
 

 

 جهان یباور نکردنساختمان شش 

 

پرده  RIBA المللیبین زهیجا یبرا ،کوتاه خود ستیشش ساختمان در لاز  به تازگی( RIBA) ایتانیمعماران بر یموسسه سلطنت

 ستیلاین  .شودمیداده  «در جهانساختمان  ترینبخشالهامو  ترینمهم»به  یجهان یمعمار دیجد زهیجا ،استه کرد یبردار

. شش شد تهیه یعموم یمعمار سبک ی درنوآور با در نظر داشتندر سراسر پنج قاره ساختمان  30 بررسی کوتاه پس از

در . گرفتد نخواه قرار دیبازدمورد ، 2016نوامبر،  24 دربرنده اعالم قبل از  زهیداوران جا ئتیتوسط ه شدهساختمان انتخاب 

 .شوندمیمعرفی  RIBA المللیبین زهیجا کسب یبرا کننده رهیشش پروژه خ اینادامه 

 Arquipelago رمعاص یمرکز هنرها -1

حیرت  نمونه کی Azoresدر  در حال حاضر آرکوئیپالگومعاصر  یهنرهامرکز  و 1890سابق در دهه  مشروب سازی کارخانه

 Arquitectos Associadosو  Menos é Mais. باشدمی عادیاست که فراتر از پروژه مرمت  یقیاز استفاده مجدد تطب انگیز

 اهیسنمای خارجی و ساختمان، از جمله  یخیتار اجزایاما کردند  بازسازیرا سازه  João Mendes Ribeiro Arquitecto و

 به این ترتیب و جان دوباره بخشیده شد یمیکارخانه قد نیزمریز در باقی مانده هایاتاقکو  یمیقد هایراهرو به .شدحفظ آن 

 .ارائه کردند معاصرکاربردهای جدید به عنوان مرکز هنرهای  یبرا قدیمی به سبک پشت صحنه یک

 



 

 

 افعلی دریمرکز ح -2

 یرجمهواستقالل جشن  و انحناهای زیبایی است که برای هاقوسبه صورت  طراحی شده دیزاها حد توسط که افعلی دریح مرکز

این  ،شده است واقع باکو این کشور، تختیدر پااین سازه . ه استساخته شد افعلی دریح ،آنرئیس جمهور اولین و  جانیآذربا

 هنری است. هایفعالیت همچونگوناگون  هایبرنامهدر  یشورو ریاتحاد جماه از استقالل دوران ساختمان معاصر نماد قدرتمند

 زهیجا 2014در سال  ساخته شد و 2013در سال  افعلی دریحمرکز است. کننده  رهیخ این ساختمان بسیار موج مانند یطراح

 .کرد افتیسال را در یطراح

 

 Jumexموزه -3

طراحی شده است. این  David Chipperfield ، توسطاستپوشانده شده  تراورتننمای خارجی آن با  که Jumex یبایز موزه

 ی. با وجود طراحاست مکزیکوسیتیدر قلب  نیالت یکایجهان از هنر معاصر آمر یمجموعه خصوص ترینبزرگ ساختمان میزبان

زه مو نی. امنطقه باشد پیشینه تاریخیاحترام به  یادا ساخته شده تا نمادی از ایارهدندانه  به صورت ساختمانسقف ، مدرن

 .دهدمیرا به سمت آرامش سوق  تیشهر شلوغ و پر جمع ،نورپرلوکس و 

 



 

 

 Stormen یتئاتر و کتابخانه عموم ،کنسرتسالن . 4

سالن  میزباناما  باشد یکوچکشهر  قطب شمال، ممکن است حوزهداخل  یلومتریک 100شده در واقع ، Bodø ینروژ شهر

 یطراح DRDHتوسط معماران  این ساختمان .باشدمی ورکیوین Carnegieتاالر  با سهیقابل مقاکه است  Stormenکنسرت 

 و ساختمان کتابخانه (تربزرگ)ساختمان : ساختمان تئاتر استمحبوب  شهری بسیارپروژه شامل دو ساختمان  . ایناست شده

ر حضور آفتاب که د اندشدهساخته  سنگ مرمر دانهسنگدرصد  70با  شده یطراح هایسنگاز  وارهای. د(ترکوچک)ساختمان 

 .دهدمیرنگ  رییو تغ درخشدمیقطب شمال 

 

 ادبودیحلقه -5

 یحکاک اول یطول جنگ جهاندر  کشته این منطقه نام هزارانروی آن که است  در شمال فرانسه ادبودی یبنا کی ادبودی حلقه

-Notre-Dame در Loretteتپه  یبر رو این حلقه .طراحی کرد( AAPPپروست ) پیلیف یمعمار موسسهاین بنا را  شده است.

de-Lorette ( نظامی فرانسه آرامگاهبزرگ ترین ) دشت  ی درجنگ هایسرزمیناز  وسیع چشم اندازباArtois قرار گرفته است .

اد وحدت در نم بایز یضویساختار ب ،ساخته شده است، رنگ تقویت شده اهیس افیال که توسط مقاومت باال با یاز بتناین حلقه 

 است. یانسان رهیزنج کیقالب 

 

 



 

 

 دانشگاه فنی مهندسی -6

 50 متبا قد یمهندس فنی دانشگاه یبرا دیساختمان جد کی کردند که به صورت یطراح Graftonمعماران این دانشگاه را  

شهری با دیوارهای ) Machu Picchu شبیه به این ساختمان. دهدمیارائه  ،از آموزش شیبخدماتی  کهاست  Limaساله در 

 نیا .ه استشد یطراحسبک مدرن  بهولی ( است ساخته شده اینکاها معماری کالسیک که مطابق با شده داده جالسنگیِ 

 .شودمیمحسوب  پرو و خیره کننده مثبت ندهیآ با گیاهان سبز مزین شده است و سمبلی از یساختمان بتن
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