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  الکسونن اِسا

 است المللی بین و داخلی مسابقات در جایزه ونه بیست یبرنده و فنالند كشور اهل هنر، و معماری منتقد «الكسونن اِسا» پروفسور

  .كند خود آن از را نخست مقام بار شش توانست هارقابت این در كه

  .نمود گذاریپایه را آلتو آلوار یساالنه سمپزیوم «آلتو آلوار آكادمی» مدیر اولین عنوان به وی

 این و انداختند راه به 2005 سال در «الكسونن فریمن» نام با را شانشخصی معماری یآتلیه «فریمن كیمو» همراهی با او

 .نمود اشاره «فِرانتِیر ایستگاه» طراحی به توانمی آتلیه این شاخص آثار از. دارد ادامه همچنان همکاری

 تأثیر مغز رشد بر چگونه فضا  عنوان با اعصاب علوم و معماری بین ارتباط روی بر 2020 سال از الكسونن كه است گفتنی

 .كندمی مطالعه گذارد؟می

 سیامک شاه نشین 

 و پیشرو برجسته، منتقدان و مؤلفان معماران، جمله از ایحرفه فعالیت یسابقه سال سی از بیش با «نشینشاه سیامک» پروفسور

 .رودمی شمار به ایرشتهمیان علوم و معماری یحوزه در جهان و اروپا نگرآینده

 هنرهای آكادمی و لندن در AA معماری یدانشکده به سپس و ایتالیا سوی به را او ،«داوینچی» و «آنژمیکل» به نشینشاه یعالقه

 .داد سوق تورین تکنیکپلی و ،GSD مدرسه عالی طراحی هاروارد ، ETH زوریخ  صنعتی دانشگاه  فلورانس، در زیبا

 یونان، هلند، سوئیس، سوئد، ایتالیا، آلمان، انگلستان، استرالیا، آمریکا، كشورهای جمله از و جهان سرتاسر در ایشان هایپروژه

 جهان مختلف كشورهای در معماری گوناگون هاینمایشگاه در و درآمده اجرا یمرحله به فیلیپین و جنوبی یكره چین، مکزیک،

 .است گرفته قرار عموم دید معرض در

 معماری بهترین یجایزه به توانمی هاآن ترینمهم از كه است شده جهان در معماری معتبر و پُرشمار جوایز یبرنده وی آثار

 یجایزه ،2020 سال در اروپا در پایداری رویکرد با معماری دفتر بهترین یجایزه ،2021 سال در چندمنظوره هایمجتمع

 سال در آمریکا علوم و هنر آكادمی از معمار بهترین یجایزه ،1998 و 1996 هایسال در خورشیدی معماری برای اروپا یاتحادیه

  نمود.  اشاره 1995 و 1993 هایسال در جوان معمار بهترین یجایزه و1995

 او. است داده قرار قضاوت و ارزیابی مورد حوزه این در را متعددی المللیبین رویدادهای و معماری مسابقات داور، مقام در نشینشاه

 و معماری معتبر هایدانشگاه در ساله هر و یافته حضور المللیبین هایكنفرانس و هاهمایش در پیوسته و منظم روالی در

 .پردازدمی سخنرانی و تدریس به آسیا شرق تا اروپا آمریکا، از شهرسازی

برند. نام می "معماری خاصِ آقای" عنوان به او از می كنند و منتشر خود صفحات در ساله هر را وی آثار معماری معتبر هایرسانه

 و ژرف اندازیچشم  Landscape Modelingعنوان  با كتابش آخرین است؛ فعال نیز نویسندگی یعرصه در نشینشاه سیامک

 .آوردمی فراهم منظر متخصصان و شهرسازی پژوهشگران برای را ایرشته میان
 



 ایزابتا ترانی 

 

راتاسیس نمود. وی  Terragni Architettiاستودیوی  1993معمار، محقق و نویسنده ایتالیایی در سال  «ایزابتا ترانی»پروفسور 

 در بروكلین آمریکا است. 2011از سال   D.R.A.Wهمچنین مدیر و عضو موسس  

آمریکا شکل گرفته و  آثار وی در زمینه های معماری، مشاوره، موزه، بازسازی و نمایشگاه در كشورهای ایتالیا، سوییس، آلبانی و

 گسترش یافته است.

در پروژه های شاخص و ساختمان های نمادین به آنالیز مشکالت و بررسی راه حل ضمن انجام پروژه های شخصی و دفتری، ایزابتا 

 های تخصصی می پردازد و در این زمینه دولتها و بخش های خصوصی نیز از او استفاده می كنند.

از وی در كتب و مجله های بین المللی به چاپ رسیده و در دسترس معماران و پژوهشگران معماری قرار آثار و مقاالت متعددی 

 گرفته است.
 

 

 


