


 معماری پرش کیهانی



 .زمان معماریست
 نظر شما چیه؟

در بررسي تأثير فلسفه بر معماري، نگرش هاي متفاوتي وجود دارد، بعضي از آنها به 
معماري به عنوان یك بخش خاص كه الزمًا با فلسفه اي خاص در هم تنيده است، نگاه مي 
كنند، در این نگرش معماري به عنوان نمود و تجلي یك فلسفه خاص، ظهور پيدا مي كند و 

اما این مقاله، چنين نگرشي را درست و . شناخته مي شود" فلسفه معماري " بيشتر به عنوان 
و جدا از خود   -تأكيد مي كنم فلسفه خاص  -به حق نمي داند، معماري هيچ گونه فلسفه خاص

اما این بيان مانع از آن نمي ". فلسفه معماری وجود ندارد" به عبارت دیگر، . فلسفه ندارد
در اینجا، تأثير این دو بر یكدیگر به صورت . شود كه فلسفه با معماري هماهنگ نباشد

.  تأثير ساختاري به معناي هماهنگي كلي تمام معارف آدمي با یكدیگر است. ساختاري است
به گونه اي كه هر كدام از معارف آدمي، مي تواند در معرفت دیگر او موثر باشد، هر چند 

معمول است که در نگاه .كه این تأثير و چگونگي آن، به صورت نا خود آگاه باشد 
ساختاری، محقق به دنبال یک بسته پيش فرض ها یا زیر ساختار است تا بتوانند بنای 

حال این مقاله سعی دارد تا رابطه ی یکی از .معرفت را بر خاک آن زیر ساختار بنا کند
این رکن اصلی، نوع نگاه به ابژه، به عنوان .ارکان اصلی فلسفه را با معماری نشان دهد

  موضوع شناخت در هر فلسفه ای است

 

 تأثیر فلسفه بر معماري



  معماری پرش کیهانی نوشته چارلز جنکز

nفهرست مطالب 

 معماري پيدایش کيهاني:مطالب مرتبط 

 

  فراکتالها و جاذب هاي شگفت انگيز

 وبهرام شیردل معماری کیهانی

http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=vanda_architect.persianblog.ir&postid=6387463
http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=vanda_architect.persianblog.ir&postid=6380145


 



 معماری کيهانی

 
n  اگر معماری باید به سمت طبيعت و فرهنگ گرایش پيدا کند بهتر آن است

معماری .که به سمت یک مجموعه بزرگتری یعنی کل کيهان گرایش نماید
در .همواره پارهای از ابعاد کيهانی را در فرهنگ های کهن برداشته و دارد

هند مصر یونان ژاپن و همچنين در غرب در سراسر عصر رنسانس 
معماران کيهان را در ساختمان هایشان نشان داده اند و ساختارهایشان را به 

سمت نقاط خوش طالع عالم جهت داده و آنرا در جزیيات بنا نشان داده 
امروزه نيز معماری باید همان روند را ادامه دهد و به سمت دیدگاههای .اند

 .معاصر که نظریات پيدایش کيهانی را شامل ميشود حرکت کند

n از جمله متفکران پيشگام در زمينه معماری کيهانی طراحان ژاپنی
در  .بودا یا کونفوسيونيسم جدید و یاشينتوایسم" زن"شاید به علت سنت .هستند

مقایسه با غرب که یک جنگ طوالنی بين مسيحيت و علم مدرن در آنجا  
وجود دارد اعتقادات ژاپنی ها نسبت به متافيزیک علوم معاصر اغلب بازتر 

 .است



nآن را بر پایه  _اشاعه دهنده معماری کيهانی نوع ایستا_آراتا ایسوزاکی
اجرای بنایی بزرگ و کج و معوج که دارای سواالت شوخ گونه است پایه  

اولين کارش در این زمينه باشگاه برون شهری فوجيمی  .ریزی کرده است
یک طاق آهنگ بتنی بسيار بزرگ به شکل عالمت سوال است و ( 1972)

افزایش  )سوالی را مطرح ميکند که امروزه در ذهن هرکسی وجود دارد
آغاز گردیده  1991ساخت باشگاههای برون شهری با رونق اقتصادی سال 

چرا ژاپنی ها گلف بازی می کنند؟سوالی که اگرچه پيش پاافتاده  :اینکه(است
این .به نظر ميرسد اما این موضوع به قلب هویت ژاپنی ها مربوط است

سوال به منزله این است که چرا ژاپنی ها فناوری غرب را به این خوبی  
 کپی ميکنند و چرا اقتصاد جهانی را به سيطره خود در آورده اند؟

nایسوزاکی با استفاده از نشانه های ( 1983)در ساختمان تاالر شهر تسوکوبا
بار دیگر عقيده خود را که نشان دهنده هویت (ده سبک مختلف)متعدد غربی

ژاپنی بر پایه تقليد بی پایان متون خارج از حوزه فرهنگ محلی است را 
وی مشخص نمود چيزی که واقعا ژاپنی .التقاط گرایی افراطی.توسعه داد

  .است یک خال در مرکز است



 معماری کيهانی

 
n  هيچ کس به اندازه پيتر آیزنمن با سخت کوشی و اصرار زیاد به مباحث

در  "معماری مقوایی"کارهای اول او در.علوم پدیداری توجه نکرده است
و مفهوم "نوام چامسکی"کم و بيش بر اساس نظریه های 1960اواخر دهه 

پس از آن آیزنمن علوم جدید را یکی پس از .ژرف ساخت طراحی شده بود
دیگری مورد استفاده قرار دارد و در این کار از تدابير اتخاذ شده از مباحثی  

همچنين  ( مقياس بندی و روی هم قراردهی –خود همانندی )همچون فراکتالها
نظریه  ( پروژه مرکز زیست شناسی" )دی ان ای"تحقيق در مورد 

و تحليل  ( 3فراتر از توان )جبر بولين( ایهام)علم معانی دو پهلو( فولد)فاجعه
آیزنمن .در تمامی اینها طنز عميقی نهفته است.روانکارانه استفاده نمود

همچنين وانمود ميکند کهيافته های خود را از علوم خيلی جدی نگرفته است 
حقایق علمی بهانه ای برای معماری :"ودر پاسخ مدرنيست ها اظهار ميکند

 "هستند نه توجیهی برای آن

n آغاز  1987رجوع آیزنمن به علوم غير خطی و شهرنشينی نوین در سال
شد و همان طور که در مجتمع مسکونی ربستاک در فرانکفورت مشاهده شد 

  او در مقياس وسيعی از فولد استفاده کرده است



 وبهرام شيردل معماری کيهانی

n از فولد به ( 1992)برای تاالر مرکز گردهم آیی نارا در ژاپن  بهرام شیردلدر طرح
به نظر ميرسد  .جای سوليتون برای ایجاد احساس روند پيدایش کيهانی استفاده شده است

که صفحات درون زمين از دل خاک بيرون آمده اند و در اثر تصادم باهم همانند حرکت 
شبه شيردل این معماری .آرام موجی از گدازه های متراکم به روی یکدیگر فولد شده اند

را چيزی بين هندسه انتزاعی مدرنيسم و شکل نمایشی از تاریخ گرایی تجسم  زمینی
الیه های درون زمين و  –این طرح شبيه فرم های کریستال شده در طبيعت .ميکند

این طرح همانند بهترین کارهای آیزنمن .سطوح صاف توليد انبوه کارخانجات است
 .است"دیگر بودگی"تکراری از 

n شيردل ميان ساختمان خود و معبد بودایی تودا جی جی در نارا که دارای سه مجسمه
طرح شيردل سه .معلق به صورت شناور در داخل بنا است مقایسه جالبی انجام داده است

در معبد قدیمی .حجم فضایی شناور قابل استفاده در زیر پوسته فولد شده خارجی دارد
فضا به صورت یک شکل و محدوده مثبت طراحی شده است ولی در ساختمان جدید فضا 

این مطلب به کيفيت .یک چيز اضافی و باقيمانده بين دو فولد داخل و خارج است
آیا ما در فضای انتهای غار فولد شده السکو یا در یک .اسرارگونه ساختمان اضافه ميکند

در " دیگر بودگی"زیارتگاه جدید بی سر و ته برای تئاتر موسيقی و رقص قرار داریم؟ 
 .است" اکنونیت"اینجا جابجایی 



 فراکتالها و جاذب های شگفت انگيز

 n ما بی کفایتی معماری مدرن را دیده ایم و ضرورت ایجاد یک معماری با

اما هنوز این سوال مطرح استکه .سازماندهی عميق را نيز احساس کرده ایم

آیا یک زبان معماری وجود دارد که بيش از زبانهای دیگر مناسب موقعيت  

 امروزی باشد؟ و با چه سبکی باید بسازیم؟

n فراکتال که تشابهاتی با ظهور نظریه پيچيدگی و آشفتگی دارد ابعاد کسری

آنها .بين ابعاد یک دو و سه معمولی هستند که در تمامی طبيعت یافت ميشوند

همانند خطوط یک کاغذ .خطوط چين و شکست اشياء را مشخص ميکنند

مچاله شده یا خط ساحلی اسکاتلند ابرها دانه های برف سرخس ها و درختان  

به آن اشاره _بنویت مندل بروت_فراکتالهایی هستند که ویژگی مهمی را که

در یک  .همانندی یا تشابه خودی است_این ویژگی خود.کرده نشان ميدهد

نمونه فراکتال هر جزء نه تنها به اجزای دیگر بلکه به کل مجموعه شبيه 

همانندی یک تشابه استحاله یا فته است نه یک بدل و کپی _این خود.است
  نکته ای که در فن شعر از زمان ارسطو مورد تاکيد بوده است_دقيق



nیکنواخت  .همانی یکنواختی است_خود.همانندی مثبت است_خود

 .ناهمانندی کامل آشفتگی است.گونگی مدرنيسم کسل کننده است

n  واقعيت این است که تمام آنهایی که منسوب به معماری ارگانيک

هستند اعم هز کالسيک گرایانی چون  

ومدرنيست هایی چون  "آلبرتی"و"ویتروویوس"

همانندیرا نشان ميدهد _طرحهایی که خود"رایت"و"گروپيوس"

وحدت ارگانيک در جاهایی که .وحدت در عين کثرت_تاکيد داشتند

یک جزءنميتواند اضافه یا کم شود مگر آنکه کل را ناقص کند 
 .فرمانی است که طی وو هزار سال گذشته مرتبا تکرار شده است



 

نیروی کیهانی در معماری 
 مصر باستان



  دانیل لیبسکیند موزه یهودیان برلین اثر

n 3ليبسکيند در طراحی این موزه 

این مسيرها  .مسير در نظر گرفته

و  سرگردانی، ویرانیمفهوم  3از 

سر چشمه می گيرند که در   وجود

زندگی یهودیان آلمان همواره 

هيچ  اول و دوممسير . موجود بود

کدام به فضاهای نمایشگاهی نمی 

یا همان  سومرسند و مسير 
 .به گالری ها می رسد ”وجود“

http://www.daniel-libeskind.com/daniel


n منتهی می شود که  هولوکاستمسير ویرانی به برج

کف این قسمت پر . از دیگر اجزای ساختمان جداست

است از صورتک های چدنی که بازدید کنندگان باید 

از رویشان عبور کنند و با پا گذاشتن روی آنها 

خطوط روی . صدایی شبيه جيغ انسان شنيده می شود

بنا هم نشأت گرفته از نقشه شهر برلين و نشان دهنده  

محله های یهودی نشين و خيابان هایی است که در 

آنها اتفاق یا حادثه ای مهم و تاریخی مرتبط با 
 .یهودیان روی داده است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA


n مسير سرگردانی از فضاهایی تشکيل شده که پنجره هایی

این مسير ها و پنجره ها به چيز خاصی . به روبرو دارند

نمی رسند و هدف آنها القای مفهوم سرگردانی به 

 .بازدیدکنندگان است

nاین . یکی از ورودی ها از داخل ساختمان کنار موزه است

 .بنا در تضاد با ساختار در هم ریخته موزه قرار می گيرد

n بنای موزه بر امتداد خط شکسته ای شکل گرفته است که
  .بيان سرگذشت یهودیان در طول تاریخ است

n می توان در هم ریختن ستاره داوود را در فرم کلی این
  . موزه دید و خوانش های متفاوتی از آن داشت



n شاید اشاره به باغ معلق

کنار موزه هم خالی از 

مکعبی از . لطف نباشد

محور خود خارج شده و به 

صورت ناپایدار قرار  
 .  گرفته



n  در بسياری از صحنه ها، به یاد کسی می افتادم که شاید تجسم

بابک احمدی در . ”والتر بنيامين“. انسانی حس من از این فضا بود

بنيامين می  » : کتاب خاطرات ظلمت درباره بنيامين می نویسد

آیا این ادراک به . خواست دریابد که تجربه درک ویرانی کدام است

گونه ای چاره ناپذیر بازسازی خيالی ویرانه است؟ آیا همواره باید  

آن  « بيانگر»چنين فرض شود که چيزی وجود داشته و این ویرانه 

چيز است و بعد سؤال شود که این بيانگری تا چه حد ممکن است؟  

آیا راهی برای بازسازی ذهنی ویرانه وجود دارد؟ مصداق بنای  

خيالی ای که ساخته ایم کدام است؟ پرسش بنيامين همان مسأله ی 

فهم گذشته ای که از ميان  : قدیمی و پا برجای هرمنوتيک است

رفته، ویران شده ، و دیگر جز تلی انباشته از تاویل های بعدی 
 نيست، تا چه حد ممکن است؟



n  به خاطر ساختار هزارتویی نوشته های بنيامين که همواره سر نخ
معنا در آنها گم می شود، می گویيم که او نيز از نخستين منادیان  

 .گسست و ویرانی بود

n انکار تداوم، و دل سپردن به جذابيت گسست ها و نامتداوم ها
امروزی ترین جنبه ی آثار بنيامين است، و علت توجه و عالقه ای 

 «..…که شالوده شکنان به نوشته های او نشان می دهند

n  عالوه بر اندیشه های بنيامين، زندگی و مرگ او نيز برایم تصویر
زندگی سرشار از شکست، فقر و پر از بدبياری های . شد

عشق های کوتاه و نافرجام، تنهایی ، مهاجرت اجباری ،  . شخصی
آوارگيهای بی پایان و سر انجام خودکشی غم انگيز تنها بر اثر 

 !یک اشتباه



n «  همچون کسی که در کشتی شکسته ای، از تيرکی در

شاید، اما او از آنجا نشانه ای  . حال سقوط آویزان شده باشد

/ از نامه بنيامين به گرشوم شولم . «به رهایی را بازیابد

   1931آوریل  17

n ساختار های در هم ریخته، گوشه های شکسته ستاره

که در حالت پایدار باید نماد امتزاج همه عناصر و ) داوود

کداميک را می  ،(جمع اضداد یا متحد شدن مکمل ها باشر
  توان نشانه آتش و یا آب در نظر گرفت؟



n در این موزه شکستن معنای

نشانه ها و رسيدن به بی 

معنایی و در عين حال خلق  

معناهایی جدید و چند گانه 
 ..را می بينيم



n پایان سخن اینکه بسيار درباره ساختار و ضد ساختار

و بسياری اوقات ساختار را . دانسته ایم و خوانده ایم

به ضد ساختار و معنا را به بی معنایی ترجيه داده 

وادارمان کردند  . یا حداقل اینگونه یادمان دادند.)ایم

اما اگر یکجا و تنها یکجا برای  (اینگونه عمل کنيم

برتری گسست و ویرانی بر ساختار وجود داشته باشد  

چرا که نفس ایجاد آن برای . همين موزه است

فراموش نشدن بالیی است که زندگی مدرن و 
  .ساختارماشينی آن بر سر انسان آورد







 معماری پرش کیهانی



 Frank Gehry: انگلیسیبه ) فرانک گری

n در . است فرانک گریبنيانگذار و صاحب سبک در این مقوله
معماری پرش کيهانی طرح ها به صورت فانتزی و کژریخت 

سبک پرش کيهانی سبک جدیدی است که بيش از . است( دفرمه)
 .سال سابقه ندارد ۱۲ـ۱۰

n واقع در  موزه گوگنهایماز نمونه کارهای فرانک گری ميتوان به
اسپانيا و همچنين سالن کنسرت والت دیسنی در لوس  بيلبائوشهر 

 .آنجلس اشاره کرد

nموزه ی گوگنهایم. در کارهای فرانک گری خط راست وجود ندارد 
پالن این موزه به شکل گلی در حال شکفتن است و اجزای ساختمان  

جنس نمای موزه از . از مرکز به سمت بيرون گسترش یافته است
 .است تيتانيومورق 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø²Ø¨Ø§Ù�_Ø§Ù�Ú¯Ù�Û�Ø³Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¨Û�Ù�Ø¨Ø§Ø¦Ù�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DB%8C_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/ØªÛ�ØªØ§Ù�Û�Ù�Ù�


 فرانك گري



 فرانك گري



آمریکایی  /معمار مشهور کانادایی فرانک گری
   معاصر است

nفهرست مندرجات 

n[۱ دوران تحصيل   

n۲ آثار وی  

n۳ جوایز   

n۴ روند طراحی و اجرا  

n۵ شکل ها و مصالح   

n۶ نظرات دیگران درباره او   

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1_.D9.88.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2#.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2#.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2#.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2#.D8.AC.D9.88.D8.A7.DB.8C.D8.B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7#.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7#.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7#.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7#.D8.B1.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AD.DB.8C_.D9.88_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD#.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD#.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD#.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD#.D8.B4.DA.A9.D9.84.E2.80.8C.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.B5.D8.A7.D9.84.D8.AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.DB.8C.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AF.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D9.87_.D8.A7.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.A7.D8.AF.D8.B9.D8.A7.DB.8C_.D8.AE.D8.B3.D8.A7.D8.B1.D8.AA_.D8.AF.D8.A7.D9.86.D8.B4.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.A7.D9.85_.D8.A2.DB.8C_.D8.AA.DB.8C#.D8.A7.D8.AF.D8.B9.D8.A7.DB.8C_.D8.AE.D8.B3.D8.A7.D8.B1.D8.AA_.D8.AF.D8.A7.D9.86.D8.B4.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9


 دوران تحصیل ۱

n کانادا تورنتویدر شهر  یهودیم در خانواده ای  ۱۹۲۹او در سال 

 .دیده به جهان گشود( با نام اصلی فرانک اون گلدبرگ)

n مهاجرت  لس آنجلسم به همراه خانواده اش به  ۱۹۴۷او در سال

 معماریبه تحصيل در رشته  دانشگاه کاليفرنيای جنوبیکردودر 

 .پرداخت

n به تحصيل در رشته  دانشگاه هارواردم در  ۱۹۵۶در سال

پرداخت و هم زمان در دفتر ویکتور گروئن  برنامه ریزی شهری

 .مشغول به کار شد

n و ساکن لس آنجلس است ایاالت متحدهاو اکنون شهروند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ú©_Ú¯Ø±Û�.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.AA.D8.AD.D8.B5.DB.8C.D9.84
http://fa.wikipedia.org/wiki/Û�Ù�Ù�Ø¯Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/ØªÙ�Ø±Ù�ØªÙ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ú©Ø§Ù�Ø§Ø¯Ø§
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø³_Ø¢Ù�Ø¬Ù�Ø³
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ú©Ø§Ù�Û�Ù�Ø±Ù�Û�Ø§Û�_Ø¬Ù�Ù�Ø¨Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ù�Ø§Ø±Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ù�Ø§Ø±Ù�Ø§Ø±Ø¯
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø§Û�Ø§Ù�Ø§Øª_Ù�ØªØØ¯Ù�


  آثار وی

 

nگری معتقد است: 

n من آثار هنرمندان را نگاه ميکنم و هنر را به مثابه وسيله ای برای

الهام خودم ميپندارم و سعی ميکنم تحت تأثير هيچ فرهنگی نباشد  

برای من قانون و  . در هر کارم روشهای جدید را جستجو ميکنم

قاعده محدود کننده وجود ندارد و اصوال مرزی بين درست و  
 .نادرست نميدانم



دکترای افتخاری از  ۱۲دارای فرانک گری 
   :دانشگاههای مختلف می باشد که بدین شرحند

n۱۹۸۷ :دانشگاه کلتک  

n۱۹۸۷ :مدرسه طراحی رودآیلند  

n۱۹۸۹ :در کانادا  دانشگاه فنی نواسکوشا 

n۱۹۸۹ :موسسه هنر اوتيس   

n۱۹۹۳ :کالج علوم انسانی غرب  

n۱۹۹۵ :کالج ویتير  

n۱۹۹۷ :موسسه معماری جنوب کاليفرنيا   

n۱۹۹۸ :دانشگاه تورنتو  

n۲۰۰۰ :دانشگاه ادینبرگ   

n۲۰۰۰ :دانشگاه کاليفرنيای جنوبی   

n۲۰۰۰ :دانشگاه یيل  

n۲۰۰۰ :دانشگاه هاروارد   

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ú©Ù�ØªÚ©
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_ØªÙ�Ø±Ù�ØªÙ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ø§Ø¯Û�Ù�Ø¨Ø±Ú¯
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ú©Ø§Ù�Û�Ù�Ø±Ù�Û�Ø§Û�_Ø¬Ù�Ù�Ø¨Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Û�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ù�Ø§Ø±Ù�Ø§Ø±Ø¯


 به فرانک گری تعلق گرفت جایزه پریتزکر

n به فرانک گری تعلق گرفت، آدا لوئيز  جایزه پریتزکرپس از اینکه
 :در باره اش نوشت

n ریسک می  کند، روی بند راه می  رود و مرز محدودیت هارا
بناهای او روشنائی اند و طرح های زنده نشانگر این مهم . می  شکند

که چگونه چيزی که ظاهرًا کم اهميت است می  تواند با بکارگيری 
او هنر معماری را به صورتی . خالقيت شکلی نو و بی نظير بيابد

او . به کار می  برد که در عين زیبایی قابليت استفاده داشته باشد
مخصوص به خود   ٔ  معماری را در بی زمان ترین معنایش و با شيوه

او می  رود به قلب هنر زمان با برداشت ها و . به کار می  گيرد
فناوری عصر حاضر و بينشهایی که عميقا بيانگر عصر حاضر  

 .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ø§Û�Ø²Ù�_Ù¾Ø±Û�ØªØ²Ú©Ø±
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ø§Û�Ø²Ù�_Ù¾Ø±Û�ØªØ²Ú©Ø±


   آثار گری روند طراحی و اجرا

 
آثار گری به طور کلی نتيجه یک روند طوالنی طراحی است که با  

استفاده از اسکيسهای متعدد، مدلهای کامپيوتری و ماکتهای بزرگ 

اسکيسها و نمودارهای اوليه به مدلهای فيزیکی با  . حاصل شده است

مقياسهای مختلف تبدیل و این مدلها در نهایت به ساخت ماکتهای  

 .کامل ميانجامد

نکته بسيار جالب در روند طراحی گری در استفاده از رایانه در این  

بر خالف سایر معماران که از نرم افزارهای معمول  . روند است

برای کارهای خود   ۳DsMAXو  CADدوبعدی و سه بعدی مانند 

که یک نرم افزار مربوط به   کاتيااستفاده می کنند گری از نرم افزار 

 .  طراحی جامدات است استفاده کرد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1


n و محاسبات   هواپيماو  خودرواین نرم افزار بيشتر برای طراحی

پيچيده بدنه های مختلف کاربرد دارد و هماهنگی بسيار عالی با  

کاتيا سطوح را تحليل و بر اساس . سایر نرم افزارها دارد

محدودیت سازه ای، کارکردی و اقتصادی پروژه آن را تصحيح  

داده های عددی که به این ترتيب بدست ميآمدند بار دیگر . می کرد

بر روی یک مدل پياده می شدند تا حجمها کنترل شوند و در 

این رفت وبرگشت بين مدلهای مطالعاتی  . صورت لزوم تغيير کنند
 .  و داده های دیجيتال بنياد شکلی پروژه را به وجود ميآورند

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø®Ù�Ø¯Ø±Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ù¾Û�Ù�Ø§


n سپس از داده های کامپيوتر برای تهيه پالنهای ساخت موزه استفاده

 .شد

n  بنا به گفته یکی از دست اندرکاران اجرای پروژه همه چيز توسط

 .کاتيا به ما اجازه خالقيت می دهد. کاتيا کنترل و هدایت می شود

n  ميتوان گفت از دالیل استفاده از کاتيا دقت فوق العاده آن و

به عنوان مثال در . سازگاری آن با دیگر نرم افزارها می باشد

، برای طراحی سازه اجرایی  تاالر موسيقی والت دیسنیپروژه 

با توجه به پيچيدگی اتصاالت  . مشکالت فراوانی وجود داشت

سازه ای و عدم وجود زوایای قائمه در آن، کارتهيه نقشه های 

اجرایی و جزیيات اتصاالت یکی از مهم ترین و پيچيده ترین  
 .قسمت های پروژه بود

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1


n برای تهيه جزئيات اجرایی دقيق از نرم افزار سه بعدی
XSTEEL  که قابليت تهيه انواع جزیيات فوالدی را داراست

درصد از کار تهيه جزیيات اتصاالت   ۸۰استفاده شد و در حدود 

این نرم افزار قابليت ارتباط  . سازه ای پروژه با آن انجام گرفت

متقابل با کاتيا را داراست که گری از آن برای طراحی استفاده 

برای مثال ابتدا طرح در کاتيا تهيه می شد سپس . کرده بود
XSTEEL  با استفاده از آن مقاطع و اندازه ها را مشخص می کرد

 .سپس اطالعات داده شده دوباره به کاتيا منتقل می شد

 



nدوربينهای . در اجرا نيز کاتيا راهگشای بسياری از مشکالت بود
Total station  با استفاده از اطالعاتی که از این نرم افزار

 .می گرفتند خطوط اجرایی را مشخص می کردند

nاین ساختمان برای توليد در کارخانه توسط کاتيا برنامه  سازه فلزی
که مستقيما با  CNCریزی شد و پانلهای نما نيز توسط دستگاه 

 .کنترل می شدند تهيه شد CATIAرایانه و 

n استفاده از کاتيا را در طراحی و « کاملترین»بنا به گفته گری

ساخت پانل های نما کردند که باعث صرفه جویی زیادی در زمان 
 .پروژه شد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1


n در نهایت می توان گفت گری با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای
 .«غيرممکنها متعلق به گذشته هستند»موجود ثابت کرد 

n موزهExperience Music Project  ی فوالدی و آلومينيومی  ۲۱۰۰۰با
و طراحی و ساختمان آن توسط  . به اشکال هندسی نامنظم ساخته شده است

 .انجام گرفته است ۳Dو  ۲Dبرنامه های رایانه ای 

nDoug Winn در چنين کار عظيمی که شباهت به : مدیر پروژه می  گوید
بنا وقتی  . هيچ بنایی ندارد، طراحی یک چيز است و ساخت چيز دیگر

مجبور بودیم . شروع به کارکرد نمی دانست در نهایت چه به دست خواهد آمد
طراحان   –دست اندر کاران  ٔ  در عمل تغييرات زیادی به آن بدهيم و همه
کار تغيير را به   ٔ  در پروسه -مهندسين توليدکنندگان مواد و لوازم و غيره

به عنوان  والت دیسنیعنوان یک نورم پذیرفتند و سازه بنای تاالر موسيقی 
پيچيده ترین سازه دنيا شناخته شد و این خود موید کار مشکل و فرایند پيچيده  

 .ساخت و طراحی ان است

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ù�Øª_Ø¯Û�Ø³Ù�Û�


   شکل ها و مصالح

n  مصالحی که غالبا در کارهای او مشاهده می شود صفحات
، پالستيکهای رنگ شده، زنجيرها  تيتانيمفلزی به خصوص 

 .و کابل ها و فوالد و به کارگيری پانلهای مشبک است

n  فرمهای تيز گوشه دار ،صفحات متداخل، سطوح مواج و
منحنی را می توان از عناصر ثابت کار گری دانست بناهای  

تندیس وار، فرمهای منحنی، پلکانهای خارجی، مصالح  
نمای فلزی استفاده فراوان از مواد گوناگون، پنجره های بی  

قاعده و مرکزگریز از نشانه های کارهای او می توان بر 
 شمرد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1


   نظرات دیگران درباره او

n ایاالت   دانشگاه ام آی تیدانشکده فلسفه و انفرماتيک " استاتا"مرکز

 متحده

n ،مارتين پاولی در کتاب تئوری و طراحی در دومين عصر ماشين

در انتقاد از کارهای گری ساختمان اداری ویترای را چنين توصيف  

دیوانگی معمارانه، ناقص الخلقه، الک پشت فلزی، بسيار »: می کند

مبتذل با مصالح ارزان قيمت، ساختمان حقير و بی بهایی که بسيار 

همچنين اشکال موجدار و منحنی که در شکل . گران تمام شده است

بيرونی تاالر کنسرت لوس آنجلس گری منعکس شده، موجب شده 

«  معماری زمين لرزه ای»یا « آشغال ساختارشکنی »منتقدان آن را 
 .لقب دهند« معماری شکسته پکسته»و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú¯Ø§Ù�_Ø§Ù�_Ø¢Û�_ØªÛ�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø³Ø§Ø®ØªØ§Ø±Ø´Ú©Ù�Û�


 نظرات دیگران درباره او

n به . در کارهای گری هستند کالژمنتقدان قایل به سرهم بندی و

نظر گری اشيا به ظاهر بی ارزش در کنار همجواری با یکدیگر  

به طور . ارزش پيدا می کنند و همين معرف زیباشناسی مدرن است

کلی آثار گری نظرات مخالف و موافق بسياری را برانگيخته ولی  

در نگاهی کلی می توان او را در انجام اهداف زیباشناسانه مدرن 

خود و همچنين ساخت ساختمانهای تندیس وار مدرن بسيار موفق  

با اجرای   بيلبائودانست به طوری که مشاهده می شود شهر کوچک 
  موزه خود اکنون به شهری معروف و گردشگری بدل گشته است

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ú©Ù�Ø§Ú�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¨Û�Ù�Ø¨Ø§Ø¦Ù�


n چارلز جنکز در مورد این موزه ایرادی را عنوان کرده

او اعتقاد دارد که گری باید در نمای ساختمان از : است

همانند فلس  . ورق هایی با ابعاد متفاوت استفاده می کرد

و به نسبت شکل بنا ابعاد ورق ها باید تغيير  . ماهی

گری در کارهای بعدی خود این مسئله را مد . می کردند

 .نظر قرار داد

n معماری پرش کيهانی را ميتوان سبک تکميل کننده ی
 .دانست واسازیو ( فولدینگ)تاخوردگی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1




 



 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  
فرانک  (1989)تاالر کنسرت والت دیسنی در لس آنجلس

 گری



 



تاالر کنسرت والت دیسنی در لس  
 فرانک گری(1989)آنجلس

 
 



 دفتر معماری فرانک گری و همکاران 

 



 دفتر معماری فرانک گری و همکاران

nسی-واشنگتن دی:مکان 

nگالری هنر کورکوران:کارفرما 

nهزار فوت مربع 270:مساحت کلی 

nميالدی 1999ژوئن :تاریخ برگزاری مسابقه بين المللی 

nميالدی 1999اکتبر :زمان آغاز به کار طراحی 

nتابستان  :پيش بينی آغاز ساختمان سازی 



 



n2003تابستان سال :پيش بينی آغاز ساختمان سازی   

n2005زمستان سال :پيش بينی تکميل بنا 

nفرانک گری: معمار(Frank o.gehry 
 Randy Jefferson)رندی جفرسون:همکار پروژه

 Edwin Chan)ادوین چان:طراحی پروژه
 Tensho Takemori)تنشو تاکموری :معمار پروژه
 George Metzger)جورج متزگر :مدیر پروژه

nجان مارتين و همکاران :مهندس سيستم سازه ای(John 
A.Martin & Associates 

 







n«  ظاهر ضميمه در هم و بر هم که توسط پنجره هایی بلند و

بزرگ سوراخ شده است، مقابله ای مقتدرانه با سطح سنگی  

و تکراری بنای اصلی خواهد داشت؛به گونه ای که تمام  

ایده آل های هنر مندانه در زیر سنگ های غم گرفته بنای  

هم اینک با ظهور ضميمه  )قدیمی به دام افتاده بودند، 
 با شادمانی و نشاط به سمت فضای بيرون رها می  (جدید

 نيکوالی آوروموف ، منتقد معماری لوس آنجلس تایمز گالری هن )« .شوند



n کورکوران در خيابان هفدهم بلوار نيویورک ، نزدیک کاخ سفيد و مرکز
بنيان گذاری شد؛ گالری  1869قرار گرفته و در سال ( نشنال مال)خرید ملی 

هنر کورکوران قدیمی ترین موزه ی هنر و یگانه کالج هنر و طراحی  
توسط ( بنای اصلی )امکانات موجود شامل بنای طراحی شده .واشنگتن است

(  قدیمی)همچنين ضميمه ی .گشایش یافت 1897ارنست فالگاست که در سال 
 1928آن را طراحی کرد ، در سال  Charles Platt) )آن که چارلز پالت 

 .افتتاح گردید

n ، هر دو بنای اصلی و ضميمه ی موجود دارای دو طبقه گالری،دفاتر اداری
طرح حای بنای .تسهيالت پشتيبانی و امکاناتی برای کالج هنر و طراحی است

تسهيالت  .اصليبا توجه به امکانت موجود آن زمان هرگز کامال تحقق نيافت
پشتيبانی با رشد دائمی و هميشگی کلکسيون یا با افزایش ثبت نام دانشجویان  
مطابقت و همخوانی نداشت ، لذا این دو برنامه ریزی برای طراحی ضميمه  
 .ای جدید، طی مسابقه ای بين المللی در دستور کار قرار گرفت و برگزار شد



 (اسپانيا ، السيگو)هتل ماركز د ریسكال
 

n فرانگ گهري 
كارفرماي این هتل كارخانه مشروب سازي ماركز د ریسكال از قدیمي ترین 

كارخانه هاي منطقه است كه براي بازسازي وجه مردمي خود اقدام به 
 .  ساخت این هتل در نزدیكي كارخانه و مجاور تاكستان هاي خود كرده است 

گهري در این هتل از ورق هاي تيتانيوم صورتي و طالیي براق و ضد  
زنگ براي پوشش سقف استفاده كره است او سعي در تلفيق یك سري 

خطوط صاف و خطوط منحني داشته دیوار هاي بنا با ماسه سنگ پوشيده 
 .است 

هتل به وسيله ستون ها از سایت باالتر آمده كه یك ميدان ورودي را هم 
 .ایجاد كرده است كه مكاني براي مشاهده تاكستان ها نيز مي باشد 

اتاق مهمان ،اتاق تست و چشيدن محصوالت كارخانه   14این هتل شامل 
نفري شامل قسمت عمومي و خصوصي و تراسي براي  172،رستوران 

 .صرف شام و امكانات برگزاري كنفرانس مي باشد 
 





 



 



 



 



 



استفاده از ورقه های تیتانیوم در پوسته 
 بنا

 



 



 



 



 



 



 



 موزه گوگنهایم تایوان



 (فرانک گهری)برجهای رقصان





 ایستگاه قطار سریع السیر ناپل ایتالیا  



 مرکز علمی ولفسبورگ آلمان

 



 رم ایتالیا(ماکسی)مرکز ملی هنرهای معاصر 

 



 موزه گوگنهایم مرکز فرهنگی ابوظبی

 



 



 



 



 خانه های آینده

 



The 

end 
 


