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از معمارانى كه در پايان نهضت معمارى مدرن نگاهى خالقانه، 
انحصارى و جسارت آميز به فرم هاى غير عادى  و در حقيقت برگرفته 
از طبيعت داشت،يرن اوتزن است. اوتزن در سفرهايش متوجه شد كه 
برخالف معمارى غرب، در معمارى شرق سطوح افقى جايگاه ويژه اى 
دارند. در طرحى سريع از يك خانه ژاپنى فقط بامى از آن خانه را بر 
سكويى نشان مى دهد. در طرحى ديگر از ابر و دريا،باز همين توجه 
وى به خطوط و سطوح افقى چه در تجسم دريا و چه در تصوير توده 
ابر آشكار است، وى ريشه طبيعت گرايى و ارتباط ماوراء طبيعى آن را 
در معمارى شرق در اين تصاوير نهفته مى يابد و در حقيقت خود اين 
اشكال و ديدگاه فلسفى آنها مبنايى براى رويش طرحى اوليه به نام 
اپراى سيدنى در استراليا مى گردد. وى مى گويد در طرح طاق هاى اپراى 
سيدنى و صفحات شيشه اى مقابل آن از حركت طبيعى و ديناميكى 

بال يك پرنده در حال پرواز الهام گرفته است.
اما از بناهاى چند دهه اخير كه به شكلى مونومانتالى و نمايشى 
نيمه رئاليستى از فرم و شكلى طبيعى در قالب يك پرنده(عقاب) 
مورد استفاده قرار گرفته ،بناى فرودگاه جان اف كندى اثر اروسارنين 
است. اين بنا پرنده اى بزرگ را مى ماند كه در حال فرود يا اوج 
گيرى است،شكل عقاب مظهرى براى كشور و پرواز به نشانه پروازهاى 

خطوط هوايى است. 
در طرح نمايشگاه جهاني ناگويا در سال 1989 ميالدي عالوه بر 
اينكه نمايشگاه از غرفه هاي خيمه اي شكل و به گفته خودش برگرفته 
از حجاب زنان مسلمان (چادر) بود،درختان نخلي شكل و لوتوس و 
حجم صخره اي شكل به نشان يك كوه و از جنس فايبرگالس و فلز و 
نيز كف مرمرين آن با نقش خاص خود كه بياني از ساحل ماسه اي ، 
صدف هاي درياو... بود همگي نشان از طبيعتي است كه وي در آثارش 

اصرار بر حضور آنان دارد. به گفته وي در ژاپن نوروباد با فصول مختلف 
سال تغيير مي كند و اين خود زمينه اي است كه حاالت مختلف طبيعت 

را بتوان به گونه هاي مختلف و متنوع آفريد.
ازديگرپديده هاعناصرى طبيعى چون كوه و امواج درياهستندكه 
امروزه استفاده گسترده اى در طراحى بناهاى معمارى مدرن دارند. در 
اين جا هم نمونه اى از ساختمان تنديس وار طراحى شده توسط هنينگ 
الرسر معمار  را داريم كه ايده اى برگرفته از طبيعت دارد. پل ها، موج ها 
و تپه هاى دانمارك. به اين ترتيب اين ساختمان ها در روز همانند موج 

هاى سفيدى در كنار درياو در شب همچون كوه به نظر مى رسند.
ديديم كه الهام ازطبيعت خودبه خودسبب دميدن روح دركالبداثراست.

روح بخشيدن به ساختمان يكى از تمايالت معمارى بيونيك است كه 
طراحان اين رشته با توجه به قدرت سازه براى تنفس (زنده نمايى)، به 
كمك خطوط مستقيم يا منحنى خالص و القاء آهسته تماميت سازه به 
آن دست پيدا مى كنند و مهمترين چيز براى معمارى بيونيك آن است 
كه ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء كند.يكى از بهترين طرح هاى 
شناخته شده از علم بيونيك اثر لئوناردو داوينچى نقاش معروف است كه 
ماشين پرنده را براساس ساختمان بدن يك خفاش طراحى كرد. استدالل 
او اين بود كه خفاش داراى بال كامال پوشيده اى است كه هوا را از خود عبور 

نمى دهد و داراى پوستى پرده مانند است كه آن را تقويت مى كند.
دكوراسيون وطبيعت

ازديگرجنبه هاى مهندسى معمارى ،طراحى داخلى ودكوراسيون 
منازل است.براى نمونه برخى خانواده هامايلندباتغيرفصول دكوراسين 
منزلشان راباآن وفق دهندياقبل ازرسيدن فصل به استقبال آن بروند.

براين اساس عالوه برتنوع درانتخاب دكوراسيون،درطول سال ازفضاى 
طبيعى وهمچنين شيك آن لذت مى برند.قسمتى ازسال بهارى وقسمتى 


