابان کارگر شاملی ،جنب پارک الله ،موز ٔه هرنهای معارص تهران

TEHRAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

نگاشــت مهرگــرد ،فــاز پژوهشــی فســتیوال
باغشــهر تهــران اســت ،پــروژهای کــه بــه
احیــاء قناتهــای مرتوکــ ٔه تهــران میپــردازد.
اعضای گروه :سارا کاملوند به همراه آمنه کریمیان
فریامه جاملی ،نرجس زیودار ،سمیرا اسکندری
مونا مسچی ،مرتضی همتی
contact@hydrocity.ca
www.hydrocity.ca

* پــروژهای پژوهشــی کاربــردی کــه توســط هیدروســیتی در ( ESA-LABمدرســهٔ عالــی معــاری پاریــس) و بــا مشــارکت شــهرداری ته ـران،
فســتیوال «هــر ،شــهر و منظ ـرِ» امییَــن و مؤسســهٔ ایرانشناســی فرانســه در ای ـران آغــاز شــده اســت.

