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  پيشينه. 1

جا بود كه والدينم بودم، همان) افزاريك عمده فروشي و يك فروشگاه سخت( ، بيشتر وقتم در دو فروشگاهامدر طول بچگي

كشي، شيشه خرده، ريسمان، مقواهاي پلي اتيلن، در ميخ، ابزار لولهمثال با استفاده از . ي نامتعارف از اشياء شدمي استفادهشيفته

  .ساختممي» مجسمه « يا » عكس« يافتم، بطري شير و هر چه در اطراف مي

ي تفكر و سبكم به زودي دريافتم كه شيوه. درنگ به طراحي نمايشگاه رو آوردم، بيطراحي گرافيكسال بعد، پس از خواندن  20

  .گرايش زمانه بسيار متفاوت استدر اين حوزه با 

از . سازي بسيار نمايشي استسبك من در غرفه
نمايش «ها، محل نمايش نيستند بلكه نظر من غرفه

تر شود، هستند و هرچه بازديدكننده سرگرم» فروش
  .هاي نو پذيراتر خواهد بودتر و براي ايدهآرام

  

هستند و » نمايش فروش« محل نمايش نيستند بلكه / ها، نمايشگاهغرفه از نظر من. سازي بسيار نمايشي استسبك من در غرفه

براي رسيدن به اين هدف، دوست دارم دست به . هاي نو، پذيراتر خواهد بودتر و براي ايدهتر شود، آرامهرچه بازديدكننده سرگرم

نمايشگاهي در آفريقاي جنوبي بسيار به  هايدر نتيجه، در حالي كه شركت. كارهاي عجيبي بزنم كه خنده بر لب مردم بياورد

كردم، مانند ميلگرد خام، ورق فوالدي گالوانيزه، نئوپان خام و تر پيچيده استفاده ميكردند، من از مواد كمي معماري كار ميشيوه

  .طولي نكشيد كه در صنعت نمايشگاه داخلي، به عنوان فردي عجيب و نامتعارف معروف شدم. حتي مقوا

. شده، شوندشناسي شناختهشعار روز و عناصر زيبايي» 2با دوام/پايدار« و »  1سبز« هاي ها قبل از اين بود كه واژهيان مدتاين جر

اي و تنها در طول ده سال بعد كه بيشتر در مورد گازهاي گلخانه. پايداري در كارم نبودم/ي امكان دوامدر واقع، من اصال متوجه

آوري سطح پايين، استفاده از مواد داخلي و هاي فنموختم، متوجه شدم كه شيفتگي طبيعي من به شيوه، به طور كل، آ3پايداري

ها و جوامع بعالوه هميشه از بخشيدن اجناس به خيريه. سازي هدايت شودتواند به سمت غرفهبازيافت و چند كاره بودن مواد، مي

  .امدوام وفادار بوده/پايداري ام، بنابراين از اين نظر نيز به عنصرفقير لذت برده

در استوديوي طراحي من،  عالوه بر . ام شكل دادهي طراحي و نمايش من را در استوديوي طراحيي اين تجربيات امروز شيوههمه

  .شودفروشي، نيز انجام ميي تئاتر، طراحي داخلي، رويدادها و خردهي نمايشگاه، كار طراحي صحنهطراحي غرفه

                                                             
1
 - green 

2
 - sustainable  

3
 - Sustainability 
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"سطح پايين فن آوري" يماليستي و استفاده از ي مينشيوه
٤

  

بناهـاي  قصـد مـن سـاختن    . هاي محدود اسـت با استفاده از ابزار و دستگاهآوري سطح پايين متدهاي ساخت و ساز من، فنبيشتر 

ي مينيماليستي به مـن  اين شيوه. پيچيده و بزرگ نيست، بلكه ساخت بناهاي نسبتا كوچك با موادي اندك و فضاهاي باز بسيار است

گازهـاي  "هاي مصالح ساختماني نياز پيدا كـنم، بگـذريم از   هاي مربوطه و هزينهتر به مصالح ساختماني و انرژيكند كه كمكمك مي

"ايگلخانه
  .از توليد و حمل و نقل ناشي  5

  

يعنـي  : برمي مينيماليستي را به كار مينيز همين شيوه "روشـنايي "در مورد 

نقاط روشن، سـايه و  / اليتهاي كمتري براي ايجاد هايدهم از چراغترجيح مي

  .لي قابل توجه كاهش بدهمتوانم مصرف انرژي را به شكهاي واقعا بزرگ ميديايبا استفاده از ال. فضايي رويايي استفاده كنم

  ادي مجدد از زباله و مواستفاده

-ها را به شيوهآيند كه من آناين مواد اغلب آشغال به شمار مي. استفاده كنم نامناسبدر محيط   نامناسب دوست دارم از مواد 

هاي طراحي و نقاط براي دكور، موضوع از همين مواد به درد نخور. برمها را دوباره به كار ميكنم يا آنهايي عجيب بازيافت مي

-ي بصري چشمبنابراين با وجودي كه بناهاي من مينيماليستي هستند، اما صحنه –كنم هاي نمايشگاه استفاده ميمركزي غرفه

  .كنمانگيز ايجاد مينوازي را در اين فضاها با عناصر حيرت

ها، مانع رفتن مواد به كوشم پس از استفاده از آنشود، مياحتماال به اين دليل كه ارزش متفاوتي از اين جور مواد نصيب من مي

بعالوه مراقبم كه  چگونه اين . بخشم تا از آنها بهره ببرنددارم يا به ديگران ميبسياري از اين مواد را نگه مي. گورستان زباله شوم

مثال از مته كردن و برش غير ضروري تخته و الوار، تا جاي ممكن،  -ام به كار ببرم تا بعدها قابل استفاده باشندرا در غرفهمواد 

  .كنمپرهيز مي

  

  

                                                             
٤
 - Low Tech شودآوري پايين استفاده مياز مصالحي با فن، سبكي از طراحي داخلي كه در آن.  

5
 - carbon footprint ،مقياسي از مقدار كل خروجي دي اكسيد كربن (CO2) و متانول (CH4) ،سيستم يا فعاليـت معـين بـا در نظـر       مربوط به يك جمعيت

  ".سيستم يا فعاليت ها در محدود زماني و مكاني آن جمعيت، آن  شدن ذخيره  ها، گرفتن همه منابع، فرونشين

  

  

قصد من ساختن بناهاي پيچيده و بزرگ نيست، 
ساخت بناهاي نسبتا كوچك با موادي اندك و  بلكه

  .بسيار است فضاهاي باز

  .ه كنماستفاد "نامناسب "در محيط  "نامناسب "دوست دارم از مواد 
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  داخلياستفاده از مواد 

-ساز داخلي، زياد كار ميدوست دارم با مواد و مصالح چشمگير بازي كنم و سرگرم بشوم، به اين معني كه با مواد طبيعي و دست

با اين كار گازهاي . گيرمسود اين شيوه اين است كه نياز به وارد كردن مواد ندارم، بلكه به جاي آن، از محيط خودم بهره مي. كنم

  .دهمهايم را تا حد زيادي كاهش مياي ناشي از طرحگلخانه

  

  

  

  

اي تر و مجددا گازهاي گلخانهتر، منابع كمشوند، و اين يعني فرآيند توليد كمشان استفاده ميبسياري از مواد در شرايط كنوني

  .شوندتر ميپايين

  )ادامه دارد  ... (                              

  

  

  

با اين كار گازهاي . گيرماز محيط خودم بهره مي
هايم را تا حد زيادي ي از طرحاي ناشگلخانه

  .دهمكاهش مي


