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Lucio Costa - New Capital of Brasilia

מהיודעאשרהמודרניסטיהתכנון"
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The Alternative Future of 
the Modernism

המודרניזם
 Out of Contextתאוריה שהיא  

הקיימיםמהתנאיםמנותקת•
ומההיסטוריה

ביטולתוךהסביבהאתמזהמת•
חברתיניסיוןשלוהתעלמות
.אורבנייםחייםשלקודםואדריכלי

או(Brazilia)שלמהעירלגבינכון•
אתכמייצגהנתפסבודדבניין

.כולההתוכנית
העירוניתהפעילותכלעלהשתלטה•

הסטנדרטיתלפרקטיקהשהפכהעד
ללאגם,ותכנוןבאדריכלות

CIAMשלנדה'האג

Project for the center of Berlin, 1927



The Alternative Future of 
the Modernism

יכולות של הרס עצמי–המודרניזם 

הפרדוקס האוטופי רק החמיר את  •
התנאים שחוללו את הרצון לשינוי 

תוך דבקות בתוכנית  , שהובילו אליו
. על אף העדויות המאכלות שלה

ביטול מערכת הרחובות המסורתית  •
לטובת מערכת תנועה מודרנית  

,  הביאה לצמצום החיים האורבניים
ביצורם  , הפנמתם, תוך הפרטתם

.  והדרתם של אוכלוסיות לא רצויות

חשיבותה של אוטופיה

Holston מכיר בחשיבותה של
,  תוכניותהאוטופיה כתנאי מניע למימוש 

אולם  , אשר אחרת נשארות במגרה
כיצד לבצע  ": השאלה המרכזית

התערבות בעיר מבלי שהאוטופיה  
"?תרמוס את הצמיחה הקיימת

Project for the center of Berlin, 1927



Insurgent Citizenship

על התכנון  Holstonהביקורת של 
המודרני היא לא שהוא מניח חברה  

או חולם  , שוות זכויות שאינה קיימת
אלא שהוא נכשל לקחת  , על אחת כזו

' בלתי צפוי'וה' לא מכוון'בחשבון את ה
כפי שבא לידי  , כחלק מהמודל שלו
.  ביטוי בתוכנית אב

:  השאלה

ההווה  / כיצד לכלול את הנוכחות"
"?האתנוגרפי בתכנון

Project for the center of Berlin, 1927

Algier’s Casba

Radiant city, Le 
Corbusier



Insurgent Citizenship

ב כתוכנית אב מודרנית  "החוקה של ארה
:טובה

ההוראות שלה לא מדויקות ולא  •
. שלמות

חשדנית ביחס לממשל שהיא מייצרת  •
(בקרה ואיזון, מנגנוני בדיקה)

אלא , לא מנסה לחוקק את העתיד•
.  להתוות עקרונות

יוצרת תשתית עבור דורות עתידיים •
של אזרחים ליצירת ההיסטוריה של 
עצמם על ידי תרגום של תוכנית 
. האב על פי החוויה שלהם עצמם

מבטיחה תנאים הכרחיים למוביליות  •
לא  'חברתית כאמצעי להכללת ה 

כמקורות  ' בלתי צפוי'וה' מכוון
.  אפשריים לתרגום עתידי של החוקה

Project for the center of Berlin, 1927



Insurgent Citizenship

על )צורך בתיאוריה תכנונית אתנוגרפית 
(:פני אוטופית

תוך  , כן לצורך בעתיד מונחה•
התמודדות עם הצורות המרדניות  

Insurgentהמשנות את , של החברה
.  הפרויקט

מצויה במאבק של המרדנות•
המשמעות של להיות חבר במדינה  

Citizenshipהמודרנית 

:  'אזרחות מרדנית'בין הקבוצות של •
בניה  )פריפריות , מהגרים, הומלסים

(...עצמית לא חוקית ומסוכנת

Project for the center of Berlin, 1927



Insurgent Citizenship

על )צורך בתיאוריה תכנונית אתנוגרפית 
(:פני אוטופית

ולא  ' פסולת'תפיסה הרואה גם אם ה•
.רק את המונומנטים האורבניים

–לכלול את ההווה האתנוגרפי•
המקורות הצפים של אזרחות מרדנית  

.)הגירה לערים הגדולות' לדוג)

Project for the center of Berlin, 1927

Morumbi , Sao Paulo



Insurgent Citizenship

Formal Citizenship' אזרחות פורמלית'
מתייחסת לחברות בקהילה  

.מדינה/אומה/פוליטית

Substantive Citizenship' אזרחות ממשית'
עוסקת בנגישות של מגוון זכויות  

.פוליטיות וחברתיות, אזרחיות

(  נאמנות לקהילה)האזרחות הפורמלית 
הפכה בעייתית בקונטקסט של הגירה  

.אורבנית מאסיבית

-רב, מנגד צומחת פוליטיקה של שונות
.תרבותיות וגזענות

,  שגזלה מהערים את השונות, המדינה
נכשלה בניסיון להלאים את השונות  

.  לכדי אזרחות מדינית אחת

Holston  מציע להפוך לקונספט את
ההתנגשות בין האזרחות המדינית 

לאלטרנטיבות שלה ולייצר פרקטיקה  
תכנונית שתגיב למורכבות הזו על ידי 

.מתן ביטוי להטרוגניות
Project for the center of Berlin, 1927



Insurgent Citizenship

:מגדיר את האזרחות החדשה כדרמטית

עובדים  , תנועות חברתיות של עניים•
מיעוטים  , קהילה גאה, עניים

מאלצות את המדינה  ... אתניים
',  מהשטח'להעניק זכויות הנובעות 

זכויות הנמצאות מחוץ להגדרות  
.  הנורמטיביות והחוקתיות של המדינה

זכויות שהן תולדה של התמודדות  •
בעיקר בשכונות  , חברתית דרמטית

,  רכוש, המתמקדות בדיור, העוני
.  'וכוחינוך , בריאות, סניטציה

פעמים רבות מסתיים התהליך בחקיקה  •
חדשה והובלה של רפורמות אורבניות  

נוצרות זכויות  כך , ושלטון מקומי
אזרחיות חדשות וצורות חדשות של 

. שלטון עצמי

Project for the center of Berlin, 1927



Insurgent Citizenship

:מגדיר את האזרחות החדשה כדרמטית

מאותה הסיבה העיר היא גם זירת  •
קרב בין המעמדות השולטים  

להתקדמות של האזרחים החדשים  

נוצרות אסטרטגיות חדשות של •
.  הפרטה והתבצרות, הפרדה

נטישה של מרחבים ציבוריים•

 Gated, מובלעות, פרברים, ביצורים•
Communities

מה יכול לקרות אם האזרחות  •
הלאומית לא תהיה כבר בת תפקיד  

?מרכזי

Detroit

Rio de Janero



(סיכום)תכנון המאפשר אתנוגרפיות 

.הצורך בפיתוח דמיון סוציאלי חדש בתכנון ואדריכלות•

הטרוגניות מול מודרניזם כמי שמציעה חלופות לפיתוח סוגים שונים של שייכות ומעורבות  •
חברתית

.  המתמקדת בהווה האתנוגרפי ולא בעתיד האוטופי' אורבניות מרדנית'•

חקר אתנוגרפי כבסיס  ,  במקביל, המודרניסטית אלא לשלב' בניית המדינה'לא להחליף את •
לשיתוף התושבים בתכנון הקהילה שלהם

מרחב  הלהיזהר מתהליך שבו תושבים מחליטים להפריד את הקהילות שלהם והופכים את•
. הציבורי שלהם לפרטי

מתכננים לא  . תיוג והגדרה, קידוד, התבוננות, מעקב:חקר אתנוגרפי משול לעבודת בילוש•
אולם מציע שילמדו את השיטות של זיהוי אתנוגרפי וילמדו  , צריכים להפוך לאנתרופולוגים

(ללמוד אודות ניסיון חיים... לדאוג ל, להתבונן לתוך. )לעבוד עם אנתרופולוגים

של החברההטרוגניות -היעד •
הם בפני עצמם אלטרנטיבות  , היוצאים מן הכלל הם יותר מאשר אינדיקטורים של הנורמה"

". אפשריות שלה
"להבין את המורכבות של החברה משמע ללמוד להכיר את צורות הנגד שלהכדי"
להתחיל מהתפיסה האתנוגרפית של החברה והמרחבים של ... לתכנן את האפשרות הוא"

"ההתקוממות שלה
Detroit


