
 

 

 بیلبائو در گوگنهایم موزه

 

 معرفی

 

 ترینهباشکو»وان و به عن معماری مدرن است هاینمونه تریننمادین، یکی از شهر بندری بیلبائو در اسپانیا در گوگنهایمموزه 

 .شودمی و شناخته توصیف «ساختمان عصر حاضر

دلیل داشتن زوایا و انحناهای مختلف  به ی این موزه که شبیه مجسمه استسازه تیتانیوم افتتاح شد. 1997موزه در سپتامبر  این

این موزه در . اندکردهن استفاده اران از روش متفاوتی برای طراحی آدلیل آن است که معم .درخشدمی در زیر نور خورشید

 ده است.تبدیل کر ،کنندمینقطه عطفی برای کسانی که سفر  که آن را به داردرار پل ق نزدیکی یک جاده و

به طور مداوم  به عنوان یکی از چندین موردی که متعلق به بنیاد سولومون گوگنهایم است، این موزه مدرن و معاصر هنری

دگی . همین عامل سبب شده که با ایجاد زنشودمیبرگزار  المللیبیناست که توسط هنرمندان اسپانیایی و  هایینمایشگاهمیزبان 

 تبدیل به یکی از پر بازدیدترین نقاط به لحاظ گردشگری شود. دوباره در بیلبائو این منطقه

و از او خواسته شد که طراحی را با در نظر داشتم دو فاکتور ب انتخا گوگنهایمتوسط بنیاد فرانک گری  ،کانادایی-معمار آمریکایی

 انجام دهد. بیلبائوقصد داشت طراحی را بر اساس الگوی شهری  اوخالقانه و جسورانه انجام دهد. 

 طراحی و ساخت

با  1991در سال  (کنندزندگی می فرانسهو جنوب غرب  اسپانیادر شمال شرق  عمدتاًیک گروه نژادی هستند که باسک )دولت 

طفی در عنقطه اقدام این  گوگنهایم ارسال کرد.یاد بن اخت موزه جدید گوگنهایم در شهر بندری بیلبائو در خواستی را بهس هدف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87


 

 

 و بودجه کردساخت و ساز را تقبل  هایهزینهبود. دولت آن  و صنعتی با هدف مدرن سازی قدیمیبازسازی این شهر  هایبرنامه

 .گرفتبرای موزه در نظر  ایساالنه

داد رودخانه سطح خیابان و امت بین تعادلی، از گری خواسته شد که رودخانه نرویون شکل گرفته کناراینکه بیلبائو در  با توجه به

راقی تیتانیوم ب هایکاشی استفاده از به عنوان منبع الهامی برای هاماهیدر مورد  شیفتگی دوران کودکی این معمار ایجاد کند.

کم ضخامت استفاده کاشی بسیار  33000 منظور از بدین .رسیدندمیغول پیکر به نظر ماهی یک  هایفلسنند که ما استفاده شد

تغییر  مختلف هایروشناییو در شرایط آب و هوایی  هاآنشد که دارای اثرات ارگانیکی بر محیط هستند و همچنین رنگ 

 . کندمی

این نرم افزار  چراکه کاربرد داشت CATIAورانه از نرم افزار سه بعدی نوآنیاز به استفاده  چرخان هایمنحنیپیچیدگی ریاضی 

دیجیتال  هایمدلبه عنوان  هاییخروجیکه  دادمیاجازه  گریپیچیده  هایطرحبه  موضوع است. اینفضا و  صنعت هوا در تاً عمد

 اصالح بودند.نیز قابل  بعداًداشته باشند که 

. در کندمیرا غرق در نور  قضای مرکزیو  سازدمیبخش داخلی و خارجی را به هم مرتبط  ،بزرگ ایشیشهو  ایپرده دیوارهای

، منحنی راهروهایسه طبقه ساختمان توسط هر گل فلزی وجود دارد.  یک متری یک نورگیر بزرگ به شکل 45 این فضایباالی 

 .اندشدهمتصل  این فضابه  ایشیشهو آسانسورهای تیتانیومی و  هاپلهراه 

از  اختصاص داده شده است. ده مورد ییشگاهمترمربع آن به فضای نما 11000متر مربع است که  24000ساختمان  مساحت

ال اشک به واسطه توانمینه تای دیگر را ک بر روی سطح خارجی شناسایی کرد. با نمای سنگ آه توانمینوزده گالری موزه را 

 .داد هستند، تشخیص روکش تیتانیوم که دارای چرخان

میلیون  89هزینه کلی  با Ferrovial شرکت پیمانکاری اسپانیایی توسط در تاریخ مقرر شده و با بودجه تعیین شدهاین موزه 

 باشدمیدر جهان  هاساختمانموزه از معدود این  .داز فوالد ضد زنگ بو ترارزاندالر ساخته شد. در زمان ساخت پروژه تیتانیوم 

 تیتانیومی است.دارای روکش  که

 
 



 

 

 پس از تکمیل

جهان  معماری در سراسر شاهکارو به عنوان یک  افتتاح شد ییاسپانیا کارلوس خوانتوسط  1997این موزه در ماه اکتبر سال 

مورد ستایش قرار گرفت. در آن زمان این موزه به عنوان شاهکار قرن بیستم و به عنوان یک مثال دیدنی و جذاب از سبک 

 .شدمیشناخته  ی در معماریشکنساختار 

در موفقیت کلی یک شهر الهام  معماریاجتماعی و اقتصادی اثرات  توصیف برای «اثر بیلبائو»اصطالح از این موزه همچنین در 

میلیون  500میلیون بازدید کننده داشت که در حدود  4 تقریباًموزه این ، پس از افتتاح . در طول سه سال اولگرفته شده است

، خرید، مشاغل محلی برای حمایت از افزایش گردشگران و پرداخت مالیات( هارستوران، هاهتلاقتصادی ) هایفعالیترو در یو

 دارد.هر سال  درمیلیون بازدید کننده  1تولید مالی داشت. این موزه حدود 

گاه این موزه در نزدیکی دانش .شدمیمحسوب بازسازی شهر بندری  برنامه بخشی ازکه این موزه سومین ساختمان در بیلبائو بود 

 قرار دارد.

 :اطالعات پروژه

 ،بیلبائو ،بیزیکایا ،اسپانیا آدرس:

 1993: اکتبر شروع ساخت

 1997: اکتبر ساخت پایان

 مترمربع 24000:مساحت ساختمان

 3طبقات: تعداد 

 فرانک گری: معمار

 Ferrovial: پیمانکار اصلی

 میلیون دالر 89:هزینه ساخت

 سولومون گوگنهایمبنیاد مالک: 

 مترجم: الهه رحیمی

 منبع:
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