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استخدام و آموزش  مهارت اضافه به مردم 

    ام جوانانها كوشيدهدر طول سال  اين متأسفانه . ها آموزش بدهمي كارم را به آنتازه فارغ التحصيل از دانشگاه را استخدام كنم و شيوه

همچنين هر سال دانشجوها را براي . هايم تمامي نداردي آموزش مهارتدر نتيجه، پروسه! زنندديده و ماهر را اغلب قر ميافراد آموزش

    آموزش  كه آنها فن و تجارت معتقدم آموزش مهارت و تعليم ديگران مهم است، نه تنها براي اين. كنمحين خدمت استخدام مي

  .كار را نيز فرا بگيرند 1»پايدارتر«اين جهت كه متدهاي  بياموزند، بلكه از

. هاي مرا با دست بسازندتوانند طرحروم كه مياي ميكاران محليكنم، سراغ صنعتهاي متعددي كه كار ميبراي پروژه

شهري كه محل ( كردم به ساكنان شهر جورج را آماده مي 2كورتي فنبراي مثال زماني كه دكور مراسم جشن خيريه

ها پول دادم و براي نه تنها براي اين پروژه به آن. ها و آباژور براي من بسازندپول دادم تا ريسه) برگزاري اين رويداد است

صاحب  با اين كار، مردم. ي توليد يا خلق اشياء را ياد دادمها نحوهايشان درآمدزايي كردم بلكه پيش از هرچيز به آن

  .هاي شغلي خود را افزايش دهندتوانند در آينده از آن استفاده كنند و فرصتشوند كه ميمياي هاي تازهمهارت
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     بخشيدن تركيبات غرفه

از اين نظر تا حدي مثل ( ي مجدد در آينده، نگه دارم كنم براي استفادهها كار ميبا وجودي كه دوست دارم بسياري از موادي را كه با آن

ها تنها به كمك اين تالش. بخشمها را پس از پايان نمايشگاه يا رويداد به ديگران ميهاي غرفهاما خيلي از تكه) كن هستمكالغ، آشغال جمع

  .شودي گورستان زباله ميها روانهبخش محدودي از غرفه

ها به ديگران تنها بخش محدودي از هاي غرفهبا بخشيدن تكه
  دشوي گورستان زباله ميها روانهغرفه

  

بر اساس آخرين آمار . ها براي جوامع ناچيز نيستمزاياي حاصل از اين بخشش. ها براي جوامع ناچيز نيستمزاياي حاصل از اين بخشش

  .زيستندميليون نفر از ساكنان آفريقاي جنوبي در فقر مي 4/30، 2015آفريقاي جنوبي در سال 

سازند، با هايي هستند كه مردم با دست خود ميها، آلونكاين خانه. اشاره خواهم كردهاي ساده هاي بعد، چندين بار به خانهدر صفحه

ها ابتدايي و موقت بسياري از اين خانه. اي كه پيدا كنندهاي پالستيكي، يا هر مصالح ارزان قابل استفادهآجر، چوب، آهن كركره، ورقه

هاي ساده شده، هاي من صرف اين خانهبسياري از بخشش. اندساده زيستههاي ساكنين آفريقا در خانه% 1/31، 2014تا سال . هستند

  .بردن از منابع دريافتي، به شكلي باوردنكردني نوآور هستندهاي استفاده و بهرهصرف جايي كه مردم در يافتن راه

  اقدامات. 2

در . دهدهاي طراحي پايدار مرا نشان ميو شيوهي متفاوت است كه اصول شامل سه غرفه UFIي پايدار ي من براي جوايز توسعهپروژه

نياز به هيچ . ها استفاده كندتواند از اين متدها و استراتژيطول اين مقاله اميدوارم بتوانم نشان بدهم كه چگونه هر كسي در هر جا مي

  .شوداده انجام ميهاي ساده، با استفاده از مواد و منابع سهمه چيز از راه. مصالح ساختماني يا روش خاصي نيست

  2002ي پايدار، اجالس جهاني توسعه: رويداد. الف

  هنر و فرهنگ آفريقاي جنوبي ياداره: متقاضي

  ژوهانسبورگ: شهر

  خالصه

ي هاي متنوع آفريقاي جنوبي را در اين برنامههاي هنرها و صنايع دستي بومي تمام فرهنگقصد داشت نمونه ي هنر و فرهنگاداره

 شناسي طراحي غيرمتعارف من، با ي فرهنگ كه در مورد زيبايياداره. بود» اشياء زيبا « نام نمايشگاه . به نمايش بگذاردالمللي بين
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ي ايشان معمولي و طبيعي، شنيده بود، با من تماس گرفت تا طراحي غرفه» به درد نخور « همراه با مواد  ترين تكنولوژي،استفاده از كم

 .ي اصول طراحي پايدار باشددهندهعهده بگيرم كه كه عالوه بر تأثيرگذاري، نشان اي بهرا به شيوه

  طراحي

ي طبيعت هاي گستردهي هواپيما به پهنهشود، مانند نگريستن از پنجرهاندازي كه از چشم يك پرنده ديده ميبا الهام از چشم

-ين دليل اين مفهوم را پسنديدم كه براي طراحي چنين تصويري ميبه ا. اي به ذهنم رسيدسرزمين ما و تنوع خالق و شاد آن، ايده

  .ها و اشياء مختلف را به صورت يكپارچه در فضايي باز و چشمگير نمايش داداي از فرهنگبايست مجموعه

ي شود، مانند نگريستن از پنجرهاندازي كه از چشم يك پرنده ديده ميبا الهام از چشم
اي به ي طبيعت سرزمين ما و تنوع خالق و شاد آن، ايدهگستردههاي هواپيما به پهنه

  ذهنم رسيد

هاي رنگي بر روي زمين ساختم كه پر از مواد خاكي مانند بلوك/هامتر مربع از تخته 8/1دوزي به مساحت اندازي شبيه تكهچشم

  .بينيداز آسمان مي هاي رنگي كهبيشتر شبيه دشت –هاي رنگي، سنگريزه و ذغال بودند ها و سنگخاك

. اندها و صنايع مختلف به نمايش درآمدهاند، فرهنگهاي جداگانه كه بيشترشان به صورت افقي بر روي زمين پهن شدهبر اين بلوك

معناي براي اين كه نمايشگاه به . هاي پراكنده، سكوهاي كوچكي اضافه كردمانداز، به فاصلههايي از اين چشمبراي مرتفع كردن بخش

مانندهاي نيهاي سنتي با چوبكاران محلي را به كار گماردم كه از تكنيكواقعي بومي باشد، صنعت   خام  نشده، استفاده پرداخت

ي هواپيما، و سكوها، قدم بزنند و با نگاه به زير، گويي از پنجره» هادشت« توانستند ميان ها ميبه اين ترتيب بازديدكننده. كردند

 .ا تماشا كنندمنظره ر
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هاي چاپ شده روي پارچه از اين گرافيك. مانند با مقواهاي شياردار استفاده شدهاي نيبراي ديوار كشيدن به دور غرفه، از چوب

مصرف  هاي يك باررا با استفاده از بشقاب» 3صنعت« ي قابي ساخته شد كه در آن كلمه ،و با مقدار اندكي نئوپان. ها آويخته شدديواره

  .نقاشي كردم PVAي نازكي رنگ رقيق نئوپان را با اليه. نوشتم

مزيت اين نوع طراحي اين بود كه نياز به ساخت و ساز فيزيكي چنداني 
به لحاظ مالي و نيز محيط زيستي (در نتيجه نه تنها از مواد اندك . نداشت
ر تتر و آساناستفاده شد، بلكه سرهم كردن آن سريع) جويي شد صرفه

  .بود
به لحاظ مالي و نيز (در نتيجه نه تنها از مواد اندك . مزيت اين نوع طراحي اين بود كه نياز به ساخت و ساز فيزيكي چنداني نداشت

اين نكته براي من ضروري بود چون براي . تر بودتر و آساناستفاده شد، بلكه سرهم كردن آن سريع) جويي شد محيط زيستي صرفه

  .روز وقت داشتم 25مربع غرفه، از ايجاد مفهوم آن تا اتمام آن،  متر 1500ساخت 

ها كه از خانمي خريدم كه آن» ي خالدارمرغ گينه«تيغي و پرهاي هاي جوجهبود، به جز تيغ» 4گوتن« تمام مواد مصرف شده متعلق به 

 )ادامه دارد (...     .فروختكرد و ميجمع مي 5»صحرا«را در 
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 - Craft 

٤
 - Gauteng ،هاي آفريقاي جنوبييكي از استان  

٥
 - Karoo ، »ای طبيعی و نيمه بيابانی در آفريقای جنوبیمنطقه: »کارو  
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