


جلد دوم

انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ



كتابكده تخصصي هنر، معماري و شهرسازي كسري 
مجموعه كتب عملکردهای معماری

كتاب ششم: موزه )جلد دوم(
ترجمه و تألیف: نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده

صفحه آرايي و آماده سازي چاپ: منا گندمکار 
چاپ اول: پاییز 1392

شمارگان: 2000
لیتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک:  7 -16 ـ 6509 ـ 600  ـ 978 

انتشارات: كتابكده كسری
نشاني انتشارات: مشهد ـ فلسطین14 ـ پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372 ـ 0511

كلیه حقوق چاپ و نشر اين كتاب برای مؤلفان محفوظ می باشد.

مركز پخش: كتابكده كسری
تلفن: 7670019 ـ 0511  همراه: 5124219 ـ 0915 

طالبیان، نیما، 1360 -
موزه/ ترجمه و تالیف نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده.

]ویراست3[.
مشهد: كتابکده كسری، 1392. 

2ج : مصور )رنگي(.
فروست : مجموعه كتب عملکردهای معماری؛ كتاب ششم.

شابک:                                                                                            978-600-6509-16-7 
فهرست نویسي بر اساس اطالعات فیپا

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد دوم: 1392.
 موضوع : معماری موزه -- طرح و نقشه

 موضوع : ساختمان ها -- طراحی 
شناسه افزوده: آتشی، مهدی،  1360 -  
 شناسه افزوده : نبی زاده، سیما، 1360 -

                                                                                       NA6690/رده بندی كنگره:                                                                                        1392 8م2ط
رده بندی دیویی:                                                                                                       727/6
شماره كتابشناسی ملی:                                                                                                      3258668



پيشگفتار
»مجموعه كتب عملكردهای معماری«، ســعی دارد با معرفی آثار 
معماری به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی 
معماری در ایران بردارد. معرفی آثار شاخص و موفق از یک عملکرد 
در یک كتــاب این امکان را فراهم خواهدكــرد تا خوانندگان عالوه 
بر آشــنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند ســیر تحوالت تاریخی این 

عملکردها را پیگیری كنند. 

هــر كتاب از این مجموعه با مطالبــی در زمینه طراحی معماری یک 
عملکرد خاص آغاز می شــود؛ مفاهیمی همچون فرم شناسی، زیبایی 
شناســی، روابط و ســاختار عملکردی و برخی دیگر از دیدگاه های 
نظری. در ادامــه از میان نمونه های گردآوری شــده از منابع متعدد، 
تعــدادی انتخاب و به همراه متن، تصاویر و مدارک  فنی به طور كامل 
بررســی شده اند. مالک انتخاب این پروژه ها از میان سایر آثار، معرفی 
راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد بوده و به همین دلیل تنها به آثار 
معماران بنام بینالمللي بسنده نشده است. در این بخش سعی شده تا از 
تصاویر و مدارک با كیفیت باال استفاده شود و در صورت عدم دستیابی 
به چنین مداركی، پالنها، نماها یا مقاطع مجدداً ترسیم شده است. در 
انتهای هر كتاب، با توجه به محدودیت صفحات و عدم امکان معرفی 
كامل تمام آثار، از میان سایر پروژه های گردآوری شده، تنها بر معرفی 

ایده ها و كانسپت  طراحی در آثار قابل توجه، تمركز شده است.

انتشار »مجموعه كتب عملكردهای معماری« از سال 1385 در میان 
كمبود شدید منابع تخصصی معماری آغاز شد و به عنوان اولین منبع 
فارسی كه به طور خاص به معرفی آثار یک عملکرد معماری می پردازد، 
سعی بر آن داشت تا خالء موجود در این زمینه را پر كند. طی سال های 
گذشــته و در خالل انتشار عناوین جدید، این انتشارات سعی كرد تا 
مجموعه از پویایی و سیر تکاملی برخوردار باشد. از این رو تغییرات 
تکمیلی در عناوین جدید صورت گرفته و در جهت اصالح و ویرایش 
كتب قبلی در چاپ های بعدی تالش شده است و امید است این روند 

پس از این نیز ادامه یابد.

اســتقبال فراتر از انتظار دانشــجویان و معمــاران از »مجموعه كتب 
عملکردهای معماری«، كه خود نشان گر كمبود واقعی كتبی از این نوع 
بوده است، ما را به تکمیل این مجموعه تشویق نمود. اكنون كه ده كتاب 
نخست این مجموعه منتشر شده و از انتشار برخی عناوین چندین سال 
می گذرد نیاز به بررسی پروژه های متاخر ما را بر آن داشت تا درصدد 

تکمیل و انتشار جلد دوم در برخی از كتب  مجموعه باشیم. 

جلد دوم از هر كتاب این مجموعه در ادامه جلد نخســت بوده و به 
معرفی و بررسی آثار چند سال اخیر اختصاص دارد. بنابر پیشنهادات 
خواننــدگان تغییراتی ا ز لحاظ ظاهری و محتوایی در این دوره اعمال 
شده اســت؛ بخش نخســت از هر كتاب به مبانی نظری معماری آن 
عملکرد اختصاص یافتــه و در آن جدیدترین دیدگاه های نظری در 
خصوص طراحی آن عملکرد بررسی شده است. بخش دوم به بررسی 
و تحلیل آثــار منتخبی اختصاص دارد كه به طــور كامل و همراه با 
تصاویر و مدارک فنی بررسی و تحلیل شده اند. در بخش سوم ایده ها 

و كانسپت ها در تعداد بیشتری از آثار معرفی شده اند.

»موزه 2«، جلد دوم كتاب ششم از مجموعه كتب عملکردهای معماری 
است كه در آن نمونه های متنوعی از انواع این عملکرد در فاصله زمانی 
2008 تا 2014 میالدی معرفی شده اند. در جلد اول كتاب موزه ضمن 
مروری بر تاریخچه این عملکرد، نمونه هایی از ســال 1963 تا 2008 
معرفی شده اند و تمامی آثار كتاب حاضر از میان آثار  پس از آن دوره 
زمانی انتخاب شده اســت. در نتیجه این كتاب به روز ترین منبع منتشر 

شده در زمینه طراحی موزه تاكنون به شمار می آید.

 همچون ســایر آثار این مجموعه در این كتاب نیز ســعی شده است 
تا اولویت با بناهای شــاخص و محوریت بــا ارائه مدارک فنی كامل 
باشد. امید است جلد دوم از كتاب ششم از این مجموعه نیز همچون 
سایر آثار به چاپ رسیده مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمایی 
مناسب جهت اســتفاده متخصصین، معماران وخصوصاً دانشجویان 
رشــته معماری باشد و ایشان نیز با ارسال نظرات خود ما را در بهبود 
كمی و كیفی كتبی كه از این مجموعه در دســت انتشــار است یاری 

رسانند.

بســیار خرسندیم كه پس از اســتقبال رو به افزایش مخاطبین از این 
مجموعه كتب، اكنون و پس از گذشــت ســال ها از آغاز انتشار این 
مجموعه ـ كه نخستین مجموعه از كتب موضوعی و عملکردی بوده 
اســتـ   این موضوع مورد استقبال سایر ناشرین نیز واقع شده است. 
انتشارات كتابکده كسری ضمن استقبال از این رویکرد امیدوار است 
همــواره در ایــن عرصه آثاری جامع، بهروز و با كیفیتی متناســب با 

توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرار گیرد.

كتابكده كســری برخود الزم میداند در این فرصت از ســركار خانم 
مهندس كتایون یوسفی كه در گردآوری این كتاب نقشی اساسی داشته 
قدردانی نماید. همچنین از كلیه دوستان و اساتیدی كه تا كنون ما را در 

گردآوری و ارتقا این مجموعه یاری رساندهاند سپاسگزاریم.

انتشارات كتابكده كسری
پايیز 1392



7ـ موزه هنر معاصر ِهرنینگ
معماران استیون هال/ هرنینگـ  دانمارک / 2009

 HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART / STEVEN HOLL ARCHITECTS

6ـ مـوزه میـمسیس
 آلوارو سیزا، معماران كاستانییرا و باستی، ژان سانگ كیم/ شهر كتاب پاجوـ  كره جنوبی/ 2009

 MIMESIS MUSEUM / ALVARO SIZA, CASTANHEIRA & BASTAI,  JUN SUNG KIM

4ـ ماکسی )موزه ملی هنر قرن بیست و یکم(
معماران زاها حدید/ ُرمـ  ایتالیا / 2009

MAXXI / ZAHA HADID ARCHITECTS

2ـ مـوزه پـورشه
معماران دلوگان مایسل/ اشتوتگارتـ  آلمان / 2008

  PORSCHE MUSEUM / DELUGAN MEISSL ASSOCIATED ARCHITECTS

5ـ موزه علوم و تاریخ فورت وورث
/ فورت وورثـ  ایاالت متحده آمریکا / 2009 لگورتا و لگورتا

 FORT WORTH MUSEUM OF SCIENCE AND HISTORY / LEGORRETA + LEGORRETA

3ـ اوتسئانیوم )موزه اقیانوس شناسی(
معماران بهنیش/ شترالزوندـ  آلمان / 2008

 OZEANEUM / BEHNISCH ARCHITEKTEN

1ـ مـوزه تاریخ نینگبو 
ونگ شو )دفتر معماری آماتور(/ نینگبوـ  چین/ 2008

 NINGBO HISTORY MUSEUM / WANG SHU (AMATEUR ARCHITECTURE STUDIO)

پیشگفتار

30

11

5

42

50

56

66

72

80

فهرست مطالب

چشم اندازی به »نهاد مـوزه« در قرن بیست و یکم / »فرهنگ برای همگان« 
و معماری مـوزه های معاصر / معماری موزه و شیوه های تعامل با زمینه 
فعال«  ـ  / »فـضای خنثی  و سایت/ »مـــعماری موزه« و »مـوضوع موزه« 
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9ـ مـوزه اَن دِ ستروم
معماران نوتلینگز ریِدک / انتِورپـ  بلژیک / 2010

 MUSEUM AAN DE STROOM / NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS

8ـ  مركز پـمپیدوـ  مـِتز
شیگرو بن، ژان دو گستین، فیلیپ گموچیان/ متزـ  فرانسه / 2010

 CENTRE POMPIDOU-METZ / SHIGERU BAN,  JEAN DE GASTINES,  PHILIP GUMUCHDJIAN

88

94

18ـ مـوزه لـوورـ  النس
دفتر معماری سـانـاـ  سجیما و نیشیزاوا و همکاران/ النسـ  فرانسه / 2012

 LOUVRE-LENS / SANAA ـ SEJIMA & NISHIZAWA AND ASSOCIATES

17ـ مـوزه اقیانوس و موج
معماران استیون هال/ بیاریتزـ  فرانسه/ 2011

 MUSEUM OF OCEAN AND SURF / STEVEN HOLL ARCHITECTS

15ـ مـوزه سمیه
فرناندو رومرو/ مکزیکو سیتیـ  مکزیک/ 2011

  SOUMAYA MUSEUM / FERNANDO ROMERO

13ـ مـوزه هنر تل آويو
پرستون اسکات كوهن/ تل آویوـ  سرزمین های اشغالی/ 2011

 TEL AVIV MUSEUM OF ART / PRESTON SCOTT COHEN

11ـ موزه هنرهای زيبا )بخش هنر آمريكا(
فاستر و شركا / بوستنـ  ایاالت متحده آمریکا / 2010

 MUSEUM OF FINE ARTS (ART OF THE AMERICAS WING) / FOSTER + PARTNERS

16ـ مـوزه تاريخ ارتش درسِدن
دانیل لیبسکیند/ درسدنـ  آلمان/ 2011

DRESDEN MILITARY HISTORY MUSEUM / DANIEL LIBESKIND

14ـ مـوزه ريورسايد
معماران زاها حدید/ گالسکوـ  اسکاتلند/ 2011

 RIVERSIDE MUSEUM / ZAHA HADID ARCHITECTS

12ـ مـوزه لیورپـول
دفتر معماری تری ایکس ان / لیورپولـ  انگلستان / 2011

 MUSEUM OF LIVERPOOL / 3XN

ـ موزه هولوكاست لـس آنجلس 10
معماران بلزبرگ/ لس آنجلسـ  ایاالت متحده آمریکا / 2010

 LOS ANGELES MUSEUM OF THE HOLOCAUST / BELZBERG ARCHITECTS
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ـ مـوزه هنر اومی  8
Umeå Art Museum / Henning Larsen Architects / Umeå - Sweden / 2012

1ـ مـوزه هنر ريـو
MAR – Rio Art Museum / Bernardes + Jacobsen / Rio de Janeiro - Brazil / 2013                          

5ـ مـوزه يهود روسیه 
Russian-Jewish Museum of Tolerance / Graft Architects / Moscow - Russia / 2012

3ـ مـوزه سی سیتی
Sea City Museum / Wilkinson Eyre Architects / Southampton - England / 2012

7ـ مـوزه دريانوردی
Maritime Xperiential Museum / Michael Graves & Associates / Sentosa - Singapore / 2012

2ـ مـوزه كشتی مری رز
Mary Rose Museum / Wilkinson Eyre Architects / Portsmouth - England / 2013                          

6ـ مـوزه انزو فراری 
Enzo Ferrari Museum / Future Systems + Shiro Studio / Modena - Italy / 2012

4ـ مـوزه در هتل زيان وستین
Xi’an Westin Museum Hotel / Neri & Hu Design and Research Office / Shaanxi - China / 2012

24ـ مـوزه كنفلوآنس
كوپ هیمل بالو/ لیـونـ  فرانسه/ 2014

  MUSÉE DES CONFLUENCES / COOP HIMMELB(L)AU

23ـ مـوزه عـلوم میـوز
رنـزو پیانـو/ تِرنتـوـ  ایتالیـا/ 2013

 MUSE MUSEUM OF SCIENCE / RENZO PIANO

22ـ مـوزه لنباخهاس
/ مونیـخـ  آلمان/ 2013 فاستر و شركا

 LENBACHHAUS MUSEUM / FOSTER + PARTNERS

21ـ مـوزه مجسمه های چـوبی چین
دفتر معماری َمد/ هاربیـنـ  چیـن/ 2013

CHINA WOOD SCULPTURE MUSEUM / MAD ARCHITECTS
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217

20ـ مـوزه هنر الی و اديت براد
معماران زاها حدید/ ایست لنسینگـ  ایاالت متحده آمریکا / 2012 

 ELI & EDYTHE BROAD ART MUSEUM / ZAHA HADID ARCHITECTS

19ـ مـوزه علوم و طبیعت پِروت
دفتر معماری مورفوسیس/ داالسـ  ایاالت متحده آمریکا / 2012

  PEROT MUSEUM OF NATURE AND SCIENCE  / MORPHOSIS

170

182
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223

227
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229
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25ـ مـوزه شیشه شانگهای
Shanghai Museum of Glass / Logon Architecture / Shanghai - China / 2011

23ـ مـوزه دريانوردی
Maritime and Beachcombers Museum / Mecanoo Architecten / Texel - The Netherlands / 2011

27ـ مـوزه تاريخی تیراندازی
Museum of Historical Markmenship / Gnädinger Architekten / Duderstadt - Germany / 2011

28ـ مـوزه تاريخ درنتز
Drents Museum / Erick van Egeraat / Assen - The Netherlands / 2011

22ـ مـوزه شهر و هنر اردو
Ordos Art & City Museum / MAD Architects / Ordos, Inner Mongolia - China / 2011

26ـ مـوزه كانادا در كلیسا
Canadian Museum in a Church / Provencher Roy + / Associés Architectes / Montreal - Canada / 2011

24ـ مـوزه پارک آزادی؛ فاز دو
Freedom Park, Phase 2 / GAPP + Mashabane RoseArchitects + MMA / Pretoria, Gauteng - South Africa / 2011

21ـ مـوزه هنر مدرن خاورمیانه
Museum of Middle Eastern Modern Art / UNStudio / Khor Dubai - UAE / 2011

13ـ مـوزه لُمی
LeMay Museum / LARGE Architecture / Tacoma, Washington - USA / 2012

10ـ مـوزه ماشین قهوه ساز
Museum MUMAC / Arkispazio / Milan - Italy / 2012

9ـ مـوزه هنر تیانجین
 Tianjin Art Museum / KSP Jürgen Engel Architekten / Tianjin - China / 2012

17ـ مـوزه سالوادور دالی
Salvador Dali Museum / HOK / St. Petersburg, Florida - USA / 2011

15ـ توسعه مـوزه دريانوردی ايلهاوو
Ílhavo Maritime Museum Extension / ARX / Ílhavo - Portugal / 2012

12ـ مـوزه هنر معاصر
MOCA - Museum of Contemporay Art / Farshid Moussavi / Cleveland, Ohio - USA / 2012

19ـ مـوزه ماقبل تاريخ جیونگوک
Jeongok Prehistory Museum / X-TU Architects / Jeongok - South Korea / 2011

20ـ مـوزه زينجین ژی
Xinjin Zhi Museum / Kengo Kuma & Associates / Cheng Du - China / 2011

14ـ مـوزه استدلیک
 Stedelijk Museum/ Benthem Crouwel Architects / Amsterdam - The Netherlands / 2012

11ـ يادمان كازرن دسین
Kazerne Dossin / awg architecten / Mechelen - Belgium / 2012

18ـ مـوزه واترلو
Waterloo Region Museum / Moriyama & Teshima / Kitchener - Canada / 2011

16ـ مـوزه هنر نانجینگ سیفانگ 
Nanjing Sifang Art Museum / Steven Holl Architects / Nanjing - China / 2011
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31ـ مـوزه معابد يونگانگ
Yungang Grottoes Museum / Do Union Architecture / Datong - China / 2011

41ـ مـوزه فرهنگ، هنرهای زيبا و علوم
Museum for Culture, Fine Arts and Science / gmp Architecten / Changchun - China / 2010

33ـ مـوزه نهنگ
Museu da Baleia / Espaço Cidade Arquitectos / Madeira - Portugal / 2011

45ـ مـوزه ملی تاريخ يهوديان آمريكا
National Museum of American Jewish History / Ennead Architects / Philadelphia, Pennsylvania - USA / 2010

37ـ مـوزه هنر كراكر
Crocker Art Museum / Gwathmey Siegel & Associates Architects / Sacramento, California - USA / 2010

29ـ مـوزه مجسمه ايستر
Easter Sculpture Museum / Exit ArchitectsHellín / Albacete - Spain / 2011

43ـ تاالر مشاهیر كريكت
The International Cricket Hall of Fame / Turner Bowral, New South / Wales - Australia / 2010

35ـ مـوزه تصويرگری و طراحی
ABC Museum, Illustration and Design Center / Aranguren & Gallegos Architects / Madrid - Spain / 2010

47ـ مـوزه هنر معاصر
Contemporary Art Museum / Brooks + Scarpa, Clearscapes / Raleigh, North Carolina - USA / 2010

39ـ مـوزه هنر لیل
Lille Museum of Modern  & Outsider Art / Manuelle Gautrand / Villeneuve d’Ascq - France  /  2010

48ـ مـوزه هنر مسنات
Mecenat Art Museum / Naf Architect & Design / Hiroshima - Japan / 2010

40ـ مـوزه هنر اری
Erie Art Museum / EDGE Studio / Erie, Pennsylvania - USA / 2010

32ـ مـوزه ملی اتومبیل
National Automobile Museum / Cino Zucchi Architetti  / Turin - Italy / 2011

42ـ مـوزه ببلچ
Museum Bebeleche / Vásquez Del Mercado Arquitectos / Durango - Mexico / 2010

34ـ مـوزه ملی شیشه
National Glass Museum / Bureau SLA / Leerdam - The Netherlands / 2010

46ـ مـوزه يخ 
Glaciarium - Ice Museum / Santiago Cordeyro Arquitectos & Pablo Güiraldes / Patagonia Sur - Argentina / 2010

38ـ اكوموزه
Ecomuseum / Guinée et Potin / Rennes - France / 2010

30ـ مـوزه تاريخ طبیعی يوتا
Natural History Museum of Utah / Enead Architects / Salt Lake City, Utah - USA / 2011

44ـ مـوزه هوانوردی
Museum of Aviation / Pysall Ruge Architekten, Bartlomiej Kisielewski / Krakow - Poland / 2010

36ـ مـوزه ملی اتومبیل
National Automobile Museum / Michael Graves & Associates / The Hague - The Netherlands / 2010
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61ـ مـوزه هنر مدرن بچلر
Bechtler Museum of Modern Art  / Mario Botta / Charlotte,  North Carolina - USA / 2009

53ـ مـوزه تاريخ نیومكزيكو
New Mexico Historical Museum / SaylorGregg Architects / Santa Fe, New Mexico - USA / 2009

50ـ مـوزه مايا 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida / 4A Arquitectos / Mérida, Yucatán - Mexico / 2010

49ـ مـوزه گانگدانگ
Guangdong Museum / Rocco Design Architects / Guangzhou - China / 2010

65ـ مـوزه هنر اسالمی
MAR – Rio Art Museum / Arquitetura / Rio de Janeiro - Brazil / 2013                          

57ـ مـوزه هنر مدرن مالمو
Moderna Museet Malmö / Tham & Videgård Arkitekter / Malmö - Sweden / 2009

63ـ مـوزه هنر محلی جیانگسو
Jiangsu Provincial Art museum / KSP Jürgen Engel Architekten / Nanjing - China / 2009

55ـ مـوزه هرژه
Musée Hergé  / Atelier Christian de Portzamparc / Louvain-la-Neuve - Belgium / 2009

52ـ مـوزه حمل و نقل سويیس
Swiss Museum of  Transport / Gigon & Guyer / Lucerne - Swizerland / 2009

67ـ مـوزه مدينه الزهرا
Madinat al-zahraMuseum / Nieto Sobejano Arquitectos / Córdoba - Spain / 2008

59ـ مـوزه دريانوردی نیوزلند
Voyager New Zealand Maritime museum / Pete Bossley Architects / Auckland - New Zealand / 2009

68ـ مـوزه لیائونیگ
Liaunig Museum / Querkraft / Carinthia - Austria / 2008

60ـ مـوزه هنر معاصر
Museum of Contemporary Art / Studio za arhitekturu d.o.o. / Zagreb - Croatia / 2009

62ـ مـوزه هنر مدرن در انیستیتوی هنر شیكاگو
Modern Wing at the Art Institute of Chicago / Renzo Piano / Chicago - USA / 2009

54ـ مـوزه هنر تری
Tree Art Museum / Daipu Architects / Beijing - China / 2009

51ـ مـوزه هنر ريـو
Monteagudo Museum / Amann-Cánovas-Maruri / Murcia - Spain / 2010

66ـ گالری هنر و طراحی اوكت
MAR – Rio Art Museum / Arquitetura / Rio de Janeiro - Brazil / 2013                          

58ـ مـوزه هوانوردی دورنیر
Dornier Museum / Allmann Sattler Wappner Architekten / Friedrichshafen - Germany / 2009

64ـ مـوزه هنر و علوم انسانی ژوجیاجیائو
 Zhujiajiao Museum of Humanities & Arts / Scenic Architecture / shanghai - china / 2008

56ـ مـوزه باستان شناسی آلوا
Archeology Museum of Alava / Francisco Mangado / Vitoria - Spain / 2009
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73ـ مـوزه هنر و علوم
The Labyrinth Museum of Arts and Sciences / Legorreta + Legorreta / San Luis Potosi - Mexico / 2008

77ـ مـوزه هنر كافا
CAFA Art Museum / Arata Isozaki & Associates / Beijing - China / 2008

69ـ مـوزه و دانشگاه هنر معاصر
University Museum of Contemporary Art / Teodoro González de León / Mexico city - Mexico / 2008

75ـ مركز هنر تنريف
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) / Herzog & De Meuron / Tenerife - Canary Islands / 2008

79ـ مـوزه لندس ُد گـاسكون
Museum of the Landes de Gascogne / Bruno Mader / Sabres - France / 2008

71ـ مـوزه هنر تابمان
Taubman Museum of Art / Randall Stout / Roanoke, Virginia - USA / 2008

80ـ مـوزه آلمريا
Museum Almería / Alberto Morillas + Francisco Granados + María Ramírez / Almería - Spain / 2008

72ـ مـوزه هنر پاتريشیا و فیلیپ فراست
Patricia and Phillip Frost Art Museum / HOK / Miami, Florida - USA / 2008

74ـ مـوزه، مركز فرهنگی و تاتر كارابینرس
Museum, Cultural Centre and Theatre Carabineros / Gonzalo Mardones Viviani / Santiago - Chile / 2008

78ـ مـوزه عكاسی چارلروی
New wing of the Charleroi Museum of Photography / L’Escaut/Mont-sur- Marchienne - Begium / 2008

70ـ مـوزه هنر برندهورس
Brandhorst Museum / Sauerbruch Hutton / Munich - Germany / 2008

76ـ مـوزه فرهنگ لیانگژو
Liangzhu Culture Museum / David Chipperfield / Hangzhou - Chine / 2008
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