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To Wright, architecture was not just about buildings, it was about 

nourishing the lives of those sheltered within them. What were need-

ed were environments to inspire and offer repose to the inhabitants. 

He called his architecture “organic” and described it as that “great 

living creative spirit which from generation to generation, from age 

to age, proceeds, persists, creates, according to the nature of man 

and his circumstances as they both change.”During a lifetime that 

covered nearly a century, Wright took full advantage of the mate-

rial opportunities presented by the unprecedented scientific and 

technological advances of the twentieth century without losing the 

nineteenth-century spiritual and romantic values with which he had 

grown up. In the process, he transformed the way we live. 

Wright’s anchor and muse was Nature, which he spelled with a capi-

tal “N.” This was not the outward aspect of nature, but the omnipres-

ent spiritual dimension. He wrote: 

 Using this word Nature…I do not of course mean that outward as-

pect which strikes the eye as a visual image of a scene strikes the 

ground glass of a camera, but that inner harmony which penetrates 

the outward form…and is its determining character; that quality 

in the thing that is its significance and it’s Life for us,–what Plato 

called (with reason, we see, psychological if not metaphysical) the 

“eternal idea of the thing.”

   
- Zein Alam Hamze-

Frank Llyod 
Wright

All there is to know about Wright

Frank Llyod Wright is Always Right



Mature 
The waterfalls: a huge part of their lives.
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During the later 1920s and 1930s Wright’s Organic style had fully 

matured with the design of Graycliff, Fallingwater and Taliesin West. 

One of Wright’s most famous private residences was built from 1934 

to 1937—Fallingwater—for Mr. and Mrs. Edgar J. Kaufmann Sr., at 

Mill Run, Pennsylvania, near Pittsburgh. It was designed according 

to Wright’s desire to place the occupants close to the natural sur-

roundings, with a stream and waterfall running under part of the 

building. Wright wanted the new residences to live with the water-

falls, to make them part of their everyday lives. He didn’t want them 

to just look at them every now and again; he wanted them to hear 

them and they sure did. Constructed over a 30 foot waterfall, the 

house may look very big on the outside but on the inside it is quite 

small which surprises all its visitors. It was one of Wright’s most ex-

pensive pieces. 

Fallingwater, the residential masterpiece of great American ar-

chitect Frank Lloyd Wright, was designed in 1936 for the family of 

Pittsburgh department store owner Edgar J. Kaufmann. Considered 

by some as the most famous private house ever built, Fallingwater 

epitomizes man living in harmony with nature. The house, set amid 

5000 acres of natural wilderness, is constructed of local sandstone, 

reinforced concrete, steel and glass. It juts out over a waterfall on 

Bear Run, appearing as naturally formed as the rocks, trees and rho-

dodendrons which embrace it.

The interior of Fallingwater remains true to Frank Lloyd Wright’s vi-

sion as well, including cantilevered desks, earth-toned built-in so-

fas, polished stone floors, and large casement windows which allow 

the outdoors to pour in. The hearth of the soaring stone fireplace is 

actually a boulder on the hill, supposedly Mr. Kaufmann’s favorite 

sunning spot before Fallingwater was built - the house was literally 

built around it. From the Great Room a set of stairs enables you to 

walk down and stand on a tiny platform in the middle of the stream.



The thing always happens that you really believe in; and the belief in a thing makes it happen
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&Concepts

right’s creations took his concern with organic architecture 

down to the smallest details. From his largest commercial

commismissions to the relatively modest Usonian houses, Wright 

conceived virtually every detail of both the external design and 

the internal fixtures, including furniture, carpets, windows, doors, 

tables and chairs, light fittings and decorative elements. He was one 

of the first architects to design and supply custom-made, purpose-

built furniture and fittings that functioned as integrated parts of the 

whole design, and he often returned to earlier commissions to rede-

sign internal fittings. 

Some of the built-in furniture remains, while other restorations have 

included replacement pieces created using his plans. His Prairie 

houses use themed, coordinated design elements often based on 

plant forms that are repeated in windows, carpets and 

other fittings. Although Frank Lloyd Wright designed houses, 

churches, and commercial buildings in differing styles, he is prob-

ably most associated with the Prairie Style rairie style architecture 

is among some of the most recognized of Wright’s work. Prairie 

homes utilized low laying horizontal lines that featured open floor 

plans. Following his philosophy that architecture should blend in 

with the landscape, Prairie homes blended in with their surround-

ings. Great examples of Prairie homes include the Meyer May home 

in Grand Rapids, Michigan; and the Robie Residence in Chicago, Il-

linois. Eventually, the Prairie style of architecture would develop into 

a simplified style known as Usonian architecture.

W

by Mark Stuart Miller



It‘s Alive
Does it have a heart

beat?
It’s inevitable. We’ve been fighting the green revolution with build-

ings that act like animals and plants--take Enric Ruiz-Geli’s Villa 

Nurbs, which squints its plastic bubble eyes in the sun, or Renzo 

Piano’s Academy of Sciences, with a rolling green skin that breathes 

in the wind--and now here’s a proposal for a building that grows on 

its own. Efficient, biomimetic design, or one step away from “I, Build-

ing”?
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by Ali Skayki

GEOtube, a proposal from Berkeley-based Faulders Studio, uses salt 

water to grow a facade. The building sucks up water from the Per-

sian Gulf (the source of the world’s saltiest ocean water) through a 

4.62 km underground pipeline, and then sprays it over its mesh fa-

cade. The water will evaporate in the hot Dubai sun, leaving behind 

crystallized salt deposits: voila! Windows. Faulders Studio has done 

this kind of thing before: the Biophyte Building, proposed for Tehran, 

generates its own insulating layer of moss. Though it’s unclear how 

well a wall of salt will protect GEOtube’s interior from overheating 

(is this just a big, saline greenhouse?), it is a handy solution to fix-

ing broken panes. In any case, it’s only a proposal, but an interest-

ing extension of biomimicry to buildings that don’t just act like living 

things, but actually, creepily, are kind of...alive. Okay, who’s going to 

come up with the Three Laws for sentient architecture?

A sample of a GEOtube facade
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His deconstructed architectural style began to emerge in the late 

1970s when Gehry, directed by a personal vision of architecture, cre-

ated collage-like compositions out of found materials. Instead of 

creating buildings, Gehry creates ad-hoc pieces of functional sculp-

ture. Gehry’s architecture has undergone a marked evolution from 

the plywood and corrugated-metal vernacular of his early works to 

the distorted but pristine concrete of his later works. However, the 

works retain a deconstructed aesthetic that fits well with the in-

creasingly disjointed culture to which they belong. At the Ruvo Cen-

ter, which rises from a wide-open intersection about a mile north of 

the big casinos lining the Las Vegas Strip, the familiarity of those 

elements is balanced by a deep, affecting humanism at the build-

ing’s core. 

ver the years, Gehry has moved away from a conventional 

commercial practice to a artistically directed atelier.

This is surely in large part because the Ruvo Center’s mission — the 

complex is dedicated to research on and treatment of Alzheimer’s, 

Parkinson’s, Huntington’s and other neurological diseases — is one 

Gehry has fully embraced. Gehry’s design splits the complex into 

a pair of separate and essentially freestanding wings. A four-story 

structure to the north, which holds medical offices, patient rooms 

and research space, is relatively straightforward, a collection of 

stacked boxes in white stucco and glass.

To the south, across an open-air courtyard, is a soaring, single-room 

event space beneath a wildly undulating stainless-steel roof. This is 

among the most impressive interior spaces that the architect’s firm, 

Gehry Partners, has produced since Disney Hall opened in 2003. Its 

appeal will help underwrite the mission of the Ruvo Center, since 

the organization plans to rent it out nearly every weekend to outside 

groups.

Frank Owen 
Ghery
The story is about the depths — and ultimately the limits — of the human mind

Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health

O

- Eric Portland -



TheGuggenheim
Museum

Bilbao
A lmost from the moment it opened in 1997, Gehry›s Guggen-

heim Museum Bilbao, with its distinctive titanium curves and

soaring glass atrium, was hailed as one of the most important build-

ings of the 20th century. Gehry‘s use of cutting-edge computer-aided 

design technology enabled him to translate poetic forms into real-

ity. The resulting architecture is sculptural and expressionistic, with 

spaces unlike any others for the presentation of art. The museum is 

seamlessly integrated into the urban context, unfolding its intercon-

necting shapes of stone, glass, and titanium on a 32,500-square-me-

ter site along the Nervión River in the old industrial heart of the city.

Eleven thousand square meters of exhibition space are distributed 

over nineteen galleries. 

Ten of these galleries have a classic orthogonal plan and can be 

identified from the exterior by their stone finishes. Nine other irreg-

ularly shaped galleries present a remarkable contrast and can be 

identified from the outside by their swirling forms and titanium clad-

ding. The largest gallery, measuring 30 meters wide and 130 meters 

long, was used for temporary exhibitions for several years. In 2005, 

it became the site of the largest sculpture commission in history, 

Richard Serra›s monumental installation The Matter of Time.The 

Guggenheim Museum Bilbao is a pinnacle in Gehry›s outstanding 

architectural career as well as in the field of museum design. It re-

mains unsurpassed in its integration of art and architecture, main-

taining an aesthetic and programmatic unity.
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Shall We Dance?
The Dancing House

The Dancing House is the nickname given to an office building in 

downtown Prague. The building is an example of deconstructivist 

architecture, with an unusual shape. It reflects a woman and man 

(Ginger Rogers and Fred Astair) dancing together. Construction is 

from 99 concrete panels each of different shape and dimension, 

each therefore requiring a unique wooden form.

Its unusual shape and technical solutions caused a big public de-

bate. After ten years emotions are over, and the house has its place 

in modern Prague. In 2005 the Czech National Bank issued a gold 

coin with the motif of the Dancing House, as the final coin of the 

series «10 Centuries of Architecture.»
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It’s Construction?

I think my best skill as an architect is the achievement of hand-to-eye coordination; 
I am able to transfer a sketch into a model into the building

The construction of the building in what is described as a decon-

structionist style – the architects themselves consider the style 

“new baroque”. The modern building starkly contrasts with its sur-

roundings, both in architecture and in use of materials. 

PIt features a glass tower which bends and clings at a 45 degree an-

gle to a standard concrete tower, topped by a large metal “cupola”, 

which is said to represent the head of Fred Estaire. 



The World Stands On Its

Head

Crazy upside down house in Germany

This out of the ordinary house was designed for a special exhibition 

in Trassenheide Germany and is open to the public for visiting. The 

creators – Klaudiusz Golos and Sebastion Mikuciuk say they “didn’t 

built the house for a reason, they just wanted to do something dif-

ferent.”   Similar houses were built before but this time not only the 

exterior is upside down, but every single room in the house and also 

the furniture. You can notice once you visit the exhibition how every 

arrangement seems very accurate and how all the main items in a 

normal house appear upside down in this design too. We salute this 

wonderful burst of creativity and we are looking forward for more 

out-of-the-box architecture.

In Your Face 
Gravity!

Surreal Architecture15

- Ruba Sharafeddine -



Architecture That Stole
The Show

Whether you were interested in architecture, technology, or cinema, 

you will be dazzled when you get into the director’s mind, Fritz 

Langwaz in Metropolis. We always watch sci-� movies, but when you 

think about it, how did it all start? who was behind it? and when was 

futuristic architecture and technology introduced?  The new vision 

and horizons of the futuristic world starts all here. Come and enjoy 

the show.

Metropolis is considered to be the master- piece of the director’s 

German period and possibly the cinema’s greatest science �ction 

�lm. Metropolis is a futurist epic of a twenty-�rst-century city control-

led by wealthy technocrats but serviced under- ground by hideous 

machines manned by hordes of slaves. The city is structured in 1927 

vertical layers according to the different social strata.

Futuristic Architecture17
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From Metropolis

scraper and the sky glows with industrial smoke, fire and acid rain, 

the city is very magnificent. It has numurous similarities to Fritz 

Lang’s Metropolis, including a built up urban environment, in which 

the wealty literally live above workers, dominated by a huge build-

ing- the Stradtrone Tower in Metropolis and the Tyrell building in 

vision of Futuristic dystopia of Los Angeles in 2019. In the 

opening shots, as the camera pans over a 700-storey sky  

Blade Runner. The director Ridley Skott took an inspiring a variety  of 

images form night skyline of Hong Kong.T, conceived over 50 years 

prior. Both present us with a highly machinized society that thrives 

on monstrous corporations and social disparities. Los Angeles in 

2019, a mere 7 years away now. The first picture we get is that of a 

heavily industrialized, dense, compacted city of unbelievable scale. 

As the film progresses, so does our impression of this future. We are 

A

to Blade
runner
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taken from the calm, organized, clean and luxurious upper stories 

of the presumably gigantic Tyrell Corporation to a street level that is  

compacted, dirty, noisy, diverse and hectic in every way imaginable. 

Within a few minutes, Blade Runner explores topics that go beyond 

the central storyline. The movie offers a rather critical perspective 

of a world dominated by corporations where technology has not nec-

essarily contributed to the betterment of life on Earth. The disparity 

of riches is apparent, and it is clear that the vast majority does not 

benefit from the extreme industrialization that the world has under-

gone. As viewers, our attention was devoted more to the environ-

ment so ment so skilfully depicted in the film than to the story itself. 

However, this was the intention of the director. The objective was 

not so much on the details that made up the plot, but rather on how 

this story would gain life within the unique environment that was 

created around it.

 When analyzed from a purely visual perspective, Blade Runner takes many cues from Metropolis



Total

What Disney considered the state of the digital art in 1982. Not just 

the visualization of the binary-coded either giant dorm-room black-

light poster, but also the clunky hardware on screen that’s equivalent 

of those breadbox wireless phones used in old war movies. And yet 

the same year William Gibson was just introducing the term “cyber-

space,”.

Total Recall (1990) starring Arnold Schwarzenegger is now con-

sidered a real classic of the genre, which can be watched over and 

over again. The movie plays around with several, rather brilliant lay-

ers and themes of “reality” versus “illusion”, including a fight scene 

in which the heroes make holograms of themselves to fool the bad 

guys..

1982

1984

remake
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- Jenny Gomez -

vs.

vs.
Years after a whole new team was assembled to create this remake 

named Total Recall (2012) based on the old plot of We Can Remem-

ber It For You Wholesale (1966). While making a Total Recall remake 

the investors were changing, but left main issue was a contender for 

the leading male role. 

When remaking a movie, there is a cardinal rule that one should al-

ways follow:  a remake needs to stand on its own as a singular vision, 

rather than rely upon the original for simple recognition value.  In 

other words, it should have something new and/or different to say; 

on a fundamental level, it should be about something else, even if the 

story, plot, and characters are more or less familiar..

2010

2012
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المباني، وكان حول تغذية  المعمارية ليس فقط حول  الهندسة  رأيت، 
حياة الذين تم إيواؤهم داخل كل منها. هناك حاجة إلى ما كانت بيئات 
إللهام وتوفر راحة للسكان. ودعا له العمارة “العضوية” ووصفها بأنها 
تلك “المعيشة كبيرة الروح الخالقة التي من جيل إلى جيل، ومن عصر 
إلى عصر، العائدات، استمرت، ينشئ، وفقا لطبيعة الرجل وظروفه كما 
أنهم على حد سواء تغيير.”خالل حياته التي تغطي ما يقرب من قرن، 
أخذت رأيت االستفادة الكاملة من الفرص المادية المقدمة من تطورات 
علمية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في القرن العشرين دون فقدان 
القيم الروحية ورومانسية القرن التاسع عشر التي كان قد كبروا. في 

هذه العملية، أنه تحول في الطريقة التي نعيش بها.

رأيت انكور وموسى كان الطابع، الذي قال أنه وردت برأس مال “نون” 
الروحي  البعد  ولكن  الطبيعة،  من  الخارج  إلى  الجانب  هذا  يكن  لم 

منتشرة في كل مكان. وكتب:
استخدام هذه الكلمة الطبيعة...ال أقصد بالطبع هذا الجانب الخارجي 
من  األرض  الزجاج  يضرب  لمشهد  مرئية  كصورة  العين  يصيب  الذي 
كاميرا، ولكن هذا االنسجام الداخلي التي تخترق النموذج إلى الخارج.. 
أهميته وهو  الشيء هذا  نوعية في  تكون  أن  الحاسم؛  وهو طابعها 
الحياة بالنسبة لنا، ودعا أفالطون –what )مع السبب، فإننا نرى، النفسية 

إذا لم الميتافيزيقي( “فكرة األبدية الشيء”.

-زين علم حمزة -
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كل شيء هناك لتعرف عن رأيت

فرانك لويد ريت دائمًا على حق

رايت
فرانك لويد  



والثالثينيات في وقت الحق قد نضجت  العشرينيات  رأيت  العضوية  خالل 
تاليسين.  والغرب  فالينجواتير  جرايكليف،  تصميم  مع  تماما  نمط 
 1937 إلى   1934 من  بني  لرأيت  شهرة  األكثر  الخاصة  المساكن  أحد 
تشغيل  في  األب،  كاوفمان  ج.  إدغار  والسيدة  للسيد   – فالينجواتير   –
رأيت  لرغبة  بيتسبرغ. وقد صممت وفقا  بوالية بنسلفانيا، قرب  مصنع 
وشالل  تيار  مع  الطبيعي،  محيطة  من  القريبة  شاغلي  مكان  في 
جديدة  مساكن  مطلوبة  رأيت  المبنى.  من  جزء  ضمن  التشغيل  قيد 
للعيش مع الشالالت، لجعلها جزءا من حياتهم اليومية. أنه ال يريد منهم 
أن  يريد منهم  أنه  أخرى؛  اآلن ومرة  نظرة على منهم كل  إلقاء  مجرد 
المنزل قد   ،30 بالتأكيد. شيدت فوق شالل قدم  نسمع منهم وفعلوا 
تبدو كبيرة جدًا في الخارج ولكن في الداخل صغيرة جدًا التي مفاجآت 

جميع الزوار أنها واحدة من القطع أغلى من رأيت.

الكبير  األميركي  المعماري  للمهندس  سكنية  تحفة  فالينجواتير، 
متجر  مالك  بيتسبرغ  لعائلة   1936 عام  في  صمم  رأيت،  لويد  فرانك 
التي  شهرة  األكثر  خاص  كبيت  البعض  يعتبرها  كوفمان.  إدغار  جيه 
بنيت من أي وقت مضى، يجسد فالينجواتير رجل يعيش في وئام مع 
الطبيعية، هي  البرية  5000 فدان من  المنزل، مجموعة وسط  الطبيعة. 
التي شيدت من الحجر الرملي المحلي، والخرسانة المسلحة والصلب 
والزجاج. أنها ناتئة عبر شالل على “تحمل تشغيل”، التي تظهر بطبيعة 

.الحال كما شكلت كالصخور واألشجار ورديه التي تبني عليها.

المناطق داخلية فالينجواتير ما زال وفيا لرؤية فرانك لويد رأيت كذلك، 
وارضيات  المدمج  آرائك  األرض  منغم  الكابولي،  مكاتب  ذلك  في  بما 
الطلق  الهواء  التي تسمح في  الكبيرة  النوافذ  حجرية مصقولة وبابية 
تصب. الموقد الموقد الحجرية المرتفعة فعال صخرة على التل، يفترض 
أن المفضلة  بقعة السيد كوفمان قبل بني فالينجواتير--المنزل بنيت 
من  يمكنك  كبيرة”  “غرفة  من  الساللم  من  مجموعة  حوله.  حرفيا 

السير والوقوف على منصة صغيرة في وسط التيار.

رائد 
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الشالالت: جزءا كبيرا من حياتهم



أصغر  إلى  وصوالً  العضوية  العمارة  مع  قلقه  رأيت  إبداعات  وأحاطت 
التفاصيل. من بلده كوميسميشنس تجارية أكبر للمنازل أوسونيان 
متواضعة نسبيا، تصور رأيت تقريبا كل التفاصيل للتصميم الخارجي 
واألبواب،  والنوافذ  والسجاد،  األثاث،  ذلك  في  بما  الداخلية،  والتركيبات 
أحد  وكان  زخرفية.  وعناصر  اإلضاءة  وتجهيزات  والكراسي  والجداول 
لهذا  بنيت  خصيصا،  مصنوعة  األثاث  وتوريد  تصميم  األولى  مهندسي 
الغرض والتجهيزات التي تعمل كأجزاء متكاملة من تصميم كامل، 
التجهيزات  تصميم  إلعادة  السابقة  اللجان  إلى  األحيان  من  كثير  وعاد 

الداخلية.
استبدال  شملت  ترميمات  األخرى  بينما  مدمج،  أثاث  بقايا  من  بعض 
القطع التي تم إنشاؤها باستخدام خطط له. له منازل البراري استخدام 
أشكال  إلى  تستند  ما  كثيرا  منسقة  عنوان،  تحت  التصميم  عناصر 

النباتات التي تتكرر في النوافذ والسجاد والتجهيزات األخرى.

على الرغم من أن فرانك لويد رأيت تصميم المنازل والكنائس والمباني 
التجارية في األنماط المختلفة، وربما األكثر المقترنة مع “نمط البراري” 
رير نمط الهندسة المعمارية من بين بعض من األكثر المعترف بها من 
العمل رأيت. منازل البراري المستخدمة منخفضة وضع الخطوط األفقية 
المعمارية  فلسفته  وعقب  مفتوحة.  الكلمة  الخطط  ظهرت  التي 
ينبغي أن تنسجم مع المناظر الطبيعية، المخلوطة منازل البراري مع 

البيئة المحيطة بهم.
غراند  في  المنزل  مايو  في  ماير  البراري  لمنازل  رائعة  أمثلة  وتشمل 
نهاية  في  إلينوي.  شيكاغو،  في  روبي  واإلقامة  ميشيغان؛  رابيدز، 
نمط  إلى  المعمارية  الهندسة  من  نمط  المرج  تتطور  سوف  المطاف، 

مبسط المعروفة باسم أوسونيان الهندسة المعمارية.

;الشيء الذي تؤمن فيه دائمًا يتحّقق  وااليمان بالشيء يجعله يتحّقق

 -مارك ستيوارت ميل-

والمفاهيم
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بيركلي،  إلى  المستندة  فولديرس  استوديو  من  اقتراحا  جيوتوبي، 
يستخدم المياه المالحة لتنمو واجهة. المبنى تمتص الماء من الخليج 
العالم( عن طريق خط  في  المحيط سالتيست  مياه  )مصدر  الفارسي 
أنابيب تحت األرض كم 4.62، وثم الرش من خالل واجهته مش. وسوف 
الملح  رواسب  وراءه  تاركًا  الحارقة،  الشمس  دبي  في  المياه  تتبخر 
الشيء  من  النوع  هذا  فعلت  قد  فولديرس  ستوديو   . فويال  المتبلور: 
الخاصة به  العازلة  المقترحة لطهران، يولد الطبقة  بناء بيوفيتي،  قبل: 
للمعايير األمنية التنفيذية الدنيا. على الرغم من أنها غير واضحة جيدا 
كيف ستحمي جدارًا ملح جيوتوبي للداخلية من االنهاك )هل هذا مجرد 
أي  أجزاء مكسورة. على  لتحديد  المالحة؟(، وحل مفيد  دفيئة كبيرة، 
حال، فاقتراح فقط، بل امتدادًا الهتمام من بيوميميكري للمباني التي 
الواقع، كريبيلي، نوع  الحية، ولكن في  الكائنات  ال تتصرف فقط مثل 
الثالثة”  يأتي مع “القوانين  الذين سوف  الحياة. حسنا،  من... على قيد 

للعمارة واع؟

عينة واجهة جيوتوبي

أنه أمر ال مفر منه. لقد تحارب الثورة الخضراء مع المباني التي تتصرف 
إنريك رويز-كلي فيال  الذي سكوينتس  الحيوانات والنباتات-تأخذ  مثل 
رينزو  العلوم  أكاديمية  أو  الشمس،  في  بالستيكية  فقاعة  عيون  به 
بيانو، مع جلد أخضر متداول أن يتنفس في مهب الريح-واآلن هنا اقتراحا 
لبناء الذي ينمو على الخاصة به. تتسم بالكفاءة، وتصميم المحاكاة 

البيولوجية، أو خطوة واحدة بعيدًا عن “األول، بناء”؟

انها على قيد الحياة
هل لديها دقة

?قلب
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على مر السنين، انتقلت غيري بعيدًا عن ممارسة تجارية تقليدية إلى 
اتليه موجها فنيا.

السبعينات  أواخر  في  الظهور  في  بدأت  فككت  المعماري  أسلوبه 
عندما أنشأ غيري، إخراج رؤية شخصية للهندسة المعمارية، والتراكيب 
الشبيهة بالكلية من بين المواد التي تم العثور عليها. بدالً من إنشاء 
الهندسة  الفنية.  للنحت  المخصصة  القطع  غيري  يخلق  المباني، 
والعامية  الرقائقي  الخشب  من  ملحوظا  تطورا  لغيري  المعمارية 
المعدن المموج له يعمل مبكرا للخرسانة مشوهة ولكن البكر من 
أعماله في وقت الحق. ومع ذلك، تحتفظ األشغال فككت جمالية التي 
تناسبها تماما مع الثقافة غير مرتبطة على نحو متزايد التي تنتمي 
إليها. مركز Ruvo، والتي ترتفع من تقاطع واسعة مفتوحة حوالي ميل 
األلفة من  بطانة “الس فيغاس”، متوازن  الكبيرة  الكازينوهات  شمال 

تلك العناصر بعميق، التي تؤثر على اإلنسانية في قلب المبنى.
المجمع   — روفو  مركز  البعثة  ألن  منه  كبير  جزء  في  بالتأكيد  هذا 
مخصص للبحث والعالج من مرض الزهايمر، الرعاش، هنتنغتون وغيره 
تماما. تصميم غيري  احتضنت  أحد غيري  هو   – العصبية  األمراض  من 
بذاته.  قائما  وأساسًا  منفصلة  أجنحة  من  زوج  إلى  المجمع  لتقسيم 
أربعة طوابق هيكل إلى الشمال، والتي تتولى المكاتب الطبية وغرف 
من  مجموعة  عن  عبارة  نسبيا،  بسيط  وهو  الفضاء،  وأبحاث  المرضى 

خانات مكدسة في الجص األبيض والزجاج.
المتصاعدة،  أحداث  مساحة  الطلق،  الهواء  في  فناء  وعبر  الجنوب،  إلى 
للصدأ.  المقاوم  الفوالذ  من  بعنف  متموجة  سقف  تحت  واحدة  وغرفة 
المهندس  أن شركة  لإلعجاب  إثارة  األكثر  الداخلية  المساحات  بين  هذا 
عام  في  ديزني  قاعة  فتح  منذ  أنتجت  قد  غيري”،  “شركاء  المعماري، 
2003. النداء الذي وجهته سيساعد على ضمان البعثة من مركز  روفو، 
إلى  األسبوع  نهاية  عطلة  كل  تقريبا  لتأجيرها  المنظمة  تخطط  حيث 

مجموعات خارج.
 -اريك بورتالند-
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فرانك اوين
غيري

والقصة تدور حول األعماق – وفي نهاية المطاف الحدود – للعقل البشري  

عيادة كليفالند لو روفو مركز لصحة الدماغ



متحف  بلباو   ،1997 عام  في  فتحه  لحظة  من  لمست  أشاد  وقد 
من  كواحد  المميزة،  التيتانيوم  لها  ارتفاع  الزجاج  مع  غوغنهايم، 
الحاسوب  20. استخدام  للتصميم بمساعدة  القرن  المباني من  أهم 
المتطورة تكنولوجيا مكنته من ترجمة النماذج الشعرية إلى حقيقة 
مسافات  مع  اكسبريشنيستيك،  الناتجة  المعمارية  الهندسة  واقعة. 
خالفا ألي أشخاص آخرين لعرض الفن والنحت. المتحف هو دمجها في 
والزجاج،  الحجر،  من  متصلة  األشكال  عن  تتكشف  الحضري،  السياق 
Nervión في قلب  نهر  32,500 متر على طول  والتيتانيوم على موقع 
المدينة الصناعية القديمة.أحد عشر ألف متر مربع من مساحة المعرض 

موزعة على تسع عشرة معارض.
عشرة من هذه المعارض لديها خطة متعامد كالسيكية، ويمكن أن 
يحددها الزخارف الحجرية من الخارج. تسعة معارض أخرى غير منتظمة 
الخارج من خالل  تباين ملحوظ ويمكن تحديد من  على شكل تقديم 
معرض  في  واستخدمت  التيتانيوم.  والكسوة  أشكال  يحوم  ما 
المؤقتة لعدة سنوات.  أكبر، قياس 30 مترا وطوله 130 متر للمعارض 
التاريخ، وريتشارد  أنه أصبح موقع لجنة النحت األكبر في  في عام 2005، 
قمة  بلباو''  متحف  غوغنهايم  المسألة  ''هذه  التثبيت  األثرية   Serra›s
في Gehry›s المعلقة المعمارية الوظيفية، وكذلك كما هو الحال في 
الفن  اندماجها من  يزال غير مسبوقة في  المتحف. وال  مجال تصميم 

والهندسة المعمارية، والحفاظ على وحدة الجمالية والبرنامجي.

معرض
غوغنهايم

في بلباو
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المهندسين   – التفكيكية  نمط  بأنه  يوصف  ما  في  المبنى  تشييد 
حديث  مبنى  جديدة”.  “باروك  نمط  في  النظر  أنفسهم  المعماريين 
في  أو  العمارة  في  سواء  بها،  المحيطة  المناطق  مع  يتناقض  صارخ 

استخدام المواد.

ميزات حفرة زجاج البرج الذي االنحناءات ويتشبث في درجة 45 زاوية لبرج 
ملموسة قياسية، تصدرت بمعدن كبيرة “قبة”، التي يقال أنها تمثل 

رأس فريد أستير.

?طريقة البناء

أعتقد أن أفضل مهارة لدي كمهندس معماري هو القدرة على حتقيق التنسيق بني اليد و العني؛
فأنا قادر على حتويل رسم إلى منوذج إلى املبنى

بيت الرقص هو االسم الذي يطلق على مبنى إداري في وسط مدينة 
غير  شكل  مع  ديكونستروكتيفيست،  للعمارة  مثال  المبنى  براغ. 
الرقص  أستير(  وفريد  الزنجبيل  )روجرز  ورجل  امرأة  عن  يعبر  أنه  عادي. 
معا. البناء من 99 لوحات ملموسة، كل مختلفة الشكل والبعد، كل 

ذلك يتطلب نموذج خشبي فريد من نوعه.

بعد  التقنية.  والحلول  عادي  غير  شكل  كبيرة  عامة  مناقشة  بسبب 
في  الحديثة.  براغ  في  مكانها  والمنزل  العواطف،  ولت  سنوات  عشر 
عزر  مع  ذهبية  قطعة  التشيكي”  الوطني  “المصرف  أصدر   2005 عام 
“البيت الرقص”، كالعملة األخيرة من السلسلة ''10 قرون من الهندسة 

المعمارية''.

هيا بنا نرقص
المنزل الراقص
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المنزل الغريب ' رأسًا على عقب' في ألمانيا.

ترسنهده  في  خاص  لمعرض  نوعه  من  الفريد  المنزل  هذا  صمم  وقد 
في ألمانيا وهو مفتوح لعامة الشعب للزيارة. المصممين والمبدعين 
غلس و مكوسيك  قالوا أنهم لم يبن المنزل لسبب معين، بل كانو 
بنيت منازل مماثلة من  غريب.  و  القيم بشيء مختلف  فقط  يريدون 
أنه مقلوب رأسًا على عقب  المنزل عنهم هو  قبل لكن ما يميز هذا 
ليس فقط من الخارج، بل في كل غرفة من الغرف إضافًة إلى األثاث. عند 
أن  زاوية وكيف  المعرض يمكنك مالحظة دقة وترتيب  كل  زيارة هذا 
الرئيسية الموجودة في كافة المنازل تظهر رأسا على  كافة العناصر 
اإلبداع  نحو  الرائع  الميول  هذا  نحي  اننا  أيضا.  التصميم  هذا  في  عقب 

واننا نتطلع لرؤية المزيد من الهندسة الغريبة واالبداعية.

 تحّدى
الجاذبية! 

راسا على عقبالعالم يقف
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 -ربى شرف الدين-
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منذ صدوره. حاضرة لديه الكثير من مصادر االلهام بما فيها رواية مدير 
زوجة ثيا فون هاربو الذين رسموا العديدة  الموجودة فى الخيال الخيال 
المضاربة مصادر. فى مدينة متروبوليس تمثل سلطة فئات معينة من 
مثل ان اكبر وأطول مبنى القلعة في وسط المدينة هو رمزا  الناس, 
لهيمنة فديرسن على المدينة اليوم، المباني مرتبطة أكثر بالشركات 

ولكن ترمز الى لمبنى على طراز القلعة ليس موجود عالمنا اليوم.

مثل  تدريجيا  ديكو''  ''ارت  معمار  حين  في  العالمى.  التجارة  ومركز 
المبنى على طراز القلعة ليس موجود فى عالمنا اليوم. اكبر ميزانية 
استهلك   متروبوليس  فيلم  النغ,   فريتس  اوفا  المانيا  فى  انتج  فيلم 
واذا  برمتها.  للموارد  السنوية  االنتاج  استوديو  ميزانية  نصف  من  اكثر 
لم تحقق ارباحا فى ذلك الوقت, بل افلست تقريبا االستديو -- الفيلم ان 
مجموعة من الصور واالفكار ال يمحى للسينما عانى عبر عقود عديدة،
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برج،  اطول  لبناء  االخرى  البلدان  كل  تسابقت  حيث  للسلطة  ما  حد 
عادة إلرسال الرسالة انها قادرة أكثر من غيرها. تقسيم شبكة المدن 
وتنظيمها متوقعة بشكل صحيح في الفيلم حيث المباني منفصلة 
عن بعضها من كتل مستطيلة من الطرق، ايضا ظاهر جدا فى عالم 
اليوم. بنية الحداثة ايضا عرضا صحيحا, مع ترتيب النوافذ صوت مسموع 

فى وجوه المبانى - واضح جدا فى هذا اليوم  المباني مثل ابراج سيرز 

المبانى  معماريا،  للتحدث  المعمارية.  للهندسة  واخيرا  لتكنولوجية، 
فى مدينة متروبوليس تمثل سلطة فئات معينة من الناس, مثل ان 
اكبر وأطول مبنى القلعة في وسط المدينة هو رمزا لهيمنة فديرسن 
على المدينة اليوم، المباني مرتبطة أكثر بالشركات ولكن ترمز الى.

مدن  عدة  في  الراهنة  الحالة  فى  به  معترف  يكون  قد  امر  هو 
واليوم. هذا الفيلم له عدة تاثيرات، من اجتماعية لسياسية لدينية 



لكن  نفسها.  القصة  من  الفيلم  فى  يصور  بمهارة  البيئة  على  اكثر 
هذا هو القصد من المدير. ولم يكن الهدف كثيرا على التفاصيل التى 
داخل  الحياة  سيحصل  القصة  هذه  كيفية  على  بل  المؤامرة  شكلت 
رانر  بليد  إنشاؤها حولها. خالل دقائق معدودة،  التي تم  الفريدة  البيئة 
تستكشف مواضيع تتجاوز وسط السيناريو. يقدم الفيلم وجهة نظر 

ناقدة بدال من عالم تسيطر عليه الشركات التكنولوجيا ناقدة بدال.

نداءات  الشارع  مستوى  على  العمالقة  ''تيرل''  شركة  انها  يفترض   
روحانية وابتهاالت وقذرة الضوضاء  الصاخبة المتنوعة فى كل ما يمكن 
تخيله. خالل دقائق معدودة، بليد رانر تستكشف مواضيع تتجاوز وسط 
الفيلم وجهة نظر ناقدة بدال من عالم تسيطر عليه  السيناريو. يقدم 
الحياة  التكنولوجيا حيث لم يسهم بالضرورة فى تحسين  الشركات 

على االرض. شهد العالم كما مشاهدينا الكرام تم تكريس اهتمام

قبل  صور  كونج  هونج  أفق  الليلة  حلقة  تشكل  الصور  من  مجموعة   
اكثر من 50 عاما. كل هذا لنا ميكانيكية عالية المجتمع يزدهر على 
 7 مجرد   ،2019 انجلوس  لوس  االجتماعية.  الفوارق  الرهيبة  الشركات 
سنوات من االن. الصورة االولى معرفة ذلك المثقلة الصناعية الكثيفة, 
ال يصدق المدينة نداءات روحانية وابتهاالت. تقدم الفيلم حتى ال انطباعنا 

هذا المستقبل. نحن من الهدوء، نظمت فاخرة نظيفة الطوابق العليا

المدينة  الحمضية  واالمطار  النار  الصناعة،  الناتج عن  الدخان  والمحرك    
فيها  بما  الحاضرة،  النغ  فريتز  التشابه  اوجه  العديد من  بها  جدا.  الرائعة 
بناء البيئة الحضرية الغنية فيها حرفيا العيش فوق العمال التى يسيطر 

عليها مبنى ضخم - برج سترادرون ومبنى ''تيرل'' جلد بليد رانر

تتحرك  الفيلم  بداية  2019. فى  انجلوس في  للوس  ؤية مستقبلية 
السماء  سحاب  ناطحة  طوابق   700 طوله  طريق  على  الكاميرا 

عندما يحلل من منظور مرئي, بليد رانر يحيط العديد من  عالمات الشبه  من متروبوليس 

من متروبوليس
باليد الى 

رانر

ر
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2010

2012

ضد

ضد
جديدة  طبعة  هذه  إلنشاء  كليًا  جديد  فريق  تجميع  تم  أن  بعد  سنوات 
اسمه “مجموع نذكر” )2012( استنادًا إلى هذه المؤامرة القديمة “أننا 
)1966(. وفي حين جعل طبعة  الجملة”  ليمكنك  أنه  نتذكر  أن  يمكن 
جديدة “أذكر مجموع” المستثمرين تم تغيير، ولكن القضية الرئيسية 

اليسرى وكان منافسا لدور الذكور الرائدة.

عندما تندرجان فيلم، هناك قاعدة جوهرية ينبغى دائما اتباع: التقليد 
بحاجة الى وقفة كدولة رؤية فريدة, بدال من االعتماد على االصل االعتراف 
البسيطة القيمة. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون شيئا جديدا و/او مختلف 
القول; بصفة أساسية، ينبغي عن شئ اخر, حتى لو كان قصة المؤامرة 

الحروف اكثر او غير مألوفة.

1982

1984

تغيير
جذري

ما ديزنى الدولة من الفنون الرقمية عام 1982. ال مجرد التصور من ذات 
بل  ملصق،  ضوء  السوداء  الغرفة  العنبر  اما  العمالقة  الثنائي  الترميز 
الذي يتحّكم ان ما يعادل تلك برادبوكس  ايضا على الشاشة األجهزة 
الهواتف الالسلكية القديمة أفالم الحرب. ومع ذلك العام نفسه ويليام 

جبسون كان مجرد ادخال مصطلح “الحيز”.

ويعتبر مجموع نذكر )1990( بطولة “أرنولد شوارزنيغر” اآلن كالسيكية 
وتكرارا.  مرارا  شاهد  يكون  أن  يمكن  الذي  النوع،  هذا  من  حقيقية 
“الواقع”  من  والمواضيع  الرائعة  بل  عدة،  طبقات  مع  يلعب  الفيلم 
األبطال  تجعل  التي  معركة  مشهد  ذلك  في  بما  “الوهم”،  مقابل 

الصور المجسمة ألنفسهم لخداع األشرار...
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-جيني غوميز-






