
 

 "زندگینامه و معرفی آثار لویی کان"

 :نامه لویی کانزندگی

در  1901فوریه  20با نام اصلی ایزادور ایتزه لیب شیمولوئیسکی در تاریخ  لویی کان

 .در خانواده یهودی چشم به جهان گشود استونی پرنو

های گداخته و برداشتن تعدادی از آنها، لویی کوچک تنها سه سال داشت که با مشاهده نور ذغال

 :دچار سوختگی شدیدی شد

 .ها بعد نیز در چهره وی نمایان بودکه آثارش تا سال

ربکا مندولوویچ -در حالی کان کودکی بیش نبود پدرومادر یهودیش لیب شیمولوئیسکی و بیال

 .کردند مهاجرت امریکا به و گرفتند استونی از مهاجرت به تصمیم  190۶بعدها در سال 

 .برگزیدند 1912  را در سالبه منظور همگونی با آن شهر، خانواده اسم آخر کان 

 .ربکا نامهای لئوپولد و برزا را برگزیدند که پسرشان لوئی ایزادورف کان شد-لیب و بیال

 .با آیزر ازاریل ازدواج کرد 1930سال 

سالگی( هنگام بازگشت از مسافرت هندوستان در  73) 1974مارس  17سرانجام در  لویی کان

 .بر اثر سکته قلبی دیده از جهان برگشود نیویورك ایستگاه فیالدلفیا در شهر

 :دوران تحصالت لویی کان

در دبیرستان مرکزی فیالدلفیا و مدرسه هنرهای صنعتی عادی به تحصیل  1920سال   لویی کان

 .مشغول شد
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 ملی عالی دانشسرای شبیه آن آموزشی شیوه که پنسیلوانیا دانشگاه معماری بعدها در رشتهاو 

 .کرد تحصیل بود پاریس زیبای هنرهای

 .از آن دانشگاه شد معماری مدرك اخذ به  موفق 1924در ساال  لویی کان

 :معماری لویی کان

 .از طریق پنج اصل ثابت، قابل تشخیص است لویی کان کارهای معماری

 احساس ترکیب در کل بنا .1

 استفاده از مواد و مصالح ساختمانی ، متناسب با طبیعت آنها .2

 احساس فضای معماری به عنوان هدف اصلی .3

 اهمیت نور به منزله بخشی از طرح .4

 تناسب ها و ارتباط های معمارانه .5

با  50گردد ولی تا اواسط دهه بر می 1925به سال  لویی کان هایزمان اجرای اولین ساختمان

 .اجرای چند اثر توجه آمریکا و جهان را به خود جلب کرد

تجریبات معماری مدرن، معماری قرون وسطی، معماری اسالمی و حتی  لویی کان در آثار

 .توان دیداروپا را می 19آکادمیسم قرن 

ها در باالترین حد و با پیچیدگی تمام مانده است، پروژهتعدادی از کارهای او در حد پروژه باقی

 .اندطراحی شده

 .شوندها با انتخاب مصالح مناسب و غالبا طبیعی و سنتی ساده میولی در زمان اجرا، فرم
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قواعد استفاده از مصالح و تنوع استفاده کردن از کاربرد دقیق مصالح و بیان  لویی کان در کارهای

 .مصالح مشهود است

 صحبت است، اغلب از فرم، نور و روشنایی و از فضاهایی که عملکردی بر آنان غالب لویی کان

 :که است نوشته روشنایی و نور درباره کرد،می

 .شودنور و روشنایی حضور همه چیز را باعث می

 .آیدد یا به تعبیری دیگر، هر گاه نور مصرف شود جسم حاصل میشوناجسام از نور مشتق می

 .آید و سایه به نور تعلق داردها هستند که به سبب وجودشان سایه به وجود میاجسام همان

کند و جسم به جانب نور و این امر محیط و جو سازندگی را به وجود نور به جانب جسم حرکت می

 .آوردمی

 .توان شاعر معماری در صد سال گذشته دانسترا می لویی کان
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 :ای لویی کانهای حرفهفعالیت

کند، او را به های مدرن را ترکیب میهای بی زمانی و تکنیکبه عنوان طراحی که فرم لویی کان

 .یکی از معماران پیشرو این سبک قرن بیستم تبدیل کرد

پس کار و فعالیت به عنوان طراح ارشد برای شرکت ساختمانی سکویسنتینیال به تمام  لویی کان

 .اروپا سفر کرد

های باشکوه نیز قلعه فرانسه و کارکاسون و طی این سفر شیفته معماری قرون وسطایی شهر

 .اسکاتلند شد

و به کار در دفتر استاد سابق خود در دانشگاه پنسیلوانیا، پل فیلیپ کرت، و نیز دفتر زنتزینگر در 

 .فیالدلفیا مبادرت ورزید

 .دایر نمود 1935شرکت خود را در سال 

نکفورت و فلسفه لویی کان و دومینیک برنینگر به جذب معماران جوانی پرداختند که به مکتب فرا

 .مند بودندشناسی آوانگارد اروپایی عالقهجدید زیبایی

 .از همان آغاز فعالیت او عالقمند به نقش معمار درتغییرات اجتماعی بود

 1940هایی برای کارگران کارخانه بنا نهاد و بعدها یعنی در دهه او در طول جنگ جهانی دوم خانه

 .های کارگری کار کردهایی برای اتحادیهروی سازه

با حفظ سبک مدرنیستی چندین خانه های خصوصی را در حومه  لویی کان بعد از جنگ،

 .پنسیلوانیا طراحی نمود
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 .در دانشگاه ییل در نیوهیون شروع به آموزش معماری نمود 1947در سال  لویی کان

این نقطه استارت آموزش موثر او بود، که به مدت ده سال قبل از اینکه به عنوان استاد تمام در 

 .شود در دانشگاه ییل باقی ماند پنسیلوانیا دانشگاه

 

 :آثار لویی کان

، موفق به خلق آثار معماری ای خود در عرصهدر طول چندین دهه فعالیت حرفه لویی کان

 :شاخصی بسیاری در سراسر جهان شد

 .درخشندکه هر یک، همچون نگینی در قلب آن کشور می

 19۶2 داکا مجلس ملی بنگالدش در 

 19۶3 – هند – احمدآباد مؤسسه اداری در 
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 19۶۶–۷2موزه هنر کیمبل 

 19۶3 داکا بیمارستان مرکز ایوب در 

 195۰–5۴گالری هنری دانشگاه یل 

 19۶۷–۶9 بنای یادبود شش میلیون یهودی   

 195۷–۶1 های پزشکی دیچاردز، پنسیلوانیاساختمان آزمایشگاه 

 کنزوتانگه مشارکت با تهران آبادعباس محله توسعه شهر سازی 

 خوابگاه الئونوردونولی اردمن، اقامتگاه دانش جویان دختر، کاهابرن مار-

 پنسیلوانیا

 1959–۶۷یسای موحد، نیویورککل 

 19۶1–۷۰، کنیسه مایکوه، اسراییل 

 ،19۶۷–۷2 نیوهمپشایر، کتابخانه آکادمی فیلیپس اکستر 

 :ی لویی کانآثار برجسته

 بنگالدش ساختمان مجلس ملی

ای فوق العاده از معماری ساختمان مجلس ملی بنگالدش در داکا را به عنوان نمونه لویی کان

 .بومی بنگالدشی رونویسی کرد معماری مدرن در بخشی از

ترین آثار به اتمام رسید و نه تنها به عنوان یکی از برجسته 19۸2ساختمان مجلس ملی، در سال 

 .کان قرار گرفت بلکه یک بنای یادبود نمادین برای دولت بنگالدش شد
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 Kimbell Art Museum  –موزه هنر کیمبل

 .ستایاالت متحده آمریکا های مشهوریکی از موزه

لویی  این موزه در شهر فورت وورث در تگزاس قرار دارد و توسط استاد بزرگ معماری

 .طراحی گردید کان
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 | Yale University Art Gallery) کنتیکت |گالری هنری دانشگاه ییل نیو هون 

Connecticut) 

توان گالری که توام با حرکتی نوآورانه بود را می لویی کان اولین اثر قابل توجه و نخستین شاهکار

 .هنری دانشگاه ییل به شمار آورد

دار، فضایی را ایجاد کرد که به سبب های چهار وجهی بتنی توخالی قوسوی با طراحی فریم

 .کردنیاز میستم سرمایشی متداولی بیتسهیل گردش جریان هوا، آن را از وجود هرنوع سی

، در عین به لویی کان با این حال، ساختمان گالری هنر دانشگاه ییل نیز همانند سایر برجسته

 .های رایج استنمایش گذاشتن ماهیت حقیقی خود، ناقض تمامی سبک

 

 Richards Medical Research) فیالدلفیا |آزمایشگاه تحقیقات پزشکی ریچاردز 

Laboratories | Philadelphia) 
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گیری جدید معماری مدرن از طریق آزمایشگاه تحقیقات پزشکی ریچاردز به واسطه کمک به جهت

میان فضاهای اصلی با خدماتی و ترسیم مسیر نمایی خاص فضاها نظیر ایجاد تمایز کامل جای

 .شودمعماری آینده شناخته می

لویی  آزمایشگاه تحقیقات پزشکی ریچاردز که به عنوان بخشی از دانشگاه محل تحصیل شخص

ترین آثار این معمار توامند ، ساخته شده است، یکی از شاخصپنسیلوانیا ، دانشگاهکان

 .رودتبار به شمار میاستونیایی

 

 | Salk Institute for Biological Studies) کالیفرنیا |انستیتو سالک ال هویا 

California) 

و با پردیسی در سه بخش طراحی شده  لویی کان میالدی توسط 1959انستیتو سالک در سال 

 .است

 .هاسمینار، فضاهای اقامتی و آزمایشگاه فضاهای مالقات و
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باشد که حول محور باغی این در حالی است که بخش آزمایشگاهی خود متشکل از دو بخشی می

 .اندآبی طراحی و اجرا شده

العاده به اقیانوس آرام دارند و با آبنماهایی بسیاری اندازی فوقها چشمبا این حال هردو این بلوك

 .اندشده در سراسر آن تزیین

 

 | First Unitarian Church of Rochester) نیویورک |کلیسای موحد راچستر 

New York) 

ترین که به گفته معمار افراطی برنده جایزه پولیتزر، پل گلدبرگ، عالی لویی کان کلیسای موحد

 !رودسازه مذهبی طراحی شده در سده بیستم میالدی به شمار می

 .ترین آثار این معمار استیکی از برجسته

هایی ، بی ارتباط با استفاده از پنجرهلویی کان رسد که چنین تعریفی از کلیسای موحدبه نظر می

 :بلند و باریک در طراحی آن نیست
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ها را نیز در که عالوه بر فراهم آوردن امکان نورگیری طبیعی حداکثری، ریتم نامنظمی از سایه

 .کندنمای خارجی آن ایجاد می

 

 :(Fisher House | Pennsylvania) پنسیلوانیا |خانه فیشر لویی کان 

میالدی به درخواست دکتر  19۶7خانه فیشر که به خانه نورمن فیشر نیز شهرت دارد، در سال 

 .نورمن فیشر طراحی شده است

ای است که با استفاده از روکشی حجم کلی خانه فیشر متشکل از دو مکعب سنگی به هم پیوسته

 .انداز جنس چوب سرو پوشانده شده

توجهی به پالن خطی مرسوم معماری مدرن، دو مکعب دو در طراحی خانه فیشر، با بی کان لویی

 :ای را خلق کرده استطبقه
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 .کنندکه امکان تقسیم کامل فضاهای خصوصی و عمومی این خانه را فراهم می

 

 :جوایز و افتخارات لویی کان

 AIA عنوان معمار سال از انجمن معماران امریکا 1952

 .نمود دریافت ادبیات  جایزه آرنولد برونر را توسط انستیتو ملی هنر و 19۶0

بورس تحقیقاتی جهت تجزیه و تحلیل های پیشرفته در زمینه معماری را از بنیاد گراهام  19۶1

 .دریافت نمود

 .های ارزنده از مجتمع هنری فیالدلفیامدال افتخار به خاطر اجراء نمونه 19۶2

 پی براون مدال فرانک 19۶۴

مدال نقره از دانشگاه کانکتنیکوت به خاطر کمکهای شایان در زمینه هنری و  19۶9

 .مدال طال از انستیتو آمریکایی معماری در دانشگاه فیالدلفیا

 .مدال طال از بخش نیویورک انستیتو آمریکایی معماری 19۷۰
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 .AIA مدال طال از انستیتو معماری آمریکا 19۷1

 .RIBA انستیتو معماری انگلستان مدال طال از 19۷2

 .میالدی به عضویت موسسه ملی هنر امریکا نائل شد 19۶4سال  کانلویی

 19۶۸میالدی به عضویت انجمن علمی آمادمی ملی طراحی در آمد و در سال  19۶5در سال 

 .میالدی نیز به یکی از اعضای آکادمی امریکایی علم و هنر بدل شد

 :ف لویی کانهای معروها و جملهگفته

 .دانستلوکوربوزیه معلم من بود ولی این را خودش نمی

سنتی بودن در معماری مانند سایر موارد به  تاثیر از کارهای بتن مسلح و عریان بودن ساختمان

 :این معنا نیست که گذشته را دوباره تجدید کنیم

 .بلکه باید از آن و با امکانات معاصر استفاده کنیم

 .مان است در حالی که جوهر هنرمند ابدی استسبک متعلق به ز

 .شودسنجیده می معماری ارزش ساختمان با کیفیت فضاهای

 .ای ما شودانگیز است و باید بخشی از انگیزه حرفهتکنولوژی شگفت

 .اگر یک ساختمان بتواند به تکنولوژی الهام دهد بی اندازه با ارزش است
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https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/


 

 

 استوارسازان گروه آموزشی

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86/

