
ایده های خالقانه در شهر

ابتکارات و خالقیت شـهری باعث می شـود تا زندگی در شـهر راحت تر شود و نیز می تواند تغییرات 
بزرگی نظیر افزایش نشاط اجتماعی و شهر دوستی را با ایجاد فعالیت هایی برای ساکنان به همراه 
بیاورد و باعث ارتباط شـهروندان با محیط می شـود. در زیر با نمونه هایی از ابتکارات شـهری آشـنا 

می شویم

کارشــناسی ارشد برنامه ریزی شهری

راضـیه تک فـالح
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 ایده های خالقانه شهری

 رنگ آمیزی شهرها
با مهارت هنرمندان و به کارگیری ذوق و خالقیت آن ها، شهرها می توانند چهره 
جذاب تر و چشم نوازتری به خود بگیرند. برای مثال رنگ کردن و یا نقاشی کشیدن 
روی سـطل های زباله، دیوارها، جعبه های تقسـیم برق، نرده ها و سـایر امکانات 
موجود در کوچه ها و خیابان ها که با همکاری خود شـهروندان و اسـتفاده از مواد 
اولیه ارزان قیمت تر امکان پذیر است، نقش بسزایی در تغییر چهره شهر و تزریق 

روحیه و نشاط اجتماعی به محله های گوناگون دارد.

 اجرای موسیقی در پارک ها با نیمکت موزیکال
ایده خالقانه شـهری نیمکت موزیکال باعث خواهد شـد افـراد با یکدیگر به 

مکالمه بپردازند.
در این گونه نیمکت ها تماس با کلید ها باعث ایجاد موسیقی می شود و فضای 
دلنشـینی را ایجاد می کند. این نیمکت امکان این را می دهد تا مردم با یکدیگر 
شروع به نواختن یک موسیقی کنند و تجربه خاص و جدیدی را برای همه ایجاد 

کند.

 صورتک های جالب
هنرمند آلمانی، تیم اشنایدر، معتقد است که هیچ چیزی نیست که با دو توپ 
گرد به عنوان چشم، جذاب نشود. این هنرمند با ساخت توپ های کوچکی از جنس 
یونولیت و نقاشـی آنها به صورت چشـم، و قراردادن آنها بر روی اجسـام بی جان 

توانسته فضای کارتونی جالبی را در شهر محل زندگیش به وجود آورد.

 ارتباط خالقانه با ساختمان های شهری
ایده خالقانه شهری دیگری مربوط به بازی ترتیس برای ساختمان ها است به 
این شکل که بدنه ساختمان  و نمای آن از 480 ال ای دی پوشیده شد و به کمک 
آن 3000 متر مربع پوشش داده شده است. روبه روی ساختمان دکمه هایی برای 
بازی کردن تعبیه شدند که می توان با آن ها خانه های نمایش داده شده روی نمای 
ساختمان را جابه جا کرد. به این ترتیب هرعابر پیاده می تواند در شهر چنین بازی را 
بر روی صفحه نمایشی به اندازه بدنه ساختمان انجام دهد و با دیگران مسابقه دهد
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 پارکینگ دوچرخه
بهره گیری از قدرت خالقیت در ایجاد پارکینگ های جذاب و دوست داشتنی در 
خیابان ها از دیگر مواردی است که می تواند نقش چشم گیری در افزایش جذابیت 
محیط های عمومی جوامع داشته باشد. این پارکینگ ها می تواند به افزایش عالقه 
و فرهنگ دوچرخه سـواری نیز کمک کند و عنصری مؤثر برای کمک به بهبود 

وضعیت ترافیک و کاهش آلودکی هوا نیز باشد.

 طراحی سطل زباله خالقانه برای بازی
این سطل آشغال با کمک سنسور هایی که داخل خود دارد و زباله هایی که مردم 
داخل آن می ریزند نوعی بازی به وجود آورده که مانند بازی خانه سـازی اسـت و 
باعث می شود مردم با آن ارتباط برقرار کنند.این سطل با کمک صفحه نمایشی 
که در بدنه خود دارد بازی را نمایش می دهد و رهگذران با انداختن زباله داخل آن 
یک حرکت از بازی را می توانند انجام دهند . چنین وسـیله ای برای برنامه ریزان 
شهری می تواند بسیار مفید باشد از این نظر که دریابند مردم هرمنطقه بیشتر چه 
نوع زباله هایی را داخل سـطل ها می ریزند. همچنین این طرح به پاکیزگی شـهر 

بسیار کمک خواهد کرد.

 مبارزه با جرایم با استفاده از المپ های نئون
در شهرها یا بخش هایی از شهر که وضع مالی افراد خوب نیست، نورپردازی 
و روشنایی خیابان ها به دلیل هزینه نگهداری، هزینه ی تامین برق و ... در اولویت 
اجرا قرار ندارند. اما باز هم راه هایی برای افزایش روشنایی و در نتیجه کاهش جرائم 
وجود دارد. به طور مثال می توان با اجرای نقاشی دیواری های نئونی نور را به این 
گونه محالت اضافه کرد این نقاشـی دیواری های نورانی عالوه بر روشـن کردن 
محـدوده ی اطـراف خود، توجه بسـیاری از افراد را به خود جلب کنند و در نتیجه 
بازدید از آن محله افزایش یابد. این دو موضوع خود عواملی مهم در کاهش جرائم 

در این محله ها است.

 عالئم غیرواقعی
مایکل پدرسـون به طراحی یکسری عالئم شـهری به صورتی کامال واقعی 
ولی با پیام هایی بعضا مضحک پرداخته است. مردم با دیدن این عالئم می ایستند 
و ذهنشان درگیر می شود. آنها به اطراف خود نگاه می کنند که آیا سایر افراد نیز به 
این عالئم توجه می کنند یا خیر. عالئمی برای توجه به ترک های کف پیاده رو یا 

حفظ آرامش یک پارک محلی کوچک
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 میز پینگ پنگ در شهر
ایده خالقانه شـهری دیگری که در شـهر می توان از آن بهره برد اسـتفاده از 
میز پینگ پنگ در پارک هاسـت.این طراحی تنها یک بازی نیسـت. رنگ خاص 
و متفاوت آن هر عابر پیاده ای را به خود می کشـاند و با اجاره دادن توپ و راکت 

می توان به اقتصاد محله کمک کرد.

 طراحی سرگرم کننده
بازی مار که در گوشـی های نوکیا وجود داشـت بسیار معروف است. حال یک 
فضای شهری با نام میدان گراناری با الهام از آن بازی طراحی شده است. بعد از 
دانلود اپلیکیشن طراحی شده برای این میدان 8 نفر هم زمان می توانند باهم در این 
فضا بازی کنند . هر کس کنترل یک خط از آب های رنگی را داشته که نقش مار 

را دارد و باید در روال بازی مراقب باشد که به مار دیگری برخورد نکند.
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