


  

 

  



 



  



 

 

 

 

 

 

 2 تکچرــرویداد پترنی فراخوان

 

با پترنیـــــتکچر در دومین رویداد خود از طراحان ایرانی در رشــته هاي مختلف هنري و معماري دعوت می کند تا پروپوزالهاي خود را 

 ارائه نمایند. "ساخت ایران معاصر-کاربرد پترن در محیطهاي انسان"موضوع

 

 :مقدمه| 

ست دادند و هادر یک بازه تاریخی آرایه صر از د سویه فکري دوران مدرن ارتباط خود را با فرهنگ معا شکل داده و تحت تاثیر  ، تغییر 

صر  یا به سد  در ع شدند. اما امروز به نظر می ر شیه رانده  شت حا ستیم. دیگر  هاآرایهبازگ ست"ه صورت و  بلکه،  "تزئینات جنایت نی

ها، تحت عنوان پترن یا الگو، به این ترتیب، وجهی از آرایه. اندنوینی یافته تعریف و سیستمهاعملکرد  ،ساختارشکلی نو یافته و در قالب 

در هنر  اي راآید فرصتی فراهم آمده تا کاربرد پترنهاي آرایه میبه نظر است و تري یافتهدر ادبیاتِ هنر و معماري معاصرحضور پر رنگ

 ها در محیط است. هاي طراحان معاصر از نمود پترنبازخوانی کنیم. پترنیتکچر به دنبال بازنمایی دغدغه و معماري

بعضـــی فرهنگها کمتر تحت تاثیر  و در بارزترها ها جغرافیاي وســـیعی را در برمی گیرد. هر چند که در بعضـــی پهنهســـیر تغییرات آرایه

ها داشته است، امروز شاهد آرایهجریانهاي فکري و هنري قرار گرفت. ایران به عنوان سرزمینی که هنرو معماري آن پیوند مستحکمی با 

ستی  س ست. -فکريگ ست فرهنگی در این حوزه ا شده و مخاطب خود را از د صر کمرنگ  سنتی در محیطهاي معا کاربرد آرایه هاي 

 اند. داده

ست پترنینتکچر سش ا سخ این پر ست و جوي پا پترنهاي امروزي در هنر و معماري ایران کدامند؟ یا به عبارت دیگر  پترنهایی که  در ج

اند؟ در همین راستا در رویداد شماره دو از عالقمندان دعوت می که واجد خصلت معاصر در عرصه هنر و معماري ایران هستند چگونه

 دوگروه زیر پروپوزالهاي خود را ارائه نمایند:گردد در 

 گروه یک: پترنهاي تاریخی که با رفتارهاي معاصر باز تولید شده اند. •

 گروه دو: پترنهایی که با استفاده از ادبیاتی نوین طراحی و تولید شده اند. •



 

 

شده  سی قرار گرفته و تعداد پروپوزالهاي ارائه  سط گروه داوران مورد برر شگاه رویداد پترنیتکچر به  روپوزالپپانزده تو برگزیده در نمای

 ده توسط گروه داوران تقدیر به عمل خواهد آمد.یهمزمان با اختتامیه نمایشگاه از سه اثر برگز نمایش درخواهد آمد.

 

 :تاریخچه و اهداف|  

اي که بسیاري هنر در سطوح مختلف مولف و صاحب سبک بوده است، به گونه آرایه هاگیري از هنر و معماري ایران از دیرباز در بهره

اند، به معنی تزئینات هندسی و نقوش شناسند. این الگوها گاه نمود فرمی داشتهو معماري ایران را به نقوش و الگوهاي تاریخی آن باز می

اند، به معنی واحدهاي تکرار ...)؛ گاه در ساختار نمودار شدهدادند (مانند گره چینی، چاپ پارچه،تکرار شونده که سطوح را پوشش می

ساختند (مانند کاربندي، آجرچینی، فرش، سطوح جدا کننده ...) و یا نمودي رفتاري، به این معنا که به اي که خود یک شی را میشونده

 -فضا در ساختار بندي فضاهاي شهري یا خانه هاشوند (مانند الگوهاي سازماندهی دهنده یک مجموعه شناخته میهاي شکلعنوان قانون

 است).یا آنچه که زبان الگو نامیده شده

     
 عکس هوایی بافت تاریخی شهر یزد  |               نقوش تزئینی مسجد شیخ لطف اهللا اصفهان ایران، قرن یازده هجري          |

پیش از جهان اند. در تاریخ هنر و معماري هاي متفاوتی را پشــت ســر گذاشــتهخود دوران و جغرافیایی نقوش و الگوها در ســفر تاریخی

هایی از جانب طراح و کاربر خود بودند. کننده پیامحاوي معنا و منتقل طراحی معماري بوده کهاساسی در  عنصریک ، آرایه ها مدرنیسم

مفهوم فرایند در جان گرفت و در طراحی هاو ایده سیستم تفکر فرایند محوري و جوامع تحت تاثیر آن،اما با نزدیک شدن به عصر مدرن 

و یا کمتر مورد توجه  فاقد اصالت تلقی می شدیا   فرایند، تعریفی که هر چیزي خارج از دایره نه اي سنگین پیدا کرد. تا جاییطراحی وز

 .قرار گرفت

به دنبال ایجاد معنایی فرآیند محور براي حضــور دوباره طراحان ها، م و آیکونمدرنیســتی براي احیاي مفاهی اتالشــهاي پســادامه اما در  

به این ترتیب نوعی نگاه جدید به آرایه ها به وجود می آید که به مفهوم امروزي پترن نزدیک  گردند.می ياي آرایهنقوش و الگوها



 

 

سطوح بوده و از طریقمی شامل منطق ترکیب و یا پرداخت  شرفتهاي علمی و می تکرار نمودار شود. مفهومی که  شود. این نگاه که با پی

 تکنولوژیکی عصر مدرن همراه بود، این امکان را براي طراحان فراهم آورد که دایره وسیعتري از پترنها را جست و جو وخلق کنند.

         
| fuzhou cross-strait cultural art center, PES Architects           | Polish pavilion, EXPO 2010 shanghai, WWAA Architects 

سی، انهاي سیمانند دستگاه ،و ماشین هاي ساخت انبه موازات پیشرفت هاي تکنولوژي و برقراري ارتباط مستقیم میان طراحهمچنین، 

شکل می ساخت  شتی میان طراح و ابزارهایش در طراحی و  سجم طراحی وگیرد که به ماهیت تعاملی رفت و برگ دامن  ساخت پترنها من

ســاختار و کالبد و آرایه یکی  گرداند.  به این ترتیببر می هاآرایهزده و توجه طراحان را از نو به این ســو جلب و تا حدودي اعتبار را به 

ــــده و فت و ش که در  گ نه  ندبه تعبیر گرگ لین، آن گو یل لیچ مطرح می ک با ن  Digital tectonics, Structure of  گویی 

ornaments)( ــش به میان می ــی می هاآرایها یآید که آ، این پرس ــازه میتواند نقش ــدید کنند و یا حتی بلعکس، س ــاختار را تش توانند س

 پیدا کند؟  ايآرایه

   
سمت چپ    | Cloud pergola, Croatian National Pavilion at Venice Biennale, by Alisa Ansrasek 

 Bottletop large scale 3d printed by AI BUILD| سمت راست

ستی از تمام مواد از منظري دیگر، معماري همواره به مکانیزم صال پیدا کند. به این منظور بای هایی نیاز دارد که به کمک آن به فرهنگ ات

ـــالحی که جامعه در اختیارش قرار می ـــت.و مص ـــتفاده کند و تزئینات یکی از این مقوله هاس  خود آنتوان پیکون در کتاب دهد اس

"Ornament, The Politics of Architecture and Subjectivity" کند که ما هنوز غرور مدرنیســـتی خود را به همراه به زیبایی نقل می

 داریم و براي همین کارکرد تزئینات را کم اهمیت تر از کارکرد سازه و رفتار انرژي در نظر میگیریم. 



 

 

کند، امروز دیگر ساختمان عملکرد صرف نیست؛ بلکه اشاره می "The Function of Ornament"سوي نیز در کتاب ید موــــچنانکه فرش

یک نماینده یا نمایاننده اسـت که باید بتواند با زمینه خود ارتباط موثري برقرار کند. اگر در دوران مدرن شـفافیت در همه سـطوح اصـل 

به ینی از اتفاقات و عملکرد درون بنا بودند، اما در دوران معاصــر، بنا از نمایش فضــاي داخلی هاي شــیشــه اي،  ویترقرار گرفت و پوســته

ستی آن  شرایط محیطی لزوم قرار دادن الیه شیوه مدرنی ست؛ و یا براي مثال نیاز به تنظیم  شهري ا شده و به دنبال گفتگو با بافت  معاف 

یابند. در اینجا کاربردي پوشش می-است که اغلب با پوسته دومی با نقش تزئینی اي را ایجاب کردههایی بر روي این پوسته هاي شیشه

است که چالشی معاصر شکل گرفته است: بدیهی است که در جوامع چند فرهنگی و متروپولیتن امروزي بسیار دشوار است که بر روي 

  .هایی مشترك در این جامعه به توافق رسیدسمبلها و آیکون

    
| London Pavilion, EXPO 2010, By: Thomas Heatherwick 

زمان با عصر مدرن چنانکه در ابتدا نیز اشاره شد، هنر و معماري ایران یکی از مهدهاي طراحی و ساخت نقوش هندسی بوده است. اما هم

ـــولیل ـــکل میگیرند.  به تعبیر ژاك س ـــلی نو از آرایه ها ش ـــنتی آرایه ها، نس  Le livre deو در کتاب آرایه و جنگ (با تغییر تعریف س

l’ornement et de la guerreبه نظر می رسد امروز  .) آرایه ها از بین نمیروند، بلکه در گذار تاریخی شکل و تعریفی نو به خود میگیرند

ــر باز کرده اند. به همین دلیل م ــکل پترن گونه آن راه خود را به هنر و معماري معاص ــش را مطرح تبلور آرایه ها در ش ی توانیم این پرس

هاي تاریخی چگونه می تواند به حیات آنها در گونه آرایهماهیت پترن؟ دارند چه جایگاهیامروز  در محیطهاي تاریخی کنیم که آرایه

 بیشتر توجه می کنند؟  هاپترنها و آرایههاي ن به کدام وجه از معانی و کاربرد؟ امروز طراحان و مخاطبان پتردوران معاصر کمک کند

                 
 دو نسل ازهنرمندان ایرانی، سمت راست منیر فرمانفرمائیان، سمت چپ سهند حسامیان |



 

 

 

ـــش به پرس با پرداختن  تا  ـــته هاي گوناگون هنر و معماري دعوت می کند  دومین رویداد،  هايپترنیتکچر از طراحان عالقمند در رش

فضـــایی براي خوانش و نقد  ،طراحان و عالقمندان ائه دهند تا با گردهماییهایی با خصـــلت معاصـــر را ارپترنهاي خود در طراحی ایده

 فراهم آید.

 

 :پروپوزالنحوه ارائه | 

پروپوزال هایى نظیرِ : چیدمان، پرفورمنس، گنندگان محدودیت نداشته زمینه گرایش شرکت آزادند. و تکنیک آثار در انتخاب نحوه بیان

طراحى  طراحی معماري، طراحی شــهري، طراحی منظر، طراحى صــحنه، طراحى داخلى، نورپردازى، عکس، ویدئو، طراحى صــنعتى،

ابعاد قابل قبول آثار حجمی حداقل   و مجســـمه و ... نیز قابل ارائه خواهند بود. ، گرافیکنقاشـــى پارچه و لباس، چاپ دســـتى، ســـفال،

یاز به ابعادي  200*200تا  30*30و آثار دوبعدي  150*150*150و حداکثر  30*30*30 ـــرایط ایده ن نا به ش خواهد بود. آثاري که ب

 و در صورت امکان پذیرش می شوند. خارج از این محدوده دارند با بررسی گروه برگزار کننده

 

 ثبت نام: نحوه |

ـــایت رویداد ( ـــجویی  اقدامجهت ثبت نام در دو گروه حرفه )patternitecture.comعالقمندان میتوانند از طریق س  اي و دانش

ــد و پنج ــجویی ص ــتهزار تومان و حرفهاهنمایند. هزینه ثبت نام دانش ــرکت کننده اي دویس ــت. پس از ثبت نام، کد ش و هزار تومان اس

 پروپوزال خواهد بود. یک تنهاارسال  ثبت نام مختص به سط ایمیل براي شرکت کننده ارسال خواهد شد. هر تواطالعات تکمیلی 

 

 :مدارك درخواستی |

ــرح ــتی به همراه ش ــتر) لغت 500 (حداکثر، در دو قالب متن  ایده هر اثر بایس  نحوه و ها ایده دیاگرام ارائه براي  50*70 در ابعاد (و پوس

 اختیار به ســـاخت و طراحی روند از کلیپ ارائه همچنینارائه گردد.  ) و جدول زمان بندي اجرا ســـاخت جزئیات و پترن گیري شـــکل

 .شود می تشویق و بوده طراح

و حداکثر  jpg(در قالب فایل  وجدول زمان بندي اجرا شــامل دیاگرامهاي ایده، طرح پیشــنهادي، جزئیات اجرایی 70در  50یک پوســتر  •

 مگابایت) 10حجم 

 A4متن بیانیه خالق اثر و شرح ایده در قالب فایل ورد و قطع  •

 مگابایت) 10 حداکثر حجمي (اختیاري: فیلم کوتاه یک دقیقه ا •

 اختیاري: نمونه تجربه هاي قبلی •



 

 

 

 جدول زمانی رویداد:| 

 اسفند 12 فراخوان عمومی

 اردیبهشت ماه تمدید شد. 20/ تا  اردیبهشت 1  پایان مهلت ثبت نام

 خرداد 10 پایان مهلت دریافت ایده ها

 خرداد 18 آغاز داوري

 خرداد 30 اعالم نتایج

 مرداد 15 آغاز دریافت اصل آثار

 شهریور 1 افتتاحیه

 شهریور  8 اختتامیه
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