
 

 

 

 

 

Meinhards fon Gerkāns 
 

Dzimis 1935. gada 3. janvārī 

Rīgā, Latvijā 

 
 
 
 
 
 
 

Uzaudzis Poznaņā, pēc tam dzīves gaitas turpinājis Rietumvācijā 

1956.gadā iestājies Berlīnes Politehniskajā institūtā, lai studētu arhitektūru 

1964.gadā saņēmis Braunšveigas Carolo- Wilhelmina tehniskās universitātes diplomu 

Kopš 1965. gada strādā kā brīvās profesijas arhitekts 

Kopā ar vācu arhitektu Folkvinu Margu izveido arhitektu biroju – partneru savienību 

gmp. Pirmais apjomīgais biroja projekts – Tegel lidosta Berlīnē. Šobrīd gmp ir filiāles 

10 pasaules valstīs ar 600 līdzstrādnieku lielu štatu 

 
Vairāk kā 270 uzbūvētas ēkas, vairāk kā 430 godalgas nacionālajos un 

internacionālajos konkursos kopā ar Folkvinu Margu. Tai skaitā vairāk kā 230 pirmās 

vietas. Daudzi apbalvojumi par priekšzīmīgām ēkām. Daudzas publikācijas un 

intervijas Vācijā un ārzemēs. Līdzdalība daudzās žūrijās un ekspertīzēs. 

 

1972. gadā ievēlēts Hamburgas brīvajā mākslas akadēmijā 

1974.  gadā ievēlēts Braunšveigas Carolo- Wilhelmina tehniskajā universitātē par 

profesoru. Katedra A - projektēšana. Ēku projektēšanas institūta A vadītājs 

1982. gadā ievēlēts Jirgena Ponto fonda kuratorijā Frankfurtē. 

1988. gadā Viesprofesors Nihon universitātē Tokijā, Japānā 

1993. gadā Viesprofesors Pretorijas universitātē Dienvidāfrikā 



1995. gadā Amerikas arhitektu institūts ASV, Meksikas arhitektu savienības goda 

apbalvojums 

2000. gadā Alfrēda Tepfera fonda Friča Šūmahera balva 

2002. gadā Berlīnes Brandenburgas zinātņu akadēmijas loceklis 

2002. gadā Rumānijas valsts prēmijas piešķiršana. 

2002. gadā Goda doktora nosaukuma evanģēliskajā teoloģijā piešķiršana Mārburgas 

Filipa universitātē 

2003. gadā konventa loceklis Vācijas būvkultūras fondā Berlīnē 

2004. gadā piešķirts Hamburgas brīvās mākslas akadēmijas apbalvojums 

2005. gadā Vācijas arhitektu savienības lielā balva 

2005. gadā Goda doktora nosaukuma projektēšanā Chung Yuan kristīgajā 

universitātē Chung li, Taivānā 

2007. gadā Goda profesūras piešķiršana Austrumķīnas universitātes dizaina koledžā 

Šanhajā, Ķīnā 

2007. gadā Goda profesūras piešķiršana Daliana tehniskajā universitātē, arhitektūras 

un mākslas koledžā, Ķīnā 

2007. gadā gmp fonda arhitektu izglītības veicināšanai dibināšana 

2007. gadā Arhitektūras kultūras akadēmijas prezidents 

2009. gadā Vācijas Federatīvās Republikas ordenis par nopelniem 

2013. gadā ULI Germany Leadership Award 

 
Profesors un pasniedzējs daudzu gadu garumā Vācijā, Braunšveigas Tehniskajā 

universitātē. 

Publikāciju un grāmatu par arhitektūru autors. 

Berlīnes – Brandenburgas zinātņu akadēmijas goda loceklis 

Arhitektūras Kultūras akadēmijas dibinātājs un pasniedzējs 


