
 

نیکوالس گریمشاو مدال طالی انجمن سلطنتی معماران بریتانیا را از "

 !آن خود کرد

چشم به جهان گشود و  1939از معماران مطرح و بنام بریتانیایی که در سال  نیکوالس گریمشاو

 .التحصیل شددر دانشگاه هنر در ادینبورگ فارغ 1965در سال 

 .او مدتی با تری فارل که یک معمار شهرساز است همکاری نمود

دفتر معماری خود را تاسیس کرد و عالوه برآن دفاتر زیاد  1980بعد از پایان این همکاری در سال 

 :دیگری را در شهرهای مهم جهان از قبیل

 .نمود تأسیس سیدنی و ملبورن – لندن – دوحه –نیویورک 

 .کنندست که متریال و مصالح هستند که پایه معماری را ایجاد میمعتقد ا نیکوالس گریمشاو

 .است کرده اجرا و  های بسیاری را طراحیاو تاکنون پروژه

 .است داشته توجهی قابل رشد جهت همین به و بوده مدرن تک او معماری سبک

 : نیکوالس گریمشاو هایمطرح ترین پروژه

 2001سال  لستر مرکز ملی علوم فضایی در -1

 1976سال  میشیگان کارخانه هرمان میلر در -2

 2001در آلمان سال  فرانکفورت ساختمان -3

 1993المللی واترلو در لندن سال ترمینال بین -4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ostovarsazan.com/%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88/


 

 2001المللی عدن کورنوال در سال گلخانه بین -5
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 .استثبت شده انی گینسرکوردهای جه باغ عدن به عنوان بزرگترین گلخانه جهان در کتاب

بوده است و تاریخ آغاز ساخت پروژه، ژانویه سال  نیکوالس گریمشاو معماری این باغ بر عهده

 .میالدی بوده است 1996

 .باشدهای هزاره میهای ساختماناین باغ از مهمترین پروژه

سازه حبابی شکل بسیار بزرگ ساخته  3ساله قدیمی به شکل  160باغ عدن در محوطه یک معدن 

 .شده است

 آید.اهکارهای معماری به حساب میدر سازه این گلخانه از هیچ ستونی استفاده نشده و از ش

اتوبوس دو طبقه بر روی هم قرار بگیرد را  11که  ارتفاع این سقف در حدی است که امکان این

 .دارد

 : بهترین معمار انگلستان

را برنده مدال طالی این انجمن  نیکوالس گریمشاو (RIBA) انجمن سلطنتی معماران بریتانیا

 .های برجسته و چشمگیر در طول عمر خود اعالم کردبه دلیل طراحی پروژه 2019در سال 

 :رییس انجمن معماران بریتانیا اظهار داشت

شرکت معماری خود را  1980شخصی که در سال  س گریمشاو،نیکوال اهدای این جایزه به

 !سیس کرده است واقعا دیرهنگام بودهأت

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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