
فرم هــــای  معمار  گهـــری، 
ساخــتارشکنانه 

مروری بر زندگی و سبک کاری فرانک گهری

معرفی
فرانـک گهری1 در 28 فوریـه 1929 در تورنتو کانادا متولد 
شد. فرانک در سن نوجوانی خالق بود به طوری که خانه ها 
و شهرهای خیالی اش را به وسیله اقالم موجود در فروشگاه 
پدربزرگش می ساخت. وی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و 
دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و در طول زمان نام خانوادگی 
خود را از گلدبرگ به گهری تغییر داد. گهری در سال 1949 به لس آنجلس نقل مکان کرد و در 
نهایت از دانشکده معماری جنوب کالیفرنیا فارغ التحصیل شد. وی در سال 1956 با همسرش 
آنیتا اسنایدر به ماساچوست رفت تا در دانشکده هنر دانشگاه هاروارد ثبت نام کند. گهری از دهه 
1960 در لس آنجلس مستقر است، او بعدا از دانشگاه هاروارد خارج شد و همسرش را طالق داد 

و در سال 1975 با برتا ایزابل آگیلررا ازدواج کرد.
فرانک گهری یکی از معماران برجسته قرن بیستم است و از شیوه های باشکوه و پست مدرن 
و ساخت های غیرمعمول استفاده می کند. معروف ترین طرح های گهری عبارتند از: سالن کنسرت 
والت دیزنی در لس آنجلس و موزه گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا که فیلیپ جانسون یک بار از این اثر 

به نام »بزرگترین ساختمان زمان ما« یاد کرده است. کارشــــناس ارشــــد معـــماری
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 زندگی معماری گهری
گهری در سال 1962 یک دفتر معماری به نام خودش باز می کند. کارهای او تقریبا 
به زودی توجه ها را به خود جلب کرد. ساختمان های او در شروع از مشخصه های 
کلیدی سبک معماری رایت برخوردارند با این حال در آن ها نشانه هایی از آثار برادران 
گرین و شیندلر نیز مشاهده می شوند. مغازه ها، تفکیک زمین ها، پروژه های مسکونی، 
دفاتر و تئاترهای روباز که تقریبا مشتمل بر سی طرح اجرا شده می باشند از جمله 
فعالیت های اولیه این معمار محسـوب می شـود. فعالیت هایی که به نحوی شایان 
مورد استقبال گروه های حرفه ای آمریکا واقع شد؛ چنان که در سال 1974 در شمار 
اعضای 2AIA قرار گرفت و صاحب مدال طالی این موسسه شد. به موازات فعالیت 

در پروژه های کارفرمایان دولتی و خصوصی، فرصت هایی نیز برای تهیه طرح های 
فضاهای نمایشگاهی و هنری برای گهری به وجود آمد.

در کارهای اولیه گهری می توان تأثیراتی از معماران سوئیس و فرانسه به خصوص 
لوکوربوزیه3 مشاهده کرد. این تأثیرات را تا سال 1972 می توان در کارهای وی مانند 
استفاده از فرم های هندسی ساده مشاهده کرد. به طور مثال استودیو رولند دیویس4 

از جمله کارهای گهری است که در آن از فرم های هندسی استفاده کرده است. 
به طور کلی در کارهای گهری نوعی گرایش مجسمه سازانه را می توان مشاهده 
کرد چه در توسـعه خانه همسـرش در سـال 1987 تا موفق ترین کارش در سبک 

فولدینگ5 که موزه هنرهای معاصر بیلبائو6 است.

سالن کنسرت والت دیزنی

موزه گوگنهایم

استودیو رولند دیویساستودیو رولند دیویس
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در شروع سال های 70 با استفاده از کارتن فشرده مبل ساخت. عملی که در آن 
هنگام فقط می توانست بر حضور بستر درونی آزادی برای تجزیه طرحی رادیکال 
داللت نماید. گهری عمدتا به ساخت و طراحی مبلمان بیشتر عالقه مند بود، تا جایی 
که از درآمد حاصل از فروش Easy Edges 7 خانه ای را برای خانواده اش در سانتا 

مونیکا بازسازی کرد. گهری پس از خروج از دانشگاه هاروارد به کالیفرنیا بازگشت.
وی همچنین مدت کوتاهی در موسسـه معماری کالیفرنیا جنوبی SCI تدریس 

نمود. او در دهه 1980 به طور منظم طراحی خانه های خود را در جنوب کالیفرنیا آغاز 
کرد. زمانی که گهری به عنوان یک معمار مشهور شد کارهایش در زمره کارهای با 
مقیاس بزرگ قرار گرفت از جمله سالن کنسرت والت دیزنی در مرکز لس آنجلس، 
خانه رقصان در پراگ و موزه گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا. گهری در سال 2011 به 
عنوان طراح پروژه مسـکونی مطرح شـد و نخستین آسـمانخراش خود را در شهر 

نیویورک و برج اپوس8 هنگ کنگ در چین را به نمایش گذاشت.

در سـال های اخیر گهری به عنوان اسـتاد معماری در دانشـگاه کلمبیا، ییل9 و 
دانشگاه جنوبی کالیفرنیا خدمت کرده است. همچنین به عنوان عضو هیئت مدیره 
10 نیز فعالیت داشته است. در میان بسیاری از افتخارات 

 USC در دانشکده معماری
رسـمی، وی در سـال 1989 موفق به دریافت جایزه پریتزکر11 شـد. پس از این که 

جایزه پریتزکر به فرانک گهری تعلق گرفت، آدا لوئیز12 در باره اش نوشت:
»ریسک می کند، روی بند راه می رود و مرز محدودیت هارا می شکند. بناهای او 
روشنائی اند و طرح های زنده نشانگر این مهم که چگونه چیزی که ظاهرا کم اهمیت 
است می تواند با بکارگیری خالقیت شکلی نو و بی نظیر بیابد. او هنر معماری را به صورتی 
به کار می برد که در عین زیبایی قابلیت استفاده داشته باشد. او معماری را در بی زمان ترین 
معنایش و با شیوه مخصوص به خود به کار می گیرد. او می رود به قلب هنر زمان، با 
برداشت ها و فناوری عصر حاضر و بینش هایی که عمیقا بیانگر عصر حاضر است.«

همچنین هیئت داوران در مورد او بهترین تعریف را کردند:
»گهری همیشه با آغوش باز پذیرای آزمایش موارد جدید است، او در کار حرفه ای 
خود یا مشغول پذیرش انتقادهای قابل قبول است یا موفقیت هایش را جشن می گیرد. 
سـاختمان های او کنار هم گذاشـتن رنگ فضاها و مواد اسـت که باعث می شـود 
کاربران، هر دوی تئاتر و پشـت صحنه را که تؤامان معلوم اسـت، تحسین کنند.«

پروژه هـای اخیـر گهـری نیز شـامل موزه گوگنهایـم13 در ابوظبـی، دفتر جدید 

فیسـبوک در کالیفرنیا و یادبود دوایت دی آیزنهاور14 در واشـنگتن دی سـی و نیز 
توسعه ساختمان مسکونی نیروگاه باترسی در لندن است.

وی همچنین یکی از معماران برجسـته جهان اسـت و به دلیل شـهرت باالیی 
کـه دارد، او را بـا عنوان Starchitect نامگذاری کرده اند –که البته گهری آن را رد 
می کند- او در مصاحبه ای با روزنامه بریتانیایی The Independentدر سال 2009 
توضیح داد که این اصطالح را دوست ندارد: »من یک ستاره معماری نیستم، من 
یک معمار هستم« الزم به ذکر است در سال 2016  مدال آزادی توسط باراک اوباما 

به گهری داده شد.

 ویژگی آثار گهری
سبک او در پروژه ها دیکانستراکشن، فولدینگ و معماری پرش کیهانی است.

آثار گهری به طور کلی نتیجه یک روند طوالنی طراحی است که با استفاده از 
اسـکیس های متعدد، مدل های کامپیوتری و ماکت های بزرگ حاصل شده  است. 
اسکیس ها و نمودارهای اولیه به مدل های فیزیکی با مقیاس های مختلف تبدیل و 

این مدل ها در نهایت به ساخت ماکت های کامل می انجامد.
گهـری دغدغـه کار نو دارد و از همه چیز الهام و ایده می گیرد؛ کار حرفه ای وی 

برج اپوس در چین

آسمان خراش نیویورک

خانه رقصان در پراگ
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بیانگر سبک تفکر ساختاری اوست، او عالقه مند فرایند تجزیه فرم هایی است که 
ناتمام رها شـده اند و در جسـت و جوی تضاد در کمپوزیسـیون هستند. در کارهای 
گهری فرم ها به ظاهر تصادفی به وجود آمده اند. ویژگی های معماری اکسپرسیون15 

و گرایش های مجسمه سازی از خصیصه های اصلی بناهای اوست.
گهری به خاطر انتخاب مواد نامعمول و همچنین فلسـفه معماری اش شـناخته 
می  شود و در کل می توان گفت معماری گهری یک معماری شخصی و غیر تقلیدی 
و بـدون برنامه خاص اسـت که باعث می شـود یک نوع عـدم قطعیت در اکثریت 
پروژه های گهری دیده  شـود. با وجود طرح های پیچیده و بلند پروازانه اش، فرانک 
گهری به خاطر حرفه ای بودن و پایبندی به بودجه های مصوب شناخته شده است.16 

 استفاده از رایانه در آثار گهری
نکته بسـیار جالب در روند طراحی گهری در اسـتفاده از رایانه در این روند است. بر 
 CAD خالف سـایر معماران که از نرم افزارهای معمول دوبعدی و سـه بعدی مانند
و 3DMAX برای کارهای خود استفاده می کنند گهری از نرم افزار کاتیا17 که یک 

نرم افزار مربوط به طراحی جامدات است استفاده می کند.
این نرم افزار بیشتر برای طراحی خودرو و هواپیما و محاسبات پیچیده بدنه های 
مختلـف کاربرد دارد و هماهنگی فوق العاده ای با سـایر نرم افزارها دارد. بنا به گفته 
همکاران گهری، همه چیز توسط کاتیا کنترل و هدایت می شود. در طراحی موزه 
گوگنهایـم، کاتیـا سـطوح را تحلیل و بر اسـاس محدودیت سـازه ای، کارکردی و 
اقتصادی پروژه آن را تصحیح می کرد. داده های عددی که به این ترتیب به دست 
می آمدند بار دیگر بر روی یک مدل پیاده می شـدند تا حجم ها کنترل شـوند و در 
صـورت لزوم تغییر کنند. این رفت وبرگشـت بین مدل هـای مطالعاتی و داده های 
دیجیتال، بنیاد شکلی پروژه را به وجود می آورند. سپس از داده های کامپیوتر برای 

تهیه پالن های ساخت موزه استفاده شد.
در تاالر والت دیزنی نیز برای طراحی سازه اجرایی، مشکالت فراوانی وجود داشت. با 
توجه به پیچیدگی اتصاالت سازه ای و عدم وجود زوایای قائمه در آن، کار تهیه نقشه های 
اجرایی و جزئیات اتصاالت یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قسمت های پروژه بود.

برای تهیه جزئیات اجرایی دقیق از نرم افزار سه بعدی XSTEEL که قابلیت تهیه 
انواع جزئیات فوالدی را داراست استفاده شد و در حدود 80 درصد از کار تهیه جزئیات 
اتصـاالت سـازه ای پروژه با آن انجام گرفـت. این نرم افزار قابلیت ارتباط متقابل با 
کاتیا را دارا اسـت که گهری از آن برای طراحی اسـتفاده کرده بود. برای مثال ابتدا 
طرح در کاتیا تهیه می شـد سـپس XSTEEL با اسـتفاده از آن مقاطع و اندازه ها را 
مشخص می کرد، سپس اطالعات داده شده دوباره به کاتیا منتقل می شد. در اجرا 
نیز کاتیا راهگشای بسیاری از مشکالت بود. دوربین های Total Station با استفاده 

از اطالعاتی که از این نرم افزار می گرفتند خطوط اجرایی را مشخص می کردند.
سـازه فلزی این سـاختمان برای تولید در کارخانه توسط کاتیا برنامه ریزی شد و 
پانل های نما نیز توسط دستگاه CNC که مستقیما با رایانه و کاتیا کنترل می شدند 
تهیه شد. بنا به گفته گهری کاملترین استفاده از کاتیا را در طراحی و ساخت پانل های 

نما کردند که باعث صرفه جویی زیادی در زمان پروژه شد.
در نهایت می توان گفت گهری با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود 
ثابت کرد که غیرممکن ها متعلق به گذشته هستند، گهری همچنین به مرور شرکت 
تکنولوژی گهری را پایه گذاری کرد، که کارش توسعه نرم افزار طراحی برش لبه است.

 مصالح در آثار گهری
مصالحی که غالبا در کارهای او مشاهده می شود صفحات فلزی به خصوص تیتانیم، 
پالستیک های رنگ شده، زنجیرها و کابل ها و فوالد و به کارگیری پانل های مشبک است.

موزه ویترا

فرم های منحنی به کار رفته در نمای موزه گوگنهایم
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 � www.archdaily.com
 � https://www.biography.com/people/frank-gehry-9308278
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۱2� منتقد�معماری�آمریکایی�که�برای�اولین�بار�جایزه�پولیتزر�را�برای�نوشتارهای�انتقادی�خود�به�دست�آورد..
13. Guggenheim
14. Dwight David Eisenhower ،سی�و�چهارمین�رئیس�جمهور�آمریکا�

۱۵� معماری�اکسپرسیونیستی�یک�جنبش�معمارانه�بود�که�دراروپای�شمالی�طی�دهه�های�اول�قرن��2۱در�راستا�با�اکسپرسیونیست�بصری�و�هنرهای�نمایشی�گسترش�یافت..
۱6� استثناء�قابل�توجه�در�مورد�بودجه،�پروژه�سالن�والت�دیزنی�بود�که�بیش�از�صد�و�هفتاد�میلیون�دالر�هزینه�داشت�و�منجر�به�یک�پرونده�پر�هزینه�شد..
۱۷� نـرم�افـزاری�قدرتمنـد�بـرای�طراحـی،�تحلیـل�و�سـاخت�به�کمک�کامپیوتر�که�از�نـرم�افزارهای�مطرح�روز�دنیا�در�صنایع�هوافضا،�دریائی،�عمران،�خودرو�سـازی�و�...�اسـت.�از�نتایج�اسـتفاده�این�نـرم�افزار�می�توان�.

کاهـش�زمـان�طراحـی،�کاهـش�خطـا�در�طراحی،�بهینه�کردن�طرح�کاهـش�زمان�تولید،�افزایش�کیفیت�محصول�و�افزایش�سـود�دهـی�را�نام�برد.

فرم های تیز گوشـه دار، صفحات متداخل، سـطوح مواج و منحنی را می توان از 
عناصر ثابت کار گهری دانسـت. بناهای تندیس وار، فرم های منحنی، پلکان های 
خارجی، مصالح نمای فلزی، استفاده فراوان از مواد گوناگون، پنجره های بی قاعده و 

مرکزگریز را از نشانه های کارهای او می توان بر شمرد.

 کالم آخر
فرانک گهری معتقد اسـت: من آثار هنرمندان را نگاه می کنم و هنر را به مثابه 
وسیله ای برای الهام خودم می پندارم و سعی می کنم تحت تأثیر هیچ فرهنگی نباشم، 
در هر کارم روش های جدید را جسـتجو می کنم. برای من قانون و قاعده محدود 

کننده وجود ندارد و اصوال مرزی بین درست و نادرست نمی دانم.

دانشکده حقوق لویوال، استفاده از پالستیک رنگ شده

استفاده از متریال فلزی در نما توسط گهری
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