
 

 "زندگینامه و معرفی آثار پیتر آیزنمن"

 :زندگینامه پیتر آیزنمن

 ۱۹۳۲اگوست سال  ۱۱در  پیتر آیزنمن باشدیک معمار و یک معلم می پیتر آیزنمن

 .، ایالت نيوجرسی در خانواده یهودی به دنيا آمدنيویورك در

 :دوران تحصیالت پیتر آیزنمن

خود را از دانشگاه كرنل، مدرك فوق ليسانس خود را از  معماری مدرك ليسانس پیتر آیزنمن

 .دانشگاه كلمبيا و دكترای خود را ازدانشگاه كمبریج دریافت كرد

 .انشگاه ایلينویز شيکاگو اهدا گردیده استبه او یک دكترای افتخاری هنرهای زیبا از طرف د

 :شروع کاری پیتر آیزنمن

 .سازی تاسيس كردوی انستيتو نيویورك را برای دانشجویان معماری و شهر ۱۹67در سال 

سنجد یکی اینکه چه مدت در تعلق به حال باقی ها را با دو معيار میساختمان پیتر آیزنمن

 .كننداریخ خودشان را حفظ میمانند و دیگر اینکه چه مدت در تمی

 .ای نمود كه از قبل، آنها را در ذهن خود داشتگانههای آزمایشی دهآغاز به اجرای طرح

موردشان اجرایی شدند و چنان موفقيتی را برای آیزنمن به  ۴های جالب، تنها از ميان این طرح

 .همراه داشتند كه سبب شدند نام او سریعا جهانی شود
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 ۵باعث آشنایی او با چهار نفر از معماران بزرگی گشت كه بعدها در كنار او، لقب  همين موضوع،

 .را گرفتند نيویورك معمار بزرگ شهر

دهند و كنونی بودن خود را از دست می هایمعتقد است كه: بعضی از ساختمان پیتر آیزنمن

 .شوندهرگز جزئی از تاریخ نمی

 .سال تعلق به حال داشته باشند ۱00تا  ۵0توانند ها میساختمان

 .كند مربوط به پاالدیو استاو در حال حاضر تنها مبحثی را كه در دانشگاه تدرس می

 .تيپولوژی استدر كار پالدیو چيزی است كه او شيفته آن است و آن اختراع 

اش در یک ردیف قرار اختراع )تيپولوژی اجتماعی و فرم ساختمانی( كه با دیگر كارهای زمانه

 .گيرندنمی

 .باید اقرار كرد كه ما هنوز مشغول ساختن ویالهای پاالدیویی هستيم

ها پاالدیو را به خاطر اینکه جایی در اصول این موضوع آیزنمن را برانگيخته كه پست مدرننيسم

 .انداند و پاالدیو را در حاشيه گذاشتهفکری انها ندارد سركوب كرده

زنيم كه وجه اشتراك پاالدیو و آیزنمن در این است كه هر دو به عقيده منتقدانشان گمانه می

 .قطع شده استارتباطشان با تاریخ 
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 :ای پیتر آیزنمنآغاز دوران حرفه

ای های قابل قبول، كار حرفهها تدریس و نوشتن كتاب و نوشتن تئوریپس از سال ۱۹۸0در سال 

های هایی با مقياس بزرگ و پروژهی طراحی و ساختن آغاز كرد كه شامل خانهخود را در زمينه

 .های شخصی بودی آموزش دانشگاهی و یک سری خانههایی در زمينهشهری و نيز فعاليت

بوده و به  شهرسازی به عنوان بنيانگذار و مدیر انستيتو معماری و ۱۹۸۲تا سال  منپیتر آیزن

 .آمدعنوان منبع تفکر و اندیشه برای نقد معماری به شمار می

ی ایاالت متحده شركت داشت و ی از دو معماری بود كه به عنوان نمایندهدر بينال پنجم هم او یک

 .های سرتاسر دنيا نمایش داده شدها و گالریهای ارائه شده توسط ایشان در موزهپروژه

 .نقطه شروع آیزنمن آیین افالطونی است

دهدكه ی در شرایط امروزی این احساس را به دست میتفکر آیزنمن غيردینی است و چنين تفکر

 .كامال از این گونه مسائل )مسائل دینی( جداست
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ها از دام متعارفكوشد تا در سایه تحریک تخيل و تصور و پذیرش نامی پیتر آیزنمن معماری

 .ماليخوليا بگریزد

ها یا مکانیدی برای الها را به عنوان عناصری مثبت در ساختن مکان جدبه این ترتيب كه این

 .مامنی كه در آن معمار اراده فرماتيو خود را باز شناسد تلقی ميکند

له رود كه مسئبه سمتی پيش می ۱0تا  ۱های های مکعبی و سری خانهفرم معمار پیتر آیزنمن

 .مکان در پيش زمينه قرار گرفته است

كند با این حال او كاری به دیگران ندارد وی با روح نوستالژیک هوشمندانه و نبوغ خود خيال می

 .تواند مکان را در تسلط خویش در آورد و معماری خویش را بر آن بنا نهدكه می

اش همچنان پای يت تبعيدیهای اخير بر موقعرسد كه معماری آیزنمن درسالچنين به نظر می

 .فشاردمی

های دانشگاهی و یا در توابع این معماری اعم از اینکه در شهرها ساخته شود یا در محيط

 .كند، ریشه نداردهای شهری، در آنچه كه خلق میوحومه

 این عکس كامالا ( مورتی–تراینی  – لوکوربوزیه) معماری مورد عالقه آیزنمن معماری پاالدیو

 .است معماری

ید ریشه در مقاوم در برابر زیبایی شناسی روحانی و كوشا درجهت حفظ و موجودیت فرم هوگو فر

خورد كه تمام تازگی ای برمین پو( به نکتهاثر ادگار آل فلسفه كمپوزیسيونتفسير خود بر كتاب )

 .شعر آلن پو در آن است
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كند معنی و داللت اوليه كه بایستی از راه معماری اخير پيتر آیزنمن نيز همين روال را طی می

 .زبان فرمال به بيان درآید وجود ندارد

 روش پیتر آیزنمن در عمل معماری، کامال عكس درك کالسیك گرته برداری و اصل

 .تقلید به مثابه پایه های اساسی کار معماری است

تقليدی در كار نيست نه از آلونکی ابتدایی و نه از نظام طبيعت و نه از منابع عظيم زندگی مدرن 

های تاریخی های الگویی یا درساجتماعی، هيچ نشانی نيز از درك معماری مبتنی بر تکميل مدل

 .وجود ندارد

شاید در عصر حاضر معمار دیگری نباشد كه چنين آشکارا از تمام مفاهيم تکاملی زیبایی شناسی 

نظمی جهان بدیل از بیهای تاریخی آن فاصله گرفته باشد و معماری او با كلماتی بیمعماری و پایه

 .گویدمدرن، ضعف عمل انسانی و ناتوانی و فتور دانش ما و از محيط سخن می

گویی به روال رایج نيست، كه این گشاید، اما این سخن قصهاست كه به زبان سخن می این خود اثر

 .خانه شبيه فالن است و این مکان مثل بهمان

ها و ثبات ساختاری و حقيقت هندسه، در ی او خود به عنوان مفهوم این مکانمنتهای معمار

است پرسش بر انگيز  ها و بر شک و ابهام استوارها و نفی برداشتی كه بر تاكيد

 هستند

ای كه تفسير یک عمل به معنی اجرای آن است درست اما معماری او بعد تاویلی نيز دارد به گونه

مثل پيانيستی كه متن نوشته شده موسيقی را می نوازد شرط تاویلی معماری آیزنمن در توليد و 

 .ساخت و بيان زمان و فضا شرط التزامی است
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 :سخنان پیتر آیزنمن

ادعا نمی کنم که معماری من بومی است، ولی همیشه کار خود را از زمینه  .۱

 .کنمشروع می

کند، گام اصلی داند دارد چه کار میاگر کارفرما متقاعد شود که معمار می .۲

 .برداشته شده است

توانایی فكر کردن از طریق خط کشیدن در معماران و دانشجویان امروزی  .۳

 .نیست

کنیم. آنها به چیزی هستند که ما معماران تصور می تر ازمردم خیلی باهوش .۴

 .چه مفهومی دارد« ایده»فهمند شكل شهودی می
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 :جوایز و افتخارات پیتر آیزنمن

 (۱۹76) بورس تحصيلی گوین هایم

 برانئر( از آكادمی هنر وادبيات و جایزه بين المللی برای هنر) جایزه

 (۱۹۸۵) ونيز جایزه خرس سنگی از بينال معماری در

 (۱۹۸۹) اهایو جایزه افتخاری از انستيتو معماری آمریکا در

 (۱۹۹۱) جایزه بين المللی برای طراحی شركت مركزی) كوزميئی سانگيو( در توكيوی ژاپن
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 :آثار معمار بزرگ پیتر آیزنمن

 مركز گردهمایی بزرگ كلمبوس .۱

 مجموعه راینهارت .۲

 ۲000كليسای سال  .۳

 سالن كنسرت بروژ، بلژیک .۴

 باغ رد پای گمشده .۵

6. (Waxner) مركز ومستر 

 هتل المپيک بانيولس .7

 اسپانيا خانه گواردیوالی .۸
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 خانه دوم .۹

 

 

 

 استوارسازان گروه آموزشی کاری از
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