
 

 "زندگینامه و معرفی آثار جان هیداک"

 :کمعرفی جان هیدا

معمار، هنرمند و استاد دانشگاه اهل چک بود که بیشتر عمر  ۱۹۲۹ژوئیه  ۱۹متولد  جان هیداک

 .خود را در شهر نیویورک ایاالت متحده گذراند

 .هیداک عالقه عمیقی به مسائل اساسی شکل، سازماندهی، بازنمایی و رابطه متقابل مشهور است

در دانشکده هنر و معماری کوپر یونیون، دانشگاه سینسیناتی و مدرسه عالی طراحی  جان هیداک

 .دانشگاه هاروارد تحصیل کرد

 ام ای دفتر و همکاران و آی. ام. پی() یو مینگ پی او در چندین دفتر در نیویورک از جمله دفتر

 .کرد کار همکاران و کینی

 .کرد تأسیس نیویورک دفتر خود را در شهر ۱۹۶۵او در سال 

 .درگذشت ۲۰۰۰ژوئیه  ۳در تاریخ  جان هیداک

 :کدوران تدریسی هیدا

استاد دانشکده معماری در کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر  ۲۰۰۰تا  ۱۹۶۴از  جان هیداک

 .بود ۲۰۰۰تا  ۱۹۷۵و رئیس دانشکده معماری از سال 

پیتر  اسکوفیدیو، ریکاردو ورود او با همکاری بسیاری از اساتید تأثیرگذار از جمله ریموند آبراهام،

 بسیاری و وال دان شپیرو، دیوید دیلر، الیزابت لوئیس، دین اگرست، دایانا چارلز گواتمی، ،نآیزنم

که ممکن است با تغییر مؤسسه  داد تغییر ایگونه به را معماری انتقادی تفکر و ایحرفه کار دیگر

 .دمقایسه شو لودویگ میس فن در روهه آرمور به مؤسسه فناوری ایلینوی ساخته
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 :کخط فکری جان هیدا

ها از راه ها و فریمها، شبکهای از تمرینات کاوش مکعبکارهای اولیه و برنامه درسی او از مجموعه

های مربعی قرار داده شده در ظروف مورب در برابر دیوار منحنی اتفاقی به سمت یک بررسی شبکه

 .های مختلف رسیدها و رنگهای منحنی در ترکیبسری آزمایش با سطوح تخت و توده

 .به او اهدا شد ۱۹۶۷ سال در ی کمک به تحقیقاتش یک کمک هزینه از بنیاد گراهامبرا

فرانک  ، که به شدت تحت تأثیرجان هیداک «افراطی»در نهایت، تمرینات مدرنیستی فضاسازی 

تأثیر « شکل / اشیاء»و لودویگ میس فن در روهه بود از عالیقش به نفع  لوید رایت

 .کرد دست کشیدشناسی و معنویت که به وضوح ماهیت شعر او را بیان میاسطوره

هایی برانگیز است، که پرسششان موضوعی بحثرابطه بین شکل / اشیاء هیداک و محیط اطراف

 .انگیزدهای اولیه پیتر آیزنمن مطرح شده را برمیمشابه آنها که در مورد خانه

 :کمیراث جان هیدا

ریچارد  با معماران پیتر آیزنمن،) پنج معمار نیویورکی جمله از بسیاری هایبا نحله جان هیداک

شرح داده ( ۱۹۷۳) معمار پنج در آنها اولیه کارهای که( گواتمی چارلز و مایکل گریوز ،میر

 دانشگاه معماری دانشکده در نوآور استادان و معماران از گروهی رنجرز، تگزاس و شده

 معاشر بود، زیلیگمان ورنر و رو کالین شامل آنها شده شناخته همراهان دیگر که آستین تگزاس

 .بود

منتشر  جان هیداک و دانشگاهیان معاصر که کار و تحقیقاتی را دربارهنظریه پردازان، محققین 

 .کنند شامل کی مایکل هیز، مارک لیندر،رابرت سومول، آنتونی ویدلر و رناتا هیداک هستندمی

 .شودمی نگهداری مونترال در کانادایی معماری مرکز بخش بزرگی از کارهای او در
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 :کآثار برجسته جان هیدا

 ۱۹۶۲ماس های الخانه 

  ۱۹۸۳خانه برای یک نوازنده 

  ۲۰۱۶خانه خودکشی و خانه مادر خودکشی پراگ، یادمان نصب شده 

 ۱۹۸۸ آلمان، برلین، کرویتسبرگ، هایبرج و بال 

 

 ۱۹۸۸ برلین، تگل، مسکن 

  ،۱۹۸۸خانه چهاربخشی / خانه برای دو برادر، تگل برلین 

 برای ۱۹۹۱ برلین، دروازه، نهخا IBA 87 

  ۱۹۹۶کلیسای جامع 

 ۱۹۹۸ آیرس، بوئنوس مدوسا، ماسک 

  ،۲۰۰۱خانه دیوار دوم، خرونینگن 
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 :تتألیفا

 انقاب مه دوس 

 رپنج معما 

 یبازگویی معنای هنر نقاشی و شعر در معمار 

 Architecture in love 

 pewter 

 :سرولینگ هاو

، دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه فنی پراگ در چک به هدایت هانا ۲۰۱۹در سال 

 .ساختند جان هیداک هایرا بر اساس نقشه The Rolling House سهو،

 .این پروژه در استودیوی مدرسه تابستانی ساختمان با موضوع ساختمان متحرک ایجاد شد
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 .اتفاق افتاد ۲۰۱۹این پروژه در اکتبر و نوامبر سال 

به عنوان جشن سی امین سالگرد انقالب مخملی و  ۲۰۱۹نوامبر  ۱۱ساختمان رولینگ هاوس در 

 .سالگی النا آرامکووا رونمایی شد ۹۰به عنوان هدیه به 

 

 استوارسازان گروه آموزشی
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