
 

 :زندگینامه و معرفی آثار تادائو آندو

چشم به  ژاپن میالدی در اوساکای 1941اکتبر سال  13در  )Tadao Ando( تادائو آندو

 .جهان گشود

سالگی در صنعت چوب مشغول به فعالیت بود. عالقه زیادی به  17الی  10از سن  تادائو آندو

 .و هواپیما داشت کشتی ساخت مدل های چوبی از قبیل

تصمیم به کار بزرگی گرفت، تصمیم قاطع گرفت معماری را به شکل  تادائو آندو در اوایل جوانی

 .ای دنبال کندحرفه

سالگی، بصورت خودآموز تصمیم به یادگیری فنون معماری  20در دهه  1969تا  1962از سال 

 .گرفت

سراسر دنیا آشنا شود از کشور خود ژاپن خارج شد برای سیاحت و و  معماری برای اینکه بتواند با

اروپا و آمریکا و آفریقا ( به ها، کلیساهامعابد، مقابر، موزهمشاهده بناهای معماری بزرگ مانند )

 سفرکرد.

لویی  ، فرانک لوید رایت های معماران بزرگ مانندعالوه بر این بر روی طراحی پروژه

ها کمک شایانی به آموختن علم معماری لعه و تحقیق کرد و این مطالعهمطا…و لوکوربوزیه ، کان

 .کرد تادائو آندو به

کس پوشیده نیست که معماری همانند سایر شاخه های هنری نیازمند استعداد ذاتی است بر هیچ

و وجود معماران بنام بسیاری که فاقد هرگونه تحصیالت آکادمیک) دانشگاهی ( بودند گواه این 

 از هایینمونه…، میس ونده و لویی سالیوان ، فرانک لوید رایت: ست، معمارانی از قبیلادعا

 شهرت به معماری زمینه در آکادمیک تحصیالت گونههیچ بدون که هستند مطرحی معماران

 .رسیدن جهانی
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 آن مبدع خودش که خاص تکنیک یک به انحصاری تکیه بر آندو تادائو هایپروژه اکثر

 .گرفتمی شکل بود

فرد او، ساختاری از بتن مسلح نمایان بود که این تکنیک منحصربه تادائو آندو هایتمام پروژه

 .هایش را به شهرت جهانی رساندپروژه

له همین شیوه طراحی توانست جایزه روش طراحی خاص خود را داشت و به وسی تادائو آندو

 .میالدی از آن خود کند 1979موسسه معماری ژاپن در سال 

های معماری ژاپن را به قدری خوش درخشید که نظر اکثر موسسه تادائو آندو های معماریپروژه

میالدی تکیه  1990در سال دانشگاه هاروارد جلب کرد و این امر باعث شد که بر کرسی استادی

 .زند

 : ویژگی خاص معماری تادائو آندو

در کودکی به صنعت چوب و مدلسازی  تادائو آندو همانطور که در اول این مقاله توضیح دادیم

 :پرداختکشتی و هواپیما می

 .های او شدمایه تغییرات چشمگیری در طراحیو این تکنیک او دست

 :های او با دقت نگاهی بیندازید شاهد طراحی هایی خواهید بود کهاگر به پروژه

 .تی و هواپیماستهایی از قبیل بدنه کشآمیختگی مدل معماری و مدلایده اصلی آنها از هم

 .و سایه بود آب کرد بتن خام، خورشید، آسمان،های خود استفاده میمصالحی که آندو در پروژه
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ای را به خود رکن اصلی ویژگی طراحی های او توجه و آمیختن عناصری بود که نظر هر بیننده

 .کردجلب می

، احساسات انسانی باید با تقارن ای بود که فرم، فضا، طبیعت،ارتباط المان های طراحی او به گونه

 .ر برسندگرفتند که به یک نقطه عطفی چشمگییک نظم زیبایی در کنار هم قرار می

در ژاپن قرار دارند و به طور متمرکز در اوساکا، جایی که او به دنیا  تادائو آندو هایاکثر پروژه

 .کندآمده، بزرگ شده و هم اکنون زندگی و کار می

ها، ساختمان های اداری، تجاری، های مذهبی، موزهعالوه بر یک سری ساختمان

 :کارخانجات و پاساژها باید خاطرنشان کرد که

 .های مسکونی شروع شداز پروژه تادائو آندو ایطراحی های حرفه

را خط واصل میان فرهنگ شرق و  (Tadao Ando) تادائو آندو بسیاری از معماران مطرح

 :دانندغرب می

ناپذیر جنبش کرد مانند بتن از مصالح جداییچراکه مصالحی که او را در کارهایش استفاده می

 .مدرنیسم اروپاست

 .کردولی او برای نشان دادن زیباشناسی فرهنگ شرق از این مصالح استفاده می

ی کرده است و او را از برجسته ترین معماران پست پروژه معماری را طراح 155او تاکنون بیش از 

 .دانندمدرن نسل دوم ژاپن می

 .های مدرن با مفاهیم فرهنگ سنتی ژاپن استچشم انداز کارهای او تلفیق فرم
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 :تادائو آندو تصاویر
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 :های معروف تادائو آندو را مشاهده خواهیم کردروژهدر پایین تعدادی از پ
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 :درن فورت ورثموزه هنر م

 

آمریکا و در مجاورت موزه هنر کیمبل اثر برجسته  تگزاس موزه هنر مدرن فورت ورث، واقع در ایالت

رهای لویی کان پس از موما در نیویورک، بزرگترین موزه هنرهای مدرن در آمریکا و از بزرگترین کا

 خارجی آندو به شمار می رود.

 .باشددر کشور ایاالت متحده آمریکا می تگزاس یکی از شهرهای ایالت (Fort Worth) فورت ورث

 

 :کلیسا بر روی آب

 

 کلیسای روی آب در میانه ی پارک طبیعی زیبای هوکایدو قرار گرفته است.

 .ی شمالی مجمع الجزایر ژاپن واقع استهای سرد، در کرانهای است با زمستانهوکایدو که منطقه 
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ی انگلیسی، باغ های هندسی سایر کشورهای اروپا، باغ های پرآوازه ی های محوطه سازی شدهباغ 

 .چین و باغ های اسالمی، شهرت بسیار دارند

 .ولی نمونه های بازسازی محیط طبیعی در چنین مقیاس وسیعی، در معماری امروز نادر است

 

 :شانگهای ساختمان تئاتر در

 

طراحی شده که در مجاورت  تادائو آندو های توسط معمار برجستهساختمان پُلی گِراند تئاتر در شانگ

 دریاچه مصنوعی واقع شده است.

های فرهنگی این مرکز فرهنگی میزبان تئاتر های مختلف، اپرا، کنسرت و طیف وسیعی از دیگر فعالیت 

 .در منطقه است

 LANGEN: مرکز هنری موسسه
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 است به ساختمان قدیمی الحاق شود.معماری این مرکز هنری جدید قرار 

 و در شهر دوسلدروف واقع شده است.این موزه در سایت پیشین پایگاه موقتی نات

 .است Hombroich ای برای نمایش آثار هنری ساکنین جزیره یموزه شامل چند گالری و موزه

 وسط هنرمند دیگری طراحی شده است.ت در این مجموعه پارکی هنری نیز وجود دارد که

 800ای شامل ی موجود، مجموعهتادئو آندو سعی کرد که در طرح جدید خود، با الهام از طرح اولیه

 .ی ژاپنی را به موزه اضافه کندکتیبه

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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