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موزه هنر دنور
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20063:سال ساخت 

زندگینامه دانیل لیبسکیند
.سالگي به تبعيت امريکا در آمد19در سن 1965در لهستان به دنيا آمد و در 1946ليبسکيند در سال 

فارغ التحصيل شد .  او مدتي موسيقي خواند ولي آن را رها کرده و به تحصيل آمريکا در رشته معماري 

1972در سال .ليبسکيند به طور مختصر به عنوان کار آموز ريچاردمير کار کرد1968از سال 

او براي کار با پيترآيزنمن در انيستيتو معماري و مطالعه شهري استخدام شد ولي او خيلي زود آنجا را 

دانيل ليبسکيند همسر و شريک کاري آينده اش را در کمپ ييديش در ايالت شمالي نيويورک در.ترک کرد

آنها چند سال بعد ازدواج کردند و به جاي يک ماه عسل سنتي در سرتاسر امريکا سفر .ديد1966سال 

.کردند و از ساختمان هاي فرانک لويد رايت در همکاري با اتحاديه کوپر ديدن کردند

پردازي با همسرش نينا در بريلن تاسيس کرد وي در ابتدا براي مدتي به عنوان متخصص نظريه1989ليبسکيند آتيله معماري اش را در سال 

مر موجب در ارتباط با حرکت  ديکانستراکشن به عنوان عالقه شخصي اش در توسعه طراحي از طريق فلسفه و موسيقي مطرح بود همين ا

درمعماري مي المللي-تصميم اخير آکادمي هنر و ادبيات آمريکل جهت اعطاي جايزه معماري به وي شد دانيل ليبسکيند يک شخصيت بين 

ي باشد او يک چهره مشهور در معرفي بحثهاي جديد انتقادي در معماري است کارهاي او عمدتا شامل ساختمان هاي موسسات بزرگ فرهنگ

مثل موزه ها ونمايشگاه هامي باشد

رسي استادي او مدتي در دانشگاه تورنتو به جاي فرانک گهري بر ک. ليبسکيند در بسياري از دانشگاه هاي سراسر دنياتدريس کرده است 

نشسته است ومدتي نيز در دانشگاه هاي کارلسروهه وپنسيلوانيا تدريس کرده است
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موزهی تاریخچه 

.به نام انجمن هنر دنور تغيير نام داد1916در سال 

شهربه اولين گالري ها در ساختمان 1918در سال 

.محله منتقل شد و تبديل به موزه ي هنر دنور گرديدو 

به اولين ساختمان هدفمند ساخته شده 1954در سال 

گرديدامروزه مردگان و نيک ناميده مي شود منتقل که 

،، ساختمان کنوني که توسط جيوپنتي 1971در سال 

کردند که براي قبل از ساخت موزه گوگنهايم بيلبائو ،مسئوالن موزه پيش بيني.ايتاليايي ناشر داموس طراحي شده استمعمار 

عکس کننده برج با پوشش تايل هاي شيشه اي مندو شرکت  جيمز .جذب جمعيت به يک معمار با سابقه بين المللي نياز است

فرم قوي ساختمان هاي قرون وسطا را به خاطر مي 28متصل به هم طراحي کرد،که با  وجه کنگره دار و پنجره هاي کوچک،

ه کتابخانه در همسايگي اين مجموعه،ساختمان الحاقي مايکل گريوز ب.اين ساختمان يک نيروي گريز از مرکز ايجاد مي کند.آورد

.شده استساخته 1995مرکزي  دنور قرار دارد که در سال 

5

وساختمان ترکيبي با مقياس  بزرگ از طبل هاي چند تايي اين 

شيشه اي است که جنبه گريز از مرکزي  به پارک بلوک هاي 

فزايد در ماه فوريه ي مي  دانکنغرفه ي نمايشگاهي 2006ا

فوت مربع به طبقه  دوم ساختمان شمالي 5700با مساحت 

هميلتونشد و پلي از شيشه و استيل بين فدريک سي اضافه 

و ساختمان شمال زماني که بازسازي به پايان رسيد ايجاد شد تا 

.تردد وجود داشته باشدامکان 

فتتاح توسعه ي اصلي ، ساختمان فردريک 2006 تاريخ تکميل و ا

فتتاح 2006اکتبر 17ساختمان جديد در . هميلتون مي باشدسي  ا

.باشدو پوشيده شده از تيتانيوم و شيشه مي شد 

روبروي ساختمان هاي الحاق شده،ليبسکيند ميداني بزرگ طراحي 

،لبه آن به وسيله مجتمع مسکوني تعريف شده استکرد،که 

قرار دارديک  ني در مجتمع مسکو.سازه جديد در جايي که پنجاه و پنج  واحد در اطراف فضاي پارکينگ به موزه سرويس مي دهند،

ه از که بيشتر تعدادي صفحاتي مورب به نظر مي رسند ک. موزه،خطوط عمودي وکمکي آپارتمان هاعقب نشيني ايجاد مي کند

.ساختمان موزه بر آمده اند تا ساختمان مسکوني را بپوشانند
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راي ساختمان جديد صرفا بر اساس يک تفکر خاص و ب

پاسخ دهي به يک ايده و انديشه شکل نگرفته ، 

همچنين شکل گيري آن به نحوي است که فضاي 

بيرون و داخل را به طور کامل از هم جدا نکرده و ايندو

فته اند به از اين رو بازديد از آن.به سياليت در هم راه يا

ادغام همه . شخص يک تجربه جديد حسي خواهد داد

ر مسايل گفته شده در اين ساختمان؛ نوعي احترام را ب

باط مي انگيزد ، احترام به طبيعت دست ساز معمار و ارت

و به ( مخاطب)به چشم ( معمار)بي واسطه آن از دست 

.  ذهن او

9

موزه هنر دنور با قسمت بال مانند جديد خود که رو به آسمان 

ه مجموعه شده و طراح آن دانيل ليبسکيند بوده است، دربرگيرندساخته 

ارزشمندي از هنرهاي آمريکا پيش از ورود کلمبوس، سرخپوستان 

ود که گفته مي ش. آمريکايي، ساکنان غرب آمريکا و بودايي ها مي باشد

ناميده مي شود، پس از "پلکس"مجموعه هنرهاي نمايشي دنور که 

هان مرکز لينکلن در نيويورک، بزرگترين مرکز هنرهاي نمايشي در ج

هرساله در ماه هاي ژوئن و اوت، دنور ميزبان جشن هاي مدرسه و .است

موسيقي موسيقي آسپن است که يکي از بزرگترين رويدادهاي کالسيک

در اياالت متحده به شمار مي رود
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پالن 
زیرزمین

پالن 
همکف
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مپالن طبقه سو

مپالن طبقه دو
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ه پالن طبق
چهارم
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مصالح
مصالح استفاده شده در ساختمان به زمان 

حال تعلق دارد مثال استفاده از ورقهاي 

ي تيتانيم در نما و اين نوگرايي ، بخش سنت

ه شهر دنور را به قرن بيست و يکم پيوند داد

است .

وع ارتباط نزديک و پاسخ به بازه بزرگي از تن

نورها ، رنگ اميزي ، اثرات فضايي ، دما و 

شرايط آب و هوايي، از چالش هاي 

.استهساختمان موزه هنر دنور بود
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مقاطع موزه هنر دنور
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نما های موزه هنردنور
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http://www.atlasy.ir/atlas/?attachment_id=3192
http://www.atlasy.ir/atlas/?attachment_id=3208
http://www.atlasy.ir/atlas/?attachment_id=3207
http://www.atlasy.ir/atlas/?attachment_id=3206
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:ورودی ساختمان

.متر است دعوت مي کند36فوتي که حدودا 120به يک آتريوم بلند 

19

فضای داخلی موزه

طور هنرمندانه و دراماتيک در فضاي بهورودی 

به صورت يک پلکان اصلي در پي )داخل مي چرخد

ديوار ها دسترسسي آسان به گالري هاي ساختمان را

ديوارهاي   گالري نيز،طبق نظر(.فراهم مي کند

ليبسکيند از ديوارهاي خارجي تبعيت مي کنند تا قبل

پي در.ام.که گالري هاي مثلثي آي1970ازسال 

ضلع شرقي گالري ملي احداث شوند و تا قبل از 

ايت که سطح پيچشي موزه گوگنهايم فرانک لويد ر1959سال 

ماري ساخته شد،معمول نبوده که فضاي نمايش هنر به فضاي مع

.با اين کيفيت نياز داشته است
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:البی
فزوده شده در گالري .صندلي فراهم مي آورد280اصلي دسترسي به مغازه موزه و تاالر سخنراني با  آتريوم دو طبقه اي ا

زرگ عنکبوت ب.فضا هاي گالري شامل يک باغ مجسمه بيروني مي باشد.هاي دو سطحي مدرن و معاصر قرار گرفته است

برنزي ساخته شده توسط مجسمه ساز فرانسوي،آمريکايي لويس برگيوس در جلوي در ورودي قرار گرفته است
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:سازه موزه
کف ها از تير فلزي وصفحات بتني

.تشکيل شده است

بسياري از تيرهاي کف به عنوان 

قاب  گره کششي عمل مي کند تا 

ديوارهاي

در .شيب دار را در تعادل نگه دارند

مکان هاي

سنگين تر صفحات فوالدي نيروي

.برشي را منتقل مي کنند

2324



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

6/10/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 5

:مجموعه ها
يانوسيه .آمريکايي )هنر بومي-مدرن ومعاصر-هنر آسيايي-طراحي-گرافيک-معماري.بخش مي باشد8موزه  ياي نو-(آفريقايي.اق ياي)دن سپان يايي.يا -(کلمب

.هنر پارچه بافي ميباشد-هنر غربي-نقاشي ومجسمه سازي

2526

نورپردازی

2728


