
 

 جایزه معماری بیست و پنج سال چیست؟

 :آشنایی با جایزه بیست و پنج سال

است که  معماری یک جایزه )Five Year Award-Twenty( جایزه بیست و پنج سال

 ۲۵کند که با گذشت هر ساله به بنایی اعطا می ( AIA جایزه معماری) موسسه معماری آمریکا

 طراحی و اهمیت برای عالی استانداردهای سال از ساخت آن، همچنان تعیین کننده ۳۵تا 

 .است معماری

 .داده شد ۱۹۶۹برای اولین بار در سال  جایزه بیست و پنج سال

 .استداده شده  ۲۰۱۸به بعد به جز سال  ۱۹۷۱هر سال از سال 

 .داده شد رابرت ونچوری اثر نگارخانه ملی لندن این جایزه به ۲۰۱۹در سال 

ای از جهان باشد، اما باید معماری تواند در هر نقطهکند میای که این جایزه را دریافت میپروژه

 .در ایاالت متحده آمریکا است آن را طراحی کرده باشد که دارای مجوز فعالیت

 .اندتنها پنج ساختمان خارج از ایاالت متحده این جایزه را دریافت کرده

در هر کدام یک ساختمان و  فرانسه ،پاریس و اسپانیا ،بارسلون ،عربستان سعودی ،جده شهرهای

 .اندبرنده شده انگلستان ،لندن دو مورد هم در

 .با پنج جایزه بیشترین جایزه را برده است نیویورک شهر

هر کدام با کسب دو جایزه در رتبۀ  .واشینگتن، دی.سی و نیوهیون ،شیکاگو ،بوستون در حالی که

 .دوم قرار دارند
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
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شان نقش داشته با دریافت در طرّاحی ارو سارینن آمریکایی -هایی که معمار فنالندینساختما

 .هستند اسکیدمور، اوینگز و مریل شش جایزه هم رتبه با شرکت معماری

، لودویگ میس فن در روهه چهار بار، فرانک لوید رایت پنج بار، لویی کان هایساختمان

 .اندهایشان این جایزه را گرفتههر کدام سه تا از ساختمان پی کب فرید و همکاران تشرک

زان سربایادبود کهنه ایمز، اند تنها سه بنای خانهای که این جایزه را گرفتهپروژه ۴۹از 

 .اند، دارای زنان طراح بودهنگارخانه ملی لندن و ویتنام

 :شرایط دریافت جایزه

شود و ممکن است یا یک ساختمان به هر نوع پروژه معماری داده می بیست و پنج سال جایزه

 .دهندها باشد که یک مجموعه بزرگ را تشکیل میواحد یا گروهی از سازه

، و سربازان ویتنامیادبود کهنه و طاق دروازه برندگان شامل بناهای تاریخی، مانند یادبود

و دانشکده  لویی کان ساخته شناسی سالکمؤسسه مطالعات زیست هایی، مانندساختمانگروه

 .صنایع دستی کوه هایستاک
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
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https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 

های جدید هستند اما یکی از های معرفی شده برای این جایزه ساختمانبیشتر ساختمان

 .ی بودا، بازسازی قابل توجهی از یک انبار به یک بازار جشنوارهفنل هال برندگان،

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84_%D9%87%D8%A7%D9%84
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https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

سال  ۳۵تا  ۲۵برای اینکه یک پروژه واجد شرایط دریافت جوایز بیست و پنج سال باشد، باید بین 

 .ه ساخته شده باشدقبل از سال اعطای این جایز

آن را طراحی کرده « یک معمار درای مجوز در ایاالت متحده در زمان اتمام پروژه»همچنین باید 

 .باشد

ای از جهان باشد، اما باید یک تواند در هر نقطهاین بدان معنی است که نامزد دریافت جایزه می

 .معمار آمریکایی دارای مجوز طرّاح آن باشد

 .اسپانیا در بنیاد خوان میرو مانند

 

در »داشته باشد و همچنین « ای کاملطور قابل مالحظهشکل به»برای نامزد شدن پروژه باید 

 .باشد« شرایط خوبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 .ای داشته باشندنامزدهای احتمالی از زمان ساخت آنها نباید تغییر قابل مالحظه

 .سازه باید همچنان دست نخورده باشد« هدف اصلی»طبق قوانین تغییر کاربری مجاز است، اما 

 .این تغییرات کاربری شامل سازماندهی مجدد فضای داخلی است

این مورد در مورد برج پرایس در نظر گرفته شده بود، که هنگام ساخت، ترکیبی از دفاتر و 

 .یاز، فقط یک آپارتمان باقیمانده بودها بود، اما هنگام اعطای امتآپارتمان

 .شودداده می ( AIA جایزه معماری) AIA این جایزه هر سال در کنوانسیون ملی

 :روند نامزدی

مجاز به معرفی یک بنا برای جایزه « ، گروهی از اعضا، مؤلفه یا انجمن علمیAIA هر عضو))

 .بیست و پنج سال در سال است

ممکن است یک پروژه چندین بار نامزد شود، مادامی که هنوز هم با الزامات واجد شرایط بودن 

 .مطابقت داشته باشد

ا استانداردهای معماری امروز مورد قضاوت قرار نامزدها در عملکرد، اجرا و خالقیت آنها مطابق ب

 .گیرندمی

 .شودشوند و هرگونه تغییر در بستر در نظر گرفته میپروژه و سایت آن با هم قضاوت می

 :سال به همراه آثار ۲۵برندگان جایزه 

 فرانک لوید رایت تلییزن وست، پرادایس ولی، آریزونا، ۱۹۷۳
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https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 

 فرانک لوید رایت ساختمان اداری حانسن اند سان ریسین، ویسکانسین، ۱۹۷۴

 

https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 لودویگ میس فن در روهه خیابان لیکشر شمالی، شیکاگو، ۸۶۰-۸۸۰های آپارتمان ۱۹۷۶

 

 لویی کان نمایشگاه هنری دانشگاه ییل، نیوهیون، کنتیکت، ۱۹۷۹

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%db%8c%da%af-%d9%85%db%8c%d8%b3-%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%87/
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https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 لودویگ میس فن در روهه خانه فارنزورث در ایلینوی آمریکا، ۱۹۸۱

 

 د رایتفرانک لوی برج پرایس، بارتلزویل، اکالهما، ۱۹۸۳

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%db%8c%da%af-%d9%85%db%8c%d8%b3-%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%87/
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https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 لودویگ میس فن در روهه ساختمان سیگرام، ۱۹۸۴

 

 فرانک لوید رایت موزه گوگنهایم نیویورک، نیویورک، ۱۹۸۶

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%db%8c%da%af-%d9%85%db%8c%d8%b3-%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%87/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%db%8c%da%af-%d9%85%db%8c%d8%b3-%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%87%d9%87/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 رابرت ونچوری خانه وانا ونچوری، چستنات هیل، پنسیلوانیا، ۱۹۸۹

 

 لویی کان شناسی سالک،ال هویا، کالیفرنیا،مؤسسه مطالعات زیست ۱۹۹۲

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 لویی کان ی فیلیپس اکستر اکسیتر، نیوهمپشایر،کتابخانه آکادم ۱۹۹۷

 

 لویی کان موزه هنر کیمبل فورت ورث، تگزاس، ۱۹۹۸

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 ریچارد مایر خانه اسمیت درین، کنتیکت، ۲۰۰۰

 

 لویی کان مرکز هنر بریتانیا در ییل، نیوهیون، کنتیکت، ۲۰۰۵

 

https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 ریچارد میر آتنیوم نیو هارمونی، ایندینا، ۲۰۰۸

 

 فرانک گری خانه گری، سنتا مونیکا، کالیفرنیا، ۲۰۱۲

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b1/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b1/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 رنزو پیانو مجموعه منیل، هیوستون، ۲۰۱۳

 

 رابرت ونچوری شعبه سینزبری نگارخانه ملی لندن، لندن، 2019

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d9%86%d8%b2%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d9%86%d8%b2%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d9%84/

