
 

 

 «دیوار ترامپ»پاسخ خالقانه معماران و هنرمندان به 

 

دونالد ترامپ تصمیم گرفته است  ؛موانع را از میان بردارد ،ها پل بسازد و جهانی شدنبین ملت بایستمیزمانی که دنیا 

حده بسازد. ( برای مقابله با مشکل مهاجرت غیرقانونی از مکزیک به ایاالت متکیلومتر 3200مایل ) 1989دیواری به طول 

حل ممکن مقابله کند. آن هم زمانی که تاریخ نشان ترین راهترامپ در تالش است با این مشکل با آشکارترین و غیرخالقانه

 حل خوبی برای حل کردن مشکالت نبوده است.دهد که دیوار راهمی

اند؛ غیرممکن رئیس جمهور به کار گرفته حل غیرمنطقی واز زمان انتخابات، هنرمندان خالقیت خود را در رابطه با این راه

 طرحی که ممکن است بیش از پیش رفتارهایی که او مخالف آن است را تشویق کند.

Plastic Jesus دیواری مینیاتوری دور ستاره ترامپ در پیاده روی مشاهیر هالیوود کشیده است 

 

Plastic Jesus ،هنری ایده گرفته شده از خبرهای سیاسی خود، شناخته که به خاطر آثار آنجلس هنرمند خیابانی اهل لس

نزدیک تابلوی اخطار،  شده است؛ دیواری کوچک و بتنی ساخته است و در باالی آن سیم خاردار کشیده است و به دور آن



 

 

به طرح  ایاشارهنشوید چسبانده است. این دیوار کوچک به دور ستاره ترامپ در خیابان مشاهیر هالیوود کشیده شده است تا 

 باشد. «دیوار ترامپ»طلبانه  مضحک و انزوا

خواهم کاری انجام دهم سوژه جالبی برای هنرمندانی مانند من است اما من می مشخصاًدونالد ترامپ »گوید: این هنرمند می

و از ا «او حمله کنم. طلبانه انزوا هایسیاستخواهم به درباره موهایش؛ بلکه من می مثالً حمله شخصی به او نباشد  صرفاًکه 

 بینانه رئیس جمهور به تفکر بپردازند.های تهدیدآمیز و غیرواقعخواهد که درباره طرحمردم می

Mary Mihelic  وDavid Gleeson شروع به ساختن دیوار کردند 

 

 یاردی 20بلوک بتنی ساخته شده است، این دیوار در نزدیکی مرز جاکمبا هات اسپرینگز کالیفرنیا در فاصله  52این دیوار از 

شده است. یک سمت آن با تبلیغات بزرگ انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ  ساختهمتر( مرز آمریکا و مکزیک  18)

های پژمرده و مواد و لوازم شوینده تزیین شده است. این دیوار به صورت سمبلیک به ها و گلپوشیده شده است و با میوه

ر روی کشاورزی، صنعت و خدمات خانگی در امریکا اشاره دارد. این دو هنرمند محدود کردن مهاجرت و بستن مرزها ب تأثیرات

عقیده دارند که در این ایام پرتنش، هنر باید بیش از پیش حاضر باشد و امیدوارند که هنرمندان بیشتری به طرح دیوار واکنش 

 نشان دهند.

 نردبان خالد 

 

ی از حصاری که در حال حاضر در مرز دو کشور وجود دارد و تبدیل آن به هنرمند فلسطینی خالد جرار با برداشتن قسمت

 کشور مکزیک نصب شده است.دیوار ترامپ دارد. نردبان خالد در خوآرز نزدیک به مرز  دربارهنردبان، پیام متفاوتی 



 

 

من را  دیوارهادهم اجازه نمی وقتهیچخواهم از دیوارها عبور کنم و با مردمان دیگر تعامل کنم و من من می»گوید: او می

تجربه دیوار جارالسالم را دارد. این کار هنری درباره تبدیل  گوید اوخالد می «متوقف کنند یا با ترس من را کنترل کنند.

خواهد نشان دهد که با کند و میمتصل می به همشوند به پلی است که مردم را که برای جدا کردن مردم استفاده می موانعی

مورد نیاز است استفاده کرد مانند  واقعاًتوان دیوارها را خراب کرد و از مصالح آن برای ساختن چیزهایی که می همکاری

 ها.ها و نردبانها و خانهمدرسه

 IKEAدیوار مرزی 

 

تنها  اهل منطقه اسکاندیناوی یک راهکار ارزان برای دیوار ترامپ پیشنهاد داده است. این دیوار مبلمان سازاین شرکت 

تر است. هزینه دیوارهای معمول از دیوارهای معمول بسیار ارزان ”Börder Wåll“. داردبرمیدالر خرج  9،999،999،999.99

ترین شعبه شود. تنها کاری که الزم است مقامات امریکا انجام دهند، مراجعه به نزدیکبیلیون دالر برآورد می 25تا  15بین 

IKEA سال گارانتی دارد و از  5ای و نصب آن در جای مورد نیاز است. این دیوار صفحه 12000ساخت  و دنبال کردن راهنمای

کیلومتر طول دارد که البته به میزان  3144متر ارتفاع و  10د. مدل اولیه دیوار شومیشکیل تتخته فشاری با رویه درخت غان 

که در شکل باال مشخص است این دیوار به صدها هزار پانل و سیم خاردار و  طورهمینافه کرد. توان به این ابعاد اضدلخواه می

 شوند.چند میلیون پیچ نیاز دارد که با کمک آچار آلن به هم وصل می

 Estudio 3.14دیوار صورتی از 

 

ر جنجالی ارائه دادند. این طرح طرحی پیشنهادی برای این دیوا گواداالخاراواقع در  Estudio 3.14مکزیکی  شرکت معماری

 معماران مکزیکی طراحی شده است. ترینبزرگبه عنوان یک جاذبه گردشگری و با الهام گرفتن از 



 

 

کند. این می «زیبا»رنگ صورتی با الهام از معماری رنگارنگ لوئیس باراگان انتخاب شده است و دیوار را طبق گفته ترامپ 

آن سمت دیوار که در باشد. کز درمانی و دفاتر اداری و یک اردوگاه و یک مرکز خرید میدیوار صورتی خودکفاست و شامل مر

 توانند از آن باال روند و نگاهی به شهر مکزیکوسیتی بیندازند.به سمت کشور امریکاست پلکانی طراحی شده است و مردم می

 شهر مرزی دوملیتی، طرحی از فرناندو رومرو

 

ها برای ، وجود مرزها منسوخ شده است و ساخت پلهای عصر حاضردو رومرو معتقد است با تکنولوژیمعمار مکزیکی، فرنان

 پیاده محوررا طراحی کرده است که  شهریکالناست که او پالن آن دلیل حل مناسبی باشد. تواند راهرشد اقتصاد و تجارت می

شده  منطقه بندیگوشه . این طرح با هندسه ششهاستآن است و در مرز دو کشور مکزیک و امریکا قرار دارد و متصل کننده

شوند با هایی که از این مراکز منشعب میاست و هر مرکز شهری شامل خدمات درمانی، فرهنگی و صنعتی است. خیابان

 کنند.ارتباط پیدا می جاورم منطقه

ن هم به عهده خود منطقه باشد؛ به مانند ای اقتصادی بین دو کشور ایجاد شود و اداره آرومرو پیشنهاد داده است که منطقه

حلی برای ساخت شهرهای پایدار د و راهوتواند به صورت جهانی تکرار شمی آنچه امروزه در آندورا شاهد هستیم. این برنامه

 کمک کند. مهاجرتباشد و به مشکالت حاصل از رشد جمعیت و افزایش 

 کند؟مهاجرت را متوقف نمی ،چرا دیوار

کیلومتری را کشور مکزیک متقبل خواهد  3200عموم مردم اطمینان داده است که هزینه سنگین ساخت این دیوار  ترامپ به

گذرد. گفتن این طرح از انجام آن محیطی و همچنین امالک شخصی میمناطق حفاظت شده زیستشد. این دیوار مرزی از 

به صورت طنز در بسیاری  مسئلهها دالر هزینه خواهد داشت. این ین دیوار بیلیونتر است و به گفته متخصصان ساخت اساده

 ها مطرح شده است.از رسانه
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