ﺿﻤﻴﻤـﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧـﯽ

ﻭﻳـﮋﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕـﺎﻩ ﺍﻳﺘﻤـﺎ ﺑﺎﺭﺳﻠـﻮﻥ

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﺒﺮﯼ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۹۷

رسالـﺖ ایتمـا در ﺣـوزه ﺻنﻌـﺖ نساجـی

سرفصل اهداف ایتما به ایﻦ شرح اسﺖ:

ﺣﻔــﻆ و تقویــﺖ جایگاهــی مﻌتبــر بــه عنــوان نمایﺸــگاه پیﺸــگام در ﺻنﻌــﺖ ماشــیﻦآالت بــه
هــدف جلــﺐ شــرکﺖکنندگان و بازدیدکننــدگان از اقصــی نقــاط جﻬــان

ترویﺞ و تقویﺖ ﺻنﻌﺖ ماشیﻦسازی مرتبﻂ با انﺠمﻦهای عﻀو

تدارک عرﺻهای نه فقﻂ منﻄبﻖ با اهداف اعﻀا ذینﻔع ،بلکه درجﻬﺖ منافع مﺸتریان

فرﺻتــی بهمنظــور مﻌرفــی جدیدتریــﻦ تکنولوژیهــا در ﺻنﻌــﺖ بــرای بــرآورده ســاختﻦ
نیازهــای تمامــی نقــﺶ آفرینــان رشــته نســاجی

عرﺿه ﻃیﻔی کامل ازماشیﻦآالت و تکنولوژیهای نساجی درراستای رسانیدن و ابقای ایتما به
جایگاه جامعتریﻦ نمایﺸگاه نساجی دنیا

میسرنمودن بﻬتریﻦ قیمﺖها هﻢ برای ﻏرفهگﺬاران و هﻢ برای بازدیدکنندگان

روند تاریﺨی نمایﺸگاه

 ITMAدر اروپـا
نمایﺸــگاه ایتمــا کــه در دنیــا بــه عنــوان
المﭙیــک نمایﺸــگاههای ماشــیﻦآالت
نســاجی شــﻬرت دارد و بهعنــوان یــک
رویــداد شــاخﺺ ،از قدمــﺖ افــﺰون بــر نیﻢ
قــرن در نمایــﺶ آخریــﻦ ســﺨﺖافﺰارها و
نرمافﺰارهــای ســاخته شــده بــرای تکتــک
فرآیندهــای تولیــد درﺻنﻌــﺖ نســاجی
برخوردارســﺖ.
بانــی نمایﺸــگاه ایتمــا ،کمیتــه
ماشیﻦســازان اروپــا متﺸــکل از
انﺠمﻦهــای ماشیﻦســازان کﺸــورهای؛
بلﮋیــک ،فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا ،هلنــد،
اســﭙانیا ،ســوئد ،ســوئیﺲ وانگلســتان بوده
لیکــﻦ برگــﺰاری آن ﻃــی ﭼنــددوره اخیــر
بــه موسســه  MP Internationalســﭙرده
شــده کــه تﺸــکیالتی ﺣرفــه در زمینــه
برگــﺰاری نمایﺸــگاه و کنﻔرانــﺲ اســﺖ
بهﻃوریکــه دو ســال متوالــی  2001و 2002
موفــﻖ شــد تــا جایــﺰه  Enterprise50را بــه
خــود اختصــاص دهــد .قابــل ذکــر اینکــه
 MP Internationalتاکنــون برگــﺰاری
بیــﺶ از 300رویــداد عمــده را در ســﻄﺢ
داخلــی و بیﻦالمللــی درکارنامــه خــود
بــه ﺛبــﺖ رســانیده ،درعیــﻦ ﺣــال از ســال
 200٨در برگـﺰاری ایتمــای آســیا و CITME
همــکاری داشــته اســﺖ.
بــه هرتقدیــر  CEMATEXیــا انﺠمــﻦ
ماشیﻦســازان اروپــا بنیانگــﺬار ایتمــا
مﺤســوب میگــردد کــه مﺸــتمل بــر
انﺠمﻦهــای ماشیﻦســازان از  ٩کﺸــور
اروپــا در اقتصــاد بــازار آزاد اســﺖ .ایــﻦ
انﺠمﻦهــا بــه ترتیــﺐ؛ SYMATEX
بلﮋیــک UCMTF ،فرانســه VDMA ،آلمان،
 ACIMITایتالیــا GTM ،هلنــدAMTEX ،
اســﭙانیا TIMAS ،ســوئدSwissmem ،
ســوئیﺲ و  BTMAانگلســتان هســتند.
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تاریﺨﭽـه نمایﺸگاههـای ایتمـا
اولیــن نمایشــگاه ایتمــا توســط  CEMATEXدر ســال  1951اجــرا شــد و از آن
پــس بــا موفقیــت چشــمگیری هــر چهارســال یکبــار بهترتیــب زیــر ادامــه یافت:

ایتما 1٩51

لیل  -فرانسه
ایتما 1٩5٩

میالن  -ایتالیا
ایتما 1٩٦7

ایتما 1٩55

بروکسل  -بلﮋیک

ایتما 1٩٦3

بازل  -سوئیﺲ

هانوور -آلمان

ایتما 1٩75

ایتما 1٩71

میالن  -ایتالیا

پاریﺲ  -فرانسه

ایتما 1٩7٩

هانوور -آلمان

ایتما 1٩٨3

میالن  -ایتالیا

ایتما 1٩٨7

پاریﺲ  -فرانسه

ایتما 1٩٩5

میالن -ایتالیا
ایتما 2003

بیرمنگام  -انگلستان

ایتما 2007

مونیخ  -آلمان

ایتما 1٩٩1

هانوور -آلمان

ایتما 1٩٩٩

پاریﺲ  -فرانسه

اﻳتما 201٩

ایتما 2011

بارسلونا  -اسﭙانیا
اﻳتما 2015

مﻴالن  -ایتالیا

بارسلون  -اسﭙانیا

در ســال  CEMATEX1999تصمیــم تــازهای اتخــاذ کــرد مبنــی بــر اینکــه رویــداد دیگــری را بــه هــدف کمــک بــه بهبــود شــرایط ســازندگان آســیایی ماشــینآالت نســاجی
راهانــدازی نمایــد .مقــارن بــا ســال  ، 2001ایتمــا آســیا در شــهر ســنگاپور متولــد شــد و بــا ایتمــا آســیای  2005در چهارســال بعــد ادامــه یافــت .در ســال  2008و CEMATEX ،2010
یــک نمایشــگاه ترکیبــی را در شــانگهای چیــن ()ITMA CITME+ASIAبــا همیــاری چهــار شــریک چینــی یعنــی  CCPITTEX،CTMAو  CIECبرگــزار کــرد.
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ایتمـا از منظـر رسانـه نساجـی امـروز
ایتمـا بیرمنگـام 2003
اکتبــر  ،2003شــهر بیرمنــگام میزبانــی ایتمــا را برعهده
داشــت .در ایــن نمایشــگاه  1,275غرفهگــذار از 40
کشــور ،در مســاحت  100هــزار مترمربــع و در قالــب 18
ســالن حضــور یافتنــد .حــدود  125هــزار بازدیدکننــده
از  127کشــور در آن شــرکت جســتند درحالیکــه
67درصــد اروپایــی و الباقــی از آســیا بودنــد.
ایتمـا مونیـخ 2007
 13تــا  20ســپتامبر  ،2007شــهر مونیــخ میزبــان
پانزدهمیــن دوره ایتمــا بــود .پــس از شــانزده
ســال ،ایتمــا بــار دیگــر بــه آلمــان بازگشــت .در ایــن
ً
مجموعــا  1,451غرفهگــذار از  41کشــور در
نمایشــگاه

مســاحت  102هــزار مترمربــع بــه ارائــه جدیدتریــن
دســتاوردهای پرداختنــد کــه عمـ ً
ا  13.8درصــد رشــد
را نشــان مــیداد .بالــغ بــر  118هــزار بازدیدکننــده از
 151کشــور در ایــن رویــداد حضــور یافتنــد کــه تقریبـ ً
ـا
63درصــد از اروپــا و  22درصــد از آســیا بودنــد.
بیشــترین تعــداد بازدیــد مربــوط بــه کشــورهای
آلمــان ،ایتالیــا ،هنــد ،ترکیــه ،برزیــل ،فرانســه،
ســوییس ،اســپانیا ،ایــران و بلژیــک اعــام گردیــد.
ایــن دوره بــرای نخســتین بــار شــاهد اســتقبال
گســترده از بخــش منوســجات بیبافــت بــود و 64
غرفهگــذار در حــوزه دســتاوردهای خــود را نمایــش
دادنــد .کــه در قیــاس بــا دوره قبــل دو برابــر بــه نظــر
میرســید.

بــه لحــاظ غرفهگــذاری نیــز ،ایتالیــا بــا  377غرفــه
جایــگاه اول را کســب نمــود و بعــد از آن آلمــان
بــا  399غرفــه قــرار گرفــت .البتــه هنــد بــا 107
غرفهگــذار و ترکیــه بــا  91غرفهگــذار و چیــن بــا 58
غرفهگــذار ،در زمــره مهمتریــن شــرکتکننده خــارج
از  CEMATEXمحســوب میشــدند.
همچنیــن غرفهگــذاران ایرانــی شــامل شــرکتهای
آرشــام کوشــا ،بوریــا ،پالســتو ماســوره کار ،مهــارت
ســمنان بودنــد.
ایتما بارسلونا 2011
 22تــا  29ســپتامبر شــهر توریســتی بارســلونا
میزبــان ایتمــا بــود .شــصتمین ســال تولــد ایتمــا،
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اوج درخشــش بزرگتریــن نمایشــگاه ماشــینآالت
نســاجی بــود ،رویــدادی کــه از ســال  1951تــا حــال
بــا کســب توفیقــات برجســته ،در جایــگاه پیــش
قــراول قافلــه ارائهدهنــدگان نــوآوری نشســته
و الهــام بخــش فعــاالن عرصــه نســاجی گشــته
اســت .بــه نشــانه پاسداشــت ایــن رویــداد ویــژه،
 CEMATEXصاحــب اصلــی ایــن نمایشــگاه ،بــا
لحــاظ نمــودن جلــوهای تــازه ،یعنــی «شــش دهــه
مشــوق نــوآوری» ،بــار دیگــر لوگــوی آن را طراحــی
نمــود .لوگــوی شــصت ســالگی ایتمــا ،شــامل لوگوی
نمایشــگاه بــه عــاوه ســمبل عــددی « »60بــود .بــر
اســاس آمــار ،ایتمــا از ســوی بیــش از 100هــزار
بازدیدکننــده از  138کشــور جهــان مورداســتقبال
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قــرار گرفــت.
 1,350غرفهگــذار از  45کشــور بــه ارائــه نوینتریــن
دســتاوردهای خــود پرداختنــد 159 .انجمــن از 63
کشــور مختلــف از جملــه حامیــان ایتمــا اعــام شــدند
و ایــن درحالــی بــود کــه  53همــکار مطبوعاتــی از 19
کشــور ظــرف چهارســال پوشــش رســانهای ایتمــا را
برعهــده داشــتند.
رویــداد بــزرگ نســاجی جهــان از ســوی مهمتریــن
انجمنهــا و دســتاندرکاران دنیــای نســاجی و
لبــاس مــورد حمایــت قــرار گرفــت154 .ســازمان و
تشــکیالت از  62کشــور کــه هــر یــک در بخشهــای
مختلــف زنجیــره ارزش نســاجی و لبــاس و صنایــع
مرتبــط بودنــد .ســازمانهایی همچــون:

EURATEX؛ کنفدراسیون اروپایی پوشاک و نساجی
IAF؛ فدراسیون بینالمللی لباس
IFAI؛ انجمن بین المللی پارچه
ITMF؛ فدراسیون بینالمللی تولیدکنندگان نساجی
IWTO؛ سازمان بینالمللی نساجی پشم
بــرای اولیــن بــار ایتمــا کوشــید تــا گامــی بــرای ترویج
بخــش نــخ و الیــاف بــردارد و از ایــن رو ایتمــا فصــل
تــازهای را بــا موضــوع نــخ و الیــاف بــرای شــصتمین
دوره خــود در ســال  2011بــاز کــرد.
بیــش از 70درصــد از غرفهگــذاران از اروپــا بودنــد و
در ایــن میــان ایتالیــا بزرگتریــن فضــا را در اختیــار
داشــت کــه از ایــن لحــاظ پــس از ایتالیــا بــه ترتیــب
آلمــان و ســوئیس قــرار داشــتند .الباقــی 30درصــد،

از کشــورهای غیراروپایــی بودنــد درحالیکــه ابتــدا
هنــد و آنــگاه ژاپــن و چیــن بیشــترین فضــارا بــه
خوداختصــاص داده بودنــد .مســئله تمرکــز بــر صنعت
از جنبــه توســعه پایدارصنعــت نســاجی و پوشــاک،
منجــر بــه تــدارک یــک پاویــون تحقیــق و آمــوزش
از ســوی  CEMATEXشــد .در نمایشــگاه میــان
مجــات نســاجی امــروز ،نســاجی موفــق ،کهــن و
شــرکت مهــارت ســمنان نیــز بهعنــوان غرفهگــذار
حضــور داشــتند.
ایتما میالن 2015
در ایتمــای  2015میــان تعــداد شــرکتهای غرفــه
گــذار در ایــن نمایشــگاه  1,650شــرکت بــود کــه

نســبت بــه ایتمــای  2011رشــد 20درصــدی داشــت
و همچنیــن تعــداد  123هــزار بازدیدکننــده از 147
کشــور از ایــن نمایشــگاه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در نمایشــگاه ایتمــای میــان بیشــترین آمــار
غرفهگــذاری بــه شــرکتهای ایتالیایــی اختصــاص
داشــت.
توجــه بــه بهــرهوری انــرژی و فناوریهــای ســبز
و توجــه بیشــتر بــه بهینهســازی انــرژی و محیــط
زیســت از جملــه مــواردی بــود کــه مورداســتقبال
بازدیدکننــدگان ایتمــای قــرار گرفــت .براســاس آمــار،
 18درصــد از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه از کشــور
ایتالیــا 9 ،درصــد کشــور هنــد  8 ،درصــد کشــورترکیه،
 7درصدکشــور آلمــان بودنــد و پــس از آنها کشــورهای

فرانســه ،ایــاالت متحــده ،ایــران ،برزیــل ،پاکســتان و
اســپانیا کشــورهایی اعــام شــدند .در ایتمــا میــان،
بخــش چــاپ توجهــات ویــژهای را بــه خــود جلــب
نمــود و ســالنهای مربــوط بــه ایــن بخــش
از صنعــت جــزو پرمخاطبتریــن ســالنهای
نمایشــگاه بودنــد.
گرایــش و توســعه در صنعــت چــاپ دیجیتــال،
بــدون تردیــد آینــده متفاوتــی را بــرای صنعــت
نســاجی ،پوشــاک و مــد در پــی خواهــد داشــت .در
نمایشــگاه میــان مجــات نســاجی امــروز ،نســاجی
موفــق ،کهــن و شــرکتهای مهــارت ســمنان و
شــیمیایی ماهــور نیــز بــه عنــوان غرفهگــذار حضــور
داشــتند.
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جاذبههـای توریستـی بارسلـونــا

خیابان رامبال | Las Ramblas

کلیسا ساگرادا فامیلیا | Sagrada Familia

کلیسای جامع بارسلونا | Barcelona Cathedral

ایــن خیابــان  ۱.۲کیلومتــری از میــدان مرکــز بارســلونا
شــروع میشــود و تــا بنــای یادبــود کریســتوفر
کلمبــوس ادامــه دارد .ایــن خیابــان بــه خــودی خــود
شــاید جذابیــت چندانــی نداشــته باشــد ،ولــی بازدید
از ایــن خیابــان بــه درک روح شــهر بارســلونا کمــک
مــی کنــد .البتــه بعضــی اوقــات نــام ایــن خیابــان را
جمــع میبندنــد ،چراکــه ایــن خیابــان فرعیهــای
مختلفــی دارد کــه هریــک نامهــای گوناگــون دارنــد.

در صــدر جاذبههــای دیدنــی بارســلونا ،کلیســای زیبا و
ارزشــمند ،ولــی هنــوز ناتمام ســاگرادا فامیلیا قـرار دارد
کــه حــدود  ۱۰۰ســال پیــش توســط آنتونــی گائــودی
طراحــی شــده اســت .وی  ۱۵ســال آخــر عمــر خــود
را صــرف طراحــی ایــن کلیســا کــرده بــود .مراحــل
ســاخت ایــن کلیســا بســیار طوالنــی شــده اســت،
بودجــه ســاخت آن

دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه
همیشــه از منابــع شــخصی تامیــن میشــده اســت.

کلیســای جامــع صلیــب مقــدس و ســنت اویاللیا که
بــه کلیســای جامــع مشــهور میباشــد و مقــر اســقف
اعظــم بارسلوناســت .ســاخت این کلیســا باشــکوه در
 ۱۲۹۸شــروع شــده و تکمیلــش تــا  ۱۵۰ســال طــول
کشــیده اســت .قدمــت کلیســای جامــع در بارســلونا
بــه حــدود  ۸۰۰ســال پيــش میرســد .البتــه در
قرنهــای  ۱۴و  ۱۵و قــرن  ۱۹هــم بخشهايــی از آن
بازســازی يــا تكميــل شــده اســت.

گوتیک کوآرتر | Gothic Quarter

آبنمای جادویی | Montjuic

گراسیا | Gracia

ایــن محلــه همــان شــهر قدیمــی بارســلونا اســت که
قدمــت آن بــه قــرون وســطی بــاز میگــردد.
ایــن منطقــه در حــول شــهر رومــی قدیمــی بارکینــو
رشــد کــرد کــه قدیمیتریــن بخــش در بارســلونا
بــود.
محلــهی گوتیــک بارســلونا کلیســا ،قصــر ،بــازار
و موزههــای فراوانــی دارد و بخشهایــی از
دیوارهــای قدیمــی و رومــی باقــی مانــده اســت .بــا
پــای پیــاده از اینجــا بازدیــد کنیــد چراکــه بعضــی از
خیابانهــای ایــن محلــه بســیار باریــک هســتند و
نمیتــوان بــا وســیلهی نقلیــه از آنهــا رد شــد.

یکــی دیگــر از جاذبههــای بارســلونا آبنمــای
جادویــی ایــن شــهر اســت .تماشــای ایــن نمایــش
واقعــا ماننــد جــادو میمانــد؛
ً
فوقالعــاده آبهــا
جادویــی از نــور و موســیقی .ایــن آبنمــا در ســال
 ۱۹۲۹بــه عنــوان یکــی از جاذبههــای نمایشــگاه
جهانــی بارســلونا ســاخته شــد و اکنــون تبدیــل بــه
یکــی از اصلیتریــن جاذبههــای ایــن شــهر شــده
اســت و ســاالنه حــدود  2/5میلیــون گردشــگر از
آن بازدیــد میکننــد .در زمســتان ،نمایشهــای
آب و نــور تنهــا در بعــداز ظهرهــای جمعــه و شــنبه
برگــزار میشــوند .ولــی در غروبهــای تابســتانی،
نمایشهــای نــور و موســیقی از پنجشــنبه شــروع
شــده و تــا شــنبه ادامــه دارنــد.

ایــن منطقــه تــا قــرن بیســتم بخشــی از بارســلونا
بهشــمار نمیرفــت .بــهلطــف خیابانهــای باریــک
و میدانهــای کوچــک گراســیا ،در اینجــا حس بســیار
متفاوتــی در بیننــده ایجاد میشــود .گراســیا منطقهای
جــوان ،زیبــا و بینالمللــی بــا دانشــجویان و هنرمندان
اســت ،بنابرایــن بارهــا ،کافههــا و مغازههــای مســتقل
فراوانــی در آن وجــود دارد.

موزه خوان میرو | Fundacio Joan Miro

تیبیدابو | Tibidabo
بازدیــد از تیبیدابــو بهخصــوص بـرای کــودکان خیلــی
جالــب میباشــد .چـرا کــه چنــد پــارک تفریحــی در
ایــن منطقــه قـرار گرفتهانــد .عــاوه بــر ایــن ،تیبیدابــو
در ارتفــاع  ۵۱۲متــری شــهر قـرار گرفتــه و همیــن امر
باعــث میشــود کــه نمــای زیبایــی از شــهر بارســلونا را
بتــوان از ایــن ارتفاعــات مشــاهده کــرد.
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پالسا د کاتالونیا | Placa de Catalunya
پالســا د کاتالونیــا یــا میــدان کاتالونیــا یکــی از
جاذبههــای گردشــگری بارســلونا میباشــد .ایــن
میــدان درســت در پاییــن پســیج د گراســیا و در باالی
خیابــان رامبــا قــرار دارد.

خــوان میــرو نیــز درســت ماننــد گائــودی از هنرمندان
بــزرگ کاتالونیــا بــود کــه بازدیــد از مــوزه او تصویــر
واضحتــری از روح بارســلونا نشــان میدهــد.
مــوزه خــوان میــرو توســط ایــن هنرمنــد در ده ـ ه ۶۰
برپــا شــد .در درون مــوزه ،مجموعــه بزرگــی از آثــار
ایــن هنرمنــد ،از جملــه تندیسهــا ،طراحیهــا و
نقاشــیهای او وجــود دارد .بهعــاوه در ایــن مــوزه
نمایشــگاههای معاصــری از هنــر قــرن بیســتم و
بیســتویکم و انــواع مختلــف پروژههــای گروهــی
و آموزشــی نیــز بــه چشــم میخــورد.

پارک گوئل | Park Guell

عمارت کازا بالیو | Casa Batllo

بازار البوکریا | La Boqueria

تجربــه معمــاری گائــودی را بــا دیــدن ایــن مجموعـ ه
بــاغ در تپـ ه کارمــل ( )Carmel Hillکامــل میشــود.
نیمکتهــای مارپیــچ و موزائیکهــا از شــاخصترین
آثــار موجــود در پارک هســتند.
در قســمت دیگــر پــارک ،ردیفهایــی از ســتونها،
فوارههــا و مجســمههایی قــرار دارنــد کــه همگــی
بــه ســبک متمایــز و خــاص ایــن معمــار ســاخته
شــدهاند.

یکــی دیگــر از آثــار آنتونــی گائــودی کــه ب ـرای کارت
پســتالها بســیار مناســب اســت ،ایــن بلــوک
آپارتمانــی اســت .البتــه ایــن ســاختمان از صفــر
ســاخته نشــده اســت ،بلکــه بازســازی ســاختمانی
اســت کــه در اوایــل قــرن بیســتم انجــام شــده
اســت .بخــش بیرونــی شــامل ســقفهایی کــه
ســفالهای آن شــبیه فلسهــای اژدهایــی بــزرگ
هســتند .داخــل و بیــرون کازا بالیــو نیــز ماننــد آثــار
دیگــر گائــودی از همــان حالــت مــوجدار بــا تعــداد
کمــی خطــوط مســتقیم و توجهــی خیرهکننــده بــه
جزئیــات برخــوردار اســت.

ایــن بــازار کــه یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی
بارسلوناســت ،هــم چشــماندازی نمادیــن و هــم
تجربــهای آموزشــی بــه شــمار مــیرود .از قــرون
وســطی یــک بــازار بوکریــا در بارســلونا وجــود داشــته
اســت .البتــه ایــن مــکان خــاص فقــط حــدود ۲۰۰
ســال شــاهد تجــارت و کســبوکار بــوده اســت.
ســقف زیبــا و متمایــز آهنــی و شیشـهای کــه در ایــن
بــازار در ســال  ۱۹۱۴بنــا شــده اســت.
ایــن بــازار از شــبکهای از غرفههــای دائمــی تشــکیل
شــده اســت .در ایــن غرفههــا میــوه ،ســبزیجات،
گوشــت ســرد ،پنیــر و همچنیــن فراوردههــای زیتــون
بهفــروش میرســد .کل بــازار بهشــکل بیضــی
اســت کــه ماهیفروشــان در مرکــز آن قــرار دارنــد.

قصرموسیقی کاتاالن | Palau de la
Musica Catalana

ایــن ســالن کنســرت نیــز کــه در اوایــل قــرن بیســتم
ســاخته شــده ،یکــی دیگــر از آثــار ثبتشــده شــهر
بارســلونا در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو و یکــی از
دیدنیهــای بارســلونا اســت .ایــن ســالن کنســرت
را یکــی از معمــاران معاصــر گائــودی ،بــه نــام
لوییــز دومانچــهای مونتانــر (Lluis Domenech i
 )Montanerســاخته است.ســاخت ایــن ســاختمان
در زمانــی انجــام شــد کــه ســرمایهگذاری و
کمکهــای صنعتگ ـران ثروتمنــد کاتــاالن بــه نســلی
از هنرمنــدان و طراحــان موجــب میشــد کــه حــس
جدیــدی از هویــت کاتاالنــی ایجــاد شــود.

موزه پیکاسو | Picasso Museum

مــوزه پیکاســو در منطقــه بــورن ق ـرار گرفتــه اســت.
ایــن مــوزه معروفتریــن مــوزه در شــهر بارســلونا
اســت .پیکاســو ،هنرمنــد معــروف ،در شــهر مــاالگا
کــه در جنــوب اســپانیا قــرار دارد بــه دنیــا آمــد.
ولــی خانــواد ه او در ســال  ۱۸۹۵بــه هم ـراه پیکاســو
بــه بارســلونا آمدنــد و وی تــا ســال  ۱۹۰۴در این شــهر
زندگــی کــرد .معروفتریــن نقاش ـیهای پیکاســو در
بارســلونا نیســتند ،ولــی در ایــن مــوزه حــدود ۴۰۰۰
آثــر او را در اختیــار دارد ،کــه ســیر تحــول او از یــک
دانشآمــوز و تبدیــل شــدن بــه یکــی از محبوبتریــن
نقاشهــای دنیــا را نشــان میدهــد.

عمارت کازا میال | Casa Mila

بــه ایــن ســاختمان ال پــدررا ( )La Pedreraهــم
میگوینــد ،زیـرا نمــای ســاختمان کمــی شــبیه نمای
معــدن ســنگ اســت .ســاختمان کازا میــا در ســال
 ۱۹۱۲تکمیــل شــده و یکــی دیگــر از آثــار مهــم گائودی
اســت و چهارمیــن و آخریــن ســاختمان گائــودی در
پســیج د گراســیا ( )Passeig de Graciaبــه
شــمار م ـیرود .معمــاران نوآوریهــای معاصــر ایــن
ســاختمان ماننــد نمــای بیرونــی ســنگی و پارکینــگ
زیرزمینــی آن را تحســین میکننــد.

خریـد در بارسلونـا

ورزشگاه نیوکمپ | Camp Nou
در بخــش غربــی منطقــ ه لــس کورتــس (Les
 )Cortsورزشــگاه  ۹۹هزارنفــری نیوکمــپ واقع شــده
کــه تلفــظ درســت آن کمــپ نــو بهمعنــی «میــدان
جدیــد» اســت .ایــن ورزشــگاه از ســال  ۱۹۵۷زمیــن
اصلــی باشــگاه فوتبــال بارســلونا بــوده اســت.

مرکــز خریــد الیــس آرنــاس ( )Las Arenasکــه یــک معمــاری خــاص دورانــی دارد و جــدا از بحــث
خریــد تماشــای آن از نزدیــک ارزشــمند اســت ،مرکــز خریــد ال کــورت ( )El Corte Anglesکــه هفــت
طبقــه دارد و در آن همــه چیــز پیــدا میشــود و میتــوان گفــت معروفتریــن مرکــز خریــد شــهر بارســلون
اســت ،مرکــز خریــد مگنــوم ( )Maremagnumو مرکــز خریــد دیاگونــال ( )Diagonal Mar Centerکــه
از بزرگتریــن و لوکستریــن مراکــز خریــد بارســلون هســتند .تقریبـ ً
ـا در همــه مرکــز خریدهــا و محلههــای
خریــد شــعبههای بــزرگ  Zaraو Mangoرا میبینیــد .بهترینهــای ایــن دو برنــد محبــوب همیشــه در
بارسلوناســت .حـراج زمســتانی از اوایــل ژانویــه تــا پایــان فوریــه و حـراج تابســتانی از اواســط ژوئــن تــا پایــان
آگوســت فرصــت مناســبی ب ـرای خریدمحســوب میشــوند .در ایــن زمانهــا برندهــای معــروف بــا  ۵۰یــا
حتــی  ۷۵درصــد تخفیــف عرضــه میشــوند.
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