
 

 "جایزه پریمیوم امپریال"

 جایزه پریمیوم امپریال چیست؟

المللی هنری در یادبود مقام واالی شاهزاده تاکاماتسو یک جایزه بین جایزه پرمیوم امپریال

 .است

به نمایندگی از  ژاپن توسط خانواده امپریال 1989افتتاح شد و از سال  1988این جایزه در سال 

های نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و تئاتر یا فیلم اهدا انجمن هنر ژاپن در زمینه

 .شودمی

هنر ژاپن به پوشش  میالدی و از سوی انجمن سلطنتی 1989از سال  جایزه پریمیوم امپریال

 .اندپردازد که در جایزه نوبل لحاظ نشدههایی میدادن دستاوردهای نوین به رشته

 .شوندمی اعالم سپتامبر ماه در جایزه برندگان

 .شودهای مرتبط در ماه نوامبر در توکیو، ژاپن برگزار میمراسم اهدای جوایز و برنامه

 یش شاهزاده هیتاچی، رئیس انجمن هنری ژاپن، درمراسم اهدای جوایز با حضور شاهزاده عال

Meiji Kinenkan شودتوکیو برگزار می. 

 .کندشاهزاده هیتاچی جوایز را به برندگان برگزیده اهدا می

 .میلیون ین ژاپنی و یک تقدیرنامه است 15این جایزه شامل یک مدال طال و 

 3های آن در هر سال حدود که توسط گروه ارتباطات فوجیسانکی ایجاد شده است و بابت هزینه

 .کندمیلیون دالر پرداخت می
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شوند و توسط کمیته ناشناس انجمن این برندگان ساالنه توسط مشاوران بین المللی توصیه می

 .گیرندهنر ژاپن تصمیم می

اچ. لوئرز، المبرتو دینی، فرانسوا پینول، کریس پاتن و مشاوران شامل یاسوهیرو ناکازون، ویلیام 

 .کالوس دیتر لمان هستند

مشاوران افتخاری شامل ژاک شیراک، دیوید راکفلر، دیوید راکفلر جونیور، هلموت 

 .اشمیت و ریچارد فون ویزوکر هستند

 

 شاهزاده تاکاماتسو که بود؟

 .، برادر کوچکتر امپراتور هیریهیتو بود1905شاهزاده تاکاماتسو متولد 
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به عنوان فرماندار انجمن هنرهای ژاپن خدمت  1987تا زمان مرگش در سال  1929وی از سال 

 .کرد و یک هوادار پرشور هنر بود

 تا کنون هشت جلد خاطرات وی منتشر شده است، به خوبی مشخص است که شاهزاده تاکاماتسو

 .ها در جنگ با ایاالت متحده کار کرده استبرای حل و فصل زود هنگام خصومت

پس از جنگ، هنگامی که ژاپن شروع به توسعه اقتصادی کرد، شاهزاده تاکاماتسو اظهار داشت که 

 .راه رسیدن به درک از طریق هنر است

برای و کمک هزینه  Praemium Imperiale این ذهنیت بود که سرانجام به افتتاح

 .هنرمندان جوان انجامید

 2004دسامبر  18در  سال داشت 92او  پرنسس تاکاماتسو، همچنین با نام شاهزاده خانم کیکوکو،

 .درگذشت

 .پرنسس تاکاماتسو نوه توکوگاوا یوشینوبو، آخرین شوگون توکوگوا بود

را انجام  وی متعهد شد که خدمات رفاهی عمومی را که توسط پرنس تاکاماتسو آغاز شده است

 .دهد

” صندوق تحقیقات سرطان پرنسس تاکاماتسو“به عنوان مبارزه با سرطان، وی مرکزی بعنوان 

 .تأسیس کرد

 .بود Praemium Imperiale پرنسس تاکاماتسو از افتخار شوهرش شاهد استقرار

 .در مراسم جوایز شرکت کرد 1996وی تا سال 
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 :برندگان جایزه پریمیوم امپریال

 :برخی از برندگان جایزه پریمیوم امپریال در بخش معماری
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 تادائو آندو. 1996

 

 ریچارد میر. 1997
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 ژان نوول. 2001
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 رم کولهاس . 2003
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 Tod Williams and Billie Tsien گروه معماری . 2019
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