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کانادایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،مقایســه کــرده،

تــالش بــرای یافتــن هویــت بصــری کانادایــی در

بررســی میکنبــم.

دهههــای پــس از جنــگ جهانــی دوم مــورد توجــه

کجتیــل فــاالن ،2مــورخ طراحــی ،در کتابــش بــا عنــوان

قــرار میدهــد .مــا گفتمــان برآمــده از نهادهــای

«طراحــی اســکاندیناویایی :3تاریخهــای جایگزیــن»،

دولتــی و ســازمانی را در کنــار مجــالت حرفــهای هنــر

دربــارۀ درک موضــوع «طراحــی اســکاندیناویایی

و معمــاری بررســی میکنیــم« :اســکاندیناوی مــدرن»

» بــه عنــوان یــک مقولــۀ ســاخته شــده ،کــه در دهــۀ

توســط موسســاتی کــه ســعی در ارتقــا و بهبــود ســلیقۀ

 1950میــالدی ،در بریتانیــا و آمریــکای شــمالی بــرای

مــردم و صنایــع کانادایــی را داشــتند ،مجــددا مــورد

بــه نمایــش گذاشــتن طراحــی معاصــر در کشــورهای

اســتفاده قــرار گرفــت و بــه الگویــی بــرای طراحــی

دانمــارک ،نــروژ ،فنالنــد و ســوئد گســترش یافــت،

بالقــوۀ «معتبــر» کانــادا تبدیــل شدهاســت .مــا نگاهــی

بحــث میکنــد 4.ایــن اصطــالح ،بــرای تبلیــﻎ طیــف

بــه مبلمــان طراحــی شــده توســط ســیگرین بولوهوبــه

محــدودی از اشــیای طراحــی شــده کــه مطابــق مفهوم

 ،طــراح متولــد ســوئد و ســاکن کانــادا میاندازیــم و

مدرنیســتی زیبایــی بودنــد ،بــه کار بــرده
و کیفیــت
ِ

آن را بــا ســبک اســکاندیناویایی ،کــه توســط طراحــان

شــد .ســادهگرایی ایــن اشــیا ،در مجــالت تجــارت
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ایــن مقالــه نقــش طراحــی اســکاندیناویایی را در

و در نهایــت ،تاثیــرات آن را در طراحــی کانادایــی

بخــــش

چکیده

1

و حرفــه ،نشــریات مشــهور و تاریخهــای طراحــی از

اســکاندیناویایی ،دریافــت شــد .ایــن جنبشهــا ،اشــیا و

دهــه 1950م بــه بعــد ،ایــن ایــده را گســترش داد

مدرن
ارزشهــای زیباییشــناختی را بــر پایــۀ ایدههــای
ِ

کــه میتــوان ،مبلمــان و اثاثیــۀ منــزل (کــه دارای

10

ســادگی ،تناســب و ســودمندی ،بنــا نهــاده بودنــد.

ویژگیهایــی چــون ،دوســتانه و گــرم ،ملیگرایانــه،

بدینترتیــب ،طراحــی مــدرن اســکاندیناویایی در ایــن

ارگانیــک و زیبــا بــود) ،بــه گونــهای طراحــی کــرد

ســالها بــه عنــوان بخشــی از تــالش طراحــان کانادایی

کــه دارای ماهیتــی اســطورهای و زیباسازیشــده

بــا هــدف یافتــن هویــت بصــری ملــی ،جــذب شــدهود.

5

تــا اواخــر دهــۀ 1960م ،و بــه صــورت مشــخصتر در

همانطــور کــه فــاالن نشــان میدهــد ،مفهــوم

نمایشــگاه ســال 1967م ،مفهــوم جدیــدی از کانــادا

«طراحــی اســکاندیناویایی» ،بــه عنــوان یــک وحــدت

بــه عنــوان یــک کشــور بینالمللــی ،بــه وجــود

فرهنگــی ،از آنچــه کــه «طراحــی اســکاندیناویایی»

آمــده بــود کــه وارد مرحلــۀ جهانــی شــد ،و هویــت

بــه عنــوان موضوعــی تحلیلــی کــه ابــزاری اســت

بصــریاش ،معنــی بینالمللــی بــه خــود گرفــت.

بــرای کشــف قانونهــای همزیســته در زمینههــای

در

پروکوپــوف

پیچیــده و مناقشــه برانگیــز ملــی و منطقــهای ،تمایــز

بیــان میکنــد کــه اختصــاص یافتــن مدرنیســم

چــون ویژگیهــای ســبک «اســکاندیناویایی» باشــد.

مطالعاتهنرهایزیبا
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قائــل شــد.

11

ایــن

زمینــه،

میکائیــل

12

اســکاندیناویایی بــه عنــوان نمــاد ســبک دهــۀ 1960م

6

بــهار 1400

ایــن مقالــه بــه شــرح ایــن موضــوع میپــردازد کــه

در کانــادا -در هــزاران محصــول مصرفــی -میتوانــد

طراحــی اســکاندیناویایی بــه عنوان یک مقولــۀ فرهنگی

بــه عنــوان بیانیــۀ داخلــی ماموریــت مدرنیزاســیون،

در گفتمــان طراحــی کانادایــی در دهههــای  1950و

شــناخته شــود 13.بــرای پروکوپــوف ،پذیــرش طراحــی

 1960میــالدی ،بــه عنــوان زمینــهای تاثیرپذیرفتــه،

اســکاندیناویایی توســط طراحان کانادایی ،نشــاندهندۀ

تقلیــدی و رقابتــی ،چگونــه عمــل میکنــد .براســاس

لحظــۀ مهــم انتقــادی در تاریــخ ایدئولــوژی ،اجتماعــی

آنچــه کــه کیوریتــور هنــر و طراحــی ،آالن اِلـدِر ،7بیــان

14

و فرهنگــی کشــور ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــد.

میکنــد ،پژوهشــی کــه در راســتای هویــت بصــری

در ایــن مقالــه ،مــن ،نقــش طراحــی اســکاندیناویایی

ملــی در کانــادا بالفاصلــه بعــد از جنــگ آغــاز شــده

را در تــالش بــرای یافتــن هویــت بصــری کانادایــی

بــود ،توســط ســازمانهای عمومــی و تولیدکننــدگان،

در طــول دهههــای پــس از جنــگ ،کــه در طــی آن

مــورد حمایــت قــرار گرفــت .ایــن پژوهــش ،شــامل

یــک شــبکه از نقشآفرینــان رســمی و عمومــی ،و

مفهومســازیای خــاص از زندگــی مــدرن کــه وابســته

همچنیــن خــود طراحــان ،بــه صــورت متناقضــی الگوی

9

اســکاندیناویایی را بــه عنــوان وســیلهای در جهــت

در جنبــش نوظهــور طراحیصنعتــی کانادایــی،

شــکل دادن بــه یــک طــرح واقعــی بومــی کانادایــی،

«طراحــی خــوب» بــه طــور گســتردهای از فیلتــر

15

مــورد اســتفاده قــرار دادنــد ،بررســی میکنــم.

جنبــش طراحیصنعتــی بریتانیایــی و بــه طــور خــاص،

در کنــار ایدئولــوژی طراحیصنعتــی بعــد از جنــگ،

بــه ایــدۀ «طراحــی خــوب »8در تولیــد اشــیا ،بــود.

را بــرای طراحــان در صنایــع تولیــدی ترویــج دادنــد

مبلمانــی کــه تحت تاثیر ســبک اســکاندیناویایی شــکل

کــه از یــک ســو توســط مصرفکننــدگان ،مجــالت

گرفتهانــد را در ســاختار هویــت طراحــی کانادایــی در

ســبک زندگــی و فروشــگاههای بــزرگ و از ســوی

ایــن دوران ،بــه کار میبرنــد .بــه ویــژه ،مــن ،بــر روی

دیگــر ،توســط نهادهایــی کــه در پــی ارتقــا ســلیقۀ

آثــار طراحــی شــده توســط طــراح ســوئدی-کانادایی،

صنعتــی کانادایــی بــه صــورت
عمومــی و طراحی
ِ

ســیگرین بولوهوبــه ،تمرکــز کــردهام ،و همانطــور کــه

ملــی و بینالمللــی بودنــد ،بازخوانــی شــد و تاثیــر

پیشــتر بیــان کــردم ،ایــن طــراح در کارهایــش در عین

پذیرفــت .در دهههــای بعــد از جنــگ ،طراحــی مــدرن

بهرهگیــری از کارکردگرایــی ســنتی اســکاندیناویایی،

اســکاندیناویایی ،براســاس تطابــق بــا ارزشهایــی

از ویژگیهــای چــون اسطورهســازی بیزمــان و

کــه توســط افــراد حرفــهای ،مجــالت حرفــهای هنــر

برتــری ســلیقه در ایــن ســبک ،حمایــت میکنــد.

و معمــاری ،کــه بــه دنبــال راهــی بــرای پیشــبرد

مــن کار او را بــا طراحــان دیگــر کانادایــی کــه

طراحــی کانادایــی در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی

ســبک اســکاندیناویایی را در ســاختار هویــت بصــری

16

ملــی کانادایــی مــورد اســتفاده قــرار دادنــد ،مقایســه

بودنــد ،ترویــج شــده بــود ،ارزشــمند و یــا طــرد شــد.

در بخــش اول ایــن مقالــه ،مــن ،کیفیــت
جنــگ را مــورد مطالعــه قــرار دادم ،و آن را بــا بریتانیــا
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بخش اول

مقایســه کــردم .در ایــن فرصــت ،بــا هــدف جســتجوی

کانــادا ،یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان کاال

یــک زیباییشناســی بومــی در طراحــی ،براســاس

17

در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم بــود.

ایدئولــوژی طراحــی خــوب و همســو بــا طراحیصنعتی

ایــن دورۀ رفــاه ،حاصــل افزایــش تقاضــا بــرای

انگلیســی ،بحﺜــی را پیــش کشــیدهام .در بخــش دوم ،به

مســکن و کاالهــای مصرفــی ،فراوانــی مــواد خــام

مطالعــۀ کیفیــت طراحــی کانادایــی در برابــر گفتمــان

و گســترش تکنولوژیهــای جدیــد بــود .بــا ایــن

بینالمللــی مربــوط بــه طراحــی اســکاندیناویایی بعــد

حــال ،فقــدان یــک طراحــی مبتنــی بــر فرهنــگ

از جنــگ ،و شــیوههای مصــرف کانادایــی ،میپــردازم.

احســاس میشــد .از دیــدگاه دولــت ،هــدف اصلــی

بــه ویــژه ،بــه ایــن مســئله پرداختــهام کــه چگونــه

جنبــش طراحیصنعتــی ،خلــق یــک تصویــر ملــی

ارزشهــای زیباســازی و اسطورهســازی شــدۀ طراحــی

بــرای محصولــی کانادایــی بــود کــه میتوانســت

اســکاندیناویایی -کیفیتهایــی چــون بیزمانــی ،

18

در بازارهــای جهانــی بــه آن جامعیــت ببخشــد.

ملیگرایانــه و دوســتانه بــودن -نقــش مهمــی در

در مقالــهای کــه در ســال 1949م ،در مجلــۀ

گفتمــان طراحــی بعــد از جنــگ را ایفــا میکنــد .در

19

طراحــی بریتانیــا چــاپ شــد ،جــرج انگلزســمیت

بخــش ســوم و پایانــی ،ایــن نکتــه را در نظــر گرفتــم

 ،معمــار و اســتاد دانشــگاه تورنتــو ،چالشــی را بــرای

تــرجـــمه

طراحیصنعتــی در کانــادا در اوایــل دوران بعــد از

می کنــم.

بخــــش

ایــن نقشآفرینــان بــا یکدیگــر نقشهــای جدیــدی

کــه ،طراحــان کانادایــی ،بــه چــه صــورت فرمهــای

صنعتی
گســترش یک فلســفۀ اساســی در حرفــۀ طراحی
ِ

جنــگ جهانــی دون  ،از جهــت واردات مســتقیم کاال

کانــادا ،همزمــان با ایجاد اشــتیاق ،عالقــه و اطمینان در

محدودیــت داشــت ،در عیــن حــال بــه عنــوان بخشــی

20

از تــالش ملــی بــرای بازســازی ،تنهــا صندلیهــای

انگلزســمیت،متولدتگزاس،تحت نظــارت سِ ــر چارلــز

«ســودمند »25میتوانســتند وارد شــوند -وظیفــهای

ریلــی ،21عضــو مجمــع طراحیصنعتــی بریتانیــا ،در

کــه عمدتــا از طریــق واردکننــدۀ مبلمــان دانمارکــی،

لیورپــول آمــوزش دیــد .جایــی کــه وی تمرکــز خــود

کــه صندلیهــای نــو ِع وینــدزور 26آن ،بــه صــورت

را بــر روی ارتبــاط بیــن معمــاری و طراحیصنعتــی

ماشــینی تولیــد شــده بــود ،تــا محدودیتهــای هزینــه

گذاشــت .بــه عنــوان عضــوی از آکادمــی نخبــگان

و کاربــردی را در آن زمــان ،در انگلیــس تامیــن کنــد،

کانــادا در دوران بعــد از جنــگ ،انگلزســمیت ،نقــش

برطــرف میشــد .ایــن صندلــی بــه دلیــل آنکــه مــدل

رهبــر را در گســترش فلســفۀ طراحــی مناســب داشــت.

صندلــی کالســیک بریتانیایــی وینــدزور را بــه یــاد

بخشــی از دیــدگاه وی ،در نتیجــۀ پیونــدش بــا جامعــۀ

مــیآورد ،توســط جامعــۀ بریتانیــا ،بیشــتر مــورد توجــه

طراحیصنعتــی ایــاالت متحــده بــود ،امــا او بــه

و اســتقبال قــرار گرفــت .در عیــن حــال ســنگ محکــی

صــورت ویــژهای تحــت تاثیــر انجمــن طراحیصنعتــی

شــد برای مدرســۀ دانمارکی کاره کلینت ،27در راســتای

بریتانیــای کبیــر بــود کــه در ســال 1944م ،توســط

ایــدۀ آنهــا کــه مبتنــی بــود بــر اینکــه صندلیهــای

هیئــت تجــاری بریتانیایــی ،بــا تاکیــد قــوی بــر

تاریخــی میتواننــد الگویــی بــرای طراحیهــای مــدن

22

بیزمــان باشــند .دانمــارک ،برخــالف بریتانیــای کبیــر،

عضویــت در ایــن انجمــن ،نخبــگان فرهنگــیای را

دچــار وقفــهای جــدی در تولیــد نشــده بــود .در نتیجــه

شــامل میشــد کــه اســتعداد ،آمــوزش و ســلیقه را

قــادر بــود تــا تولیــد مبلمــان را ادامــه بدهــد و بدیــن

دخیــل در قضــاوت زیباییشناســی میدانســتند .در

ترتیــب بــه صــادر کننــدۀ عمــدۀ مبلمــان بــه بریتانیــا،

واقــع حســی مشــخص از تمایــز زیباییشناســانه ،یکــی

جایــی کــه بــه عنــوان الگویــی از کارکردگرایــی مــدرن

از مولفههــای اصلــی در انتخــاب اعضــای مجمــع بــود.

شــناخته میشــد ،تبدیــل شــود 28.انگلزســمیت،

برنامــۀ «طراحــی ســودمند» ،23در دوران بعــد از جنــگ،

بــا بازگشــت بــه کانــادا ،بــا تمرکــز مجــدد بــر

24

طراحیصنعتــی کــه پیامــدی از معمــاری در

الگــوی بریتانیایــی ،نشــانهای از نفــوذ برجســته

کانادایــی تورنتــو ،مکگیــل ،منیتوبــا
دانشــگاههای
ِ

در شــکلدادن زمینــه بــرای پذیــرش طراحــی

و بریتیــش کلمبیــا ،بــود ،از الگــوی انگلیســی پیــروی

اســکاندیناویایی در کانــادا بــود کــه ایــن امــر در

کــرد .در جایــگاه مشــاور ،انگلزســمیت ،نقــش مهمــی را

طراحــی در ارتبــاط بــا
بریتانیــا از طریــق کیفیــت
ِ

در ایجــاد انجمــن طراحــان صنعــت کانادایــی ،کمیتــۀ

مبلمــان طراحــی شــدۀ دانمارکــی ،نمایــان اســت.

ملــی طراحیصنعتــی (کــه از ســال 1953م ،بــه

بــه همــان میزانــی کــه بریتانیــای کبیــر بعــد از

شــورای ملــی طراحیصنعتــی مبــدل شــد) و شــاخص

محصــوالت ،طراحــان و موسســاتش ،بیــان میکنــد.

مطالعاتهنرهایزیبا

164
بــهار 1400

ایدئولــوژی «طراحــی خــوب» ،تاســیس شــده بــود.

تــداوم ســلطۀ این نگــرش به زیبایی را نشــان مــیداد.

نقــش قدرتمنــد الگــوری صنعــت تولیــد ایاالتمتحــده

مســئله ،تمایــل بــه بهبــود ســلیقۀ عمومــی ،شــعارهای

هــم آگاه بــود؛ همانگونــه کــه وی در مقالــهاش تحــت

وی را تحــت تاثیــر قــرار داد .بــه عنــوان بخشــی از

عنــوان «طراحــی» در ســال 1949م اشــاره کــرده

جامعــۀ تحصیــل کــردۀ نخبــه ،او آرزو میکــرد طبقــۀ

اســت ،جایــگاه کانــادا در طراحیصنعتــی ،مابیــن

مصرفکننــدۀ کانادایــی در نتیجــۀ تاثیــر و اصــاح

محافظــهکاری (محدودیــت و کنتــرل) بریتانیایــی

تصویــر زیباییشناســی بریتانیایــی ،خلــق شــود .امــا

و دانــش فنــی آمریکایــی بــود 29.وظیفــۀ پیــشرو،

ایــن ایدههــا ،بــر تولیدکننــدگان مبلمــان کانادایــی

پیــروی از عملکردگرایــی باوهــاوس« 30همــه چیــز را

تاثیــر زیــادی نداشــت .چــرا کــه آنهــا تــا حــد زیــادی

شبیهســازی کنیــد امــا هیچکــدام را تقلیــد نکنیــد»

بــر اعتقاداتشــان مبنــی بــر اینکــه کاناداییهــا

بــود 31.انگلزســمیت اظهــار داشــت« ،هــدف بــه طــور

خواســتار ســبکهای مبلمــان ســنتی هســتند و

مشــخصی ،طراحــی خــوب ،تامیــن نیازهــای زندگــی،

تمایلــی بــه تغییــر شــیوههای خــود بــرای پیــروی از

فرهنگــی و اقتصــادی کانادایــی اســت» .تقلیــد یکــی

دســتورالعملهای او و اصالحــات دیگــری در طراحــی

از نقــاط ضعــف کانــادا بــود کــه بایــد درمــان میشــد

ندارنــد ،پایبنــد بودنــد.

و راهحلهــای طراحــی از تحقیقــات بازاریابــی و

مســائل مربــوط بــه کیفیــت طراحــی در صنعــت ،بــه

پتانســیل عقالنــی موجــود در مــواد و پروســههای

صــورت مشــخصی ،در کانادای پــس از 1945م ،افزایش

تولیــد برخاســتند 32.پیامــد ایــن مســئله ،آن بــود کــه

یافــت .زمانــی کــه تاریخنــگار هنــر ،دونالــد بوکانــان،35

بــرای نــوآوری در طراحــی و خلــق یــک طراحــی ملــی

کمپیتــی علیــه آنچــه حــد میانــه در صنعــت تولیــد

اصیــل ،بایــد شــکاف کاملــی از تاریخگرایــی التقاطــی

کانادایــی درک میشــد ،راهانــدازی کــرد .در طــول

بــه وجــود بیایــد.

33

دهههــای  1940و 1950م ،زمانــی کــه وی ســردبیر

چشــمانداز انگلزســمیت از «کانادایــی بــودن» یــک

صنعتــی
«هنــر کانادایــی» و مدیــر جامعــۀ طراحان
ِ

دیــدگاه کلیشــهای بــود .او اینگونــه اســتدالل میکــرد

کانادایــی بــود ،مقالههایــی نوشــت کــه تولیدهــا را

کــه ماهیــت مــردم کانادایــی ،شــامل تفکــرات منطقــی

تشــویق میکــرد و در عیــن حــال نقــدی داشــت بــر

مشــخص ،عقــل ســلیم برجســته و میــراث طبیعــی

آنهایــی کــه ســلیقۀ عمومــی را فریــب دادنــد .در نقدش

چشــمگیر اســت .او معتقــد بــه امکانپذیــری یــک

در ســال 1945م .بــا عنــوان «طراحــی در صنعــت» کــه

طراحــی بومــی کانادایــی بــود .براســاس نوشــتههای

براســاس نمایشــگاهی برگــزار شــده در مــوزۀ رویــال

وی« ،امیدواریــم هــر فــرم و کاراکتــری کــه در

اونتاریــوی تورنتــو ،بــود ،وضعیــت طراحــی کانادایــی را

طراحــی مــا ظاهــر میشــود ،کانادایــی باشــد».34

بــا وضعیــت طراحــی در ســوئد و بریتانیــای کبیــر و

چیــزی کــه او بــرای موفقیــت جنبشــی کــه پیشبینی

ایاالتمتحــده مقایســه کــرد .از نظــر او ،مبلمــان در

بخــــش

بریتانیایــی بنــا شــده بــود ،داشــت .بــا ایــن حــال ،او از

بــه طراحــی بومــی کانادایــی ،نیــاز بــود .در پــی ایــن
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طراحــی ،کــه همــه براســاس الگــوی طراحیصنعتــی

کــرده بــود ،یعنــی اطمینــان تولیدکننــدگان و مــردم

کانــادا ،ضعــف در ویژگیهــای طراحــی و تکیــه کــردن

صنعــت ،شــناخته شــد.

بیــش از انــدازه بــر ســنت را داشــت:

نمایشــگاههای بینالمللــی ،نقــش برجســتهای در

«بــا وجــود تالشهــای مــدرن در صنعــت قدیمــی

ارتقــا طراحــی اســکاندیناویایی داشــتند و در حقیقــت

ـان مــا ،ضعــف در طراحــی وجــود دارد.
ســاخت مبلمـ ِ

تحســین بوکانــان از طراحــی ســوئدی تــا حــدی

در حالــی کــه بعضــی از میزهــای تحریــر ،ســادگی و

در اثــر بازدیــدش از غرفــۀ نمایشــگاهی ســوئد در

حرکــت پیشرونــده را نشــان میدهنــد ،بســیاری از

نمایشــگاه بروکســل ســال 1953م ،بــه وجــود آمــد.

آنهــا ســنگین و فاقــد ســبکی و ظرافــت هســتند .آیــا

 39پنــی اســپارک 40بیــان میکنــد کــه اصطــالح

ســازندگان قفســههای مــا حقیقتــا بــر این امــر معتقدند

«ســوئدی مــدرن »41در ســال 1939م و در نمایشــگاه

36

جهانــی در نیویــورک ابــداع شــد؛ اصطالحــی کــه در

بوکانــان ،گفتمــان بینالمللــی طراحی اســکاندیناویایی،

برابــر زبانهــای طراحــی باوهــاوس ،آرتدکــو42ی

کــه از ویژگیهایــی چــون ســبکی و ظرافــت اســتفاده

فرانســوی و فــرم اســتریم 43آمریکایــی بــه وجــود

میکــرد ،بــه کار گرفــت .همچنیــن اشــاره کــرد کــه

آمــد .او مینویســد« :اشــیای ســوئدی در نمایشــگاه

طراحــی ســوئدی الگویــی بــا قابلیــت فــراوان بــرای

1939م ،آرام ،غیــر مســلط ،از نظــر زیبایــی ســاده و

تولیــد مبلمــان مــدرن در کاناداســت.

بیانــدازه باشــکوه بــه نظــر میرســیدند .عــالوه بــر

در تــالش بــرای تشــویق عالقــه در بــه کارگیــری و

ظاهــر خوشایندشــان ،بــه طــور روشــنی بــه عنــوان

اســتخدام بیشــتر طراحــان در صنعت مبلمــان کانادایی،

نمادهــای بصــری یــک فرهنــگ کــه ارزش یــک

کمیتــۀ بینالمللــی طراحیصنعتــی ( ،)NIDCکــه

تفســیر انســانی و ملیگرایانــه از زندگــی انســان را

بوکانــان آن را در ســال 1948م تاســیس کــرده بــود،

داشــتند ،عمــل میکردنــد».

بــرای بوکانــان ،اشــیای

بروشــوری بــا عنــوان «چگونــه طراحانصنعتــی

ســوئدیِ موجــود در نمایشــگاه «-انتخابــی بــا وجــود

میتواننــد در تجارتتــان بــه شــما کمــک کننــد»

گروهبنــدی کوچکــی از مبلمــان ،وســایل آشــپزخانه،

منتشــر کــرد 37.آن بروشــور شــامل یــک معرفــی از

وســایل شیشــهای و ظــروف ســفالی» -45هدایتگــری

ظهــور جنبــش طراحیصنعتــی کــه در ســوئد آغــاز

بودنــد بــه زیباییشناســی آگاهانــه کــه مســیر تغییــر

و ســپس در بریتانیــا و ایاالتمتحــده و در نهایــت

46

او بــه جنبــش مــدرن در طراحــی را ارتقــا مــیداد.

کانــادا گســترش یافــت ،بــود 38.بروشــور اختصــاص

تعریــف بوکانــان از «طراحــی خــوب» ،همانطــور کــه

بــه بتولیدکننــدگان ،مهندســان و تکنســینها بــرای

در رســالۀ وی بــا عنــوان «طراحــی بــرای اســتفاده در

تشــویق ارتقــا طراحــی در تولیــد کاالی کانادایــی ،کــه

تولیــدات کانادایــی» دیــده میشــود ،گفتمــان معمــول

در نتیجــۀ آن ،آنهــا میتوانســتند وارد رقابــت بــا دیگــر

طراحــی ســوئدی بازتــاب دارد:

کشــورها شــوند .جنبــش طراحیصنعتــی ســوئدی،

«طراحــی خــوب در اشــیای تولیــد شــده ،همانگونــه که

بــه طــور ویــژهای بــه خاطــر اســتفاده از طراحــان در

امــروزه مــا متوجــه شــدهایم ،بــه معنــی ترکیبــی از

کــه بیحســی و صلبیــت دارای فضیلــت اســت؟»

مطالعاتهنرهایزیبا
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ســادگی ،تناســب خــوب و عملکــردی ســودمند

در حقیقــت همانطــور کــه ویرجینیــا رایــت

50

اســت .ایــن مســئله تزئیــن نیســت ،بلکــه

گفتــه اســت ،بوکانــان از شــاخصهای طراحــی

طراحــی اشــیای معمولــی بــرای زندگــی روزمــره

اماکــن دیگــر بــرای راهانــدازی مجموعــهای اخالقگــرا

اســت .شــکوه خط هــا و شــفافیت فــرم  ،دارای

در ایــن صنعــت ،اســتفاده میکنــد.

یگانگــی بــرای ســازگاری بــا هــدف هســتند».

51

47

ایــن معیارهــا ،بــرای شــکل دادن بــه شــاخص
طراحــی بــا هــدف حــذف و یــا اضافــه کــردن
محصــوالت ،بودنــد .در ایــن راســتا ،یــک
صنعتــی کانادایــی،
مجموعــۀ عکاســی از اشــیای
ِ
در ســال 1948م ،بــه عنــوان بخشــی از گالــری
ملــی

خدمــات

اطالعاتــی

طراحی صنعتــی

کانادایــی ،بــه عنــوان بــازوی اجرایــی
را براســاس اســتاندارهای ســلیقه و تســلط

167
تــرجـــمه

آن کــه از اختیــارات مــوزۀ ملــی در دوران
بعــد از جنــگ بــود ،رتبه بنــدی می کــرد.

48

بــا ایــن حــال تــا ســال 1953م ،کمیتــۀ
شــاخص طراحــی ،تنهــا تعــداد  150شــی
صنعتــی را متناســب بــا ایــن معیــار انتخــاب
کــرد ،کــه در مقایســه بــا دو هــزار شــی ای
کــه در همــان زمــان توســط شــاخص طراحــی
بریتانیایــی برگزیــده شــدند ،ناچیــز بــود.

49

تصویــر  :2ســیگرون بولوهوبــه ،مبلمــان « ،AKAمجموعــه
 12اقامتــگاه» ،ط راح ــی داخل ــی کانادای ــی (س ــپتامبر  ،)1967عک ــس:
دانشــگاه مکگیــل

ایــن تعــداد اشــیای فوق العــاده محــدود کــه در
برابــر معیارهــای بوکانــان -وضــوح ،فــرم ،تمایــز
رنــگ و روغــن و حــذف تزئینــات بی معنــی-
بــرای طراحــی خــوب قــرار گرفتنــد ،می تواننــد
تفســیری باشــند از ســختگیری معیارهــا بــرای
پذیــرش و براســاس آنچــه بوکانــان می گویــد،
بازتابــی از وضعیــت غم انگیــز طراحــی کانادایــی.

بخــــش

 NIDCمنتشــر شــد .شــاخص ،محصــوالت

تصویــر  :1ســیگرون بولوهوبــه ،طراحــی داخلــی بــرای
مشــتریان مونتــرال بــا مبــل (ب رنــدۀ جایــزۀ ،)1959 ،NIDC
صندلــی و چهارپایــه (ب رنــدۀ جایــزۀ  ،)1959 ،NIDCو مبلمانهــای
دیگــر .عکــس :آرشــیو ســیگرون بولوهوبــه ،دانشــگاه مکگیــل

تصوی ــر  :3س ــیگرون بولوهوب ــه ،مبلم ــان ،تــاالر ش ــورا ،تــاالر
شــهر اتــاوا ،1959 ،معمــاری کانادای ــی ( 11،4نوامب ــر  ،)1959عک ــس:
دانشــگاه مکگیــل

بخش دوم
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از دهــۀ 1950م ،کشــور بــه ایــن مســئله پــی بــرد
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در دهــۀ 1950م ،در کانــادا ،نخبــگان طراحــی ،دولــت

کــه یکپارچهســازی فرهنگــی از ســوی ورود طراحــی

و نهادهــای آموزشــی در پــی آمــوزش عمــوم بودنــد

56

اســکاندیناویایی در ســطح ملــی اتفــاق افتــاده اســت.

تــا ســلیقۀ خــوب را بــه عنــوان راهــی بــرای پیشــبرد

ایــن مســئله بــا آنچــه کــه در ابتــدا بــه نظر میرســید،

مدرنیزاســیون کشــور ،همگانــی کننــد -ایــن مســئله،

تناقــض کمتــری دارد ،بــا ایــن حــال ،از آنجــا کــه

ناشــی از میــل دائمــی مقابله بــا تولیدکننــدگان و عموم

مدرنیســتی فنالنــدی ،ســنت
گفتمــان طراحــی
ِ

مــردم .-ایــن وضعیــت در کانــادا ،بــه طــور مشــخصی،

تولیــد داخلــی را در پیــش گرفــت -کــه ابســته بــه

همزمــان بــا آنچــه کــه در فنالنــد ،جایــی کــه جنبــش

موقعیتهــای ارضــی زندگــی و یــک رابطــۀ صمیمانــه

طراحیصنعتــی دیرتــر از کشــورهای اســکاندیناویایی

بــا طبیعــت -بــه عنــوان نقطــۀ آغــازی بــرای طراحــی

در نتیجــۀ تاخیــر در فرآینــد صنعتــی شــدن آغــاز

اشــیای ســادۀ ســودمندگرایانه بــود 57هنگامــی کــه

شــده بــود ،همراســتا شــد 52.براســاس آنچــه کــه

گفتمــان طراحــی فنالنــدی میتوانســت تــا حــدی

مینــا ســارانتوال وایــس 53مینویســد ،تــا اواخــر دهــۀ

طراحــی مدرنیســتی را بــا ســنت پیشــهوری (صنعــت)

1950م در فنالنــد« ،گفتمــان معمــاری و طراحــی

بومــی وفــق دهــد ،ایدئولــوژی طراحــی خــوب بیــن

گرایــی
تحــت ســلطۀ ملیگرایــی و یــک اخالق
ِ

نخبــگان کانادایــی ،هــر ارتباطــی بــا ســنت پیشــهوری

جمعیــت تحصیــل کــرده کــه پیــرو خلــق ایــدهآل یــک

گذســته را رد میکــرد .ایــن مســئله ســبب بــه آشــکار

جامعــۀ مــدرن و معقــول بودنــد» .در حالــی کــه در

شــدن هرچــه بیشــتر دوگانگــی هنر/صنعــت ،کمــک

کشــورهای اســکاندیناویایی ،ایــن گفتمــان ملیگرایــی

کــرد 58.همــان اوایــل ســال 1945م ،دونالــد بوکانــان،

بســیار زودتــر گســترش پیــدا کــرده بــود : 54هماننــد

ایــن ایــده را کــه صنعتگــران کانادایــی میتواننــد

نظریهپــردازان کانادایــی ،داوران فنالنــدیِ ســلیقۀ

نقــش طــراح را در صنعــت داشتهباشــند ،رد کــرد .و

طراحــی ،متعهــد بــه حمایــت مصرفکننــده در برابــر

ایــن نکتــه ،در نتیجــۀ اعتــراض وی بــه نمایــش آثــار

محصــوالت نامرغــوب ماننــد عتیقههــا و طراحیهــای

دستســاخته در نمایشــگاه «طراحــی در صنعــت»

غیراصیــل بودنــد .بــه همیــن علــت ،ایــن موضــوع

بــود 59.بــا وجــود بحﺜــی کــه بــر روی ایــن مســئله از

کــه بســیاری از مصرفکننــدگان اســتفاده از مبلمــان

دهــۀ 1940م ،در حــال انجــام اســت ،60پیشــهوری،

ســنتی کــه نمــادی از اصالــت و خاطــرات خانوادگــی

نقــش برجســتهای در گفتمــان طراحیصنعتــی

و روشــی نظاممنــد بــه عنــوان نماینــدهای از قشــر

کانادایــی نــدارد .چــه ســاختن سلســلهوار اشــیای

55

ســودمند باشــد یــا ضمانــت یــک تاریــخ از ارزش

نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت ،در حالــی کــه

زیباییشناســی اشــیای روزمــره .اســتﺜنا در ایــن

کننــدگان فنالنــدی اغلــب بــه دنبــال حفــظ
مصرف
ِ

قانــون ،در حــوزۀ بافندگــی بــود .عرصــهای کــه کارن

زبــان ســنتی فرمهــا در محیــط زندگیشــان بودنــد،

بُلــو ،61متولــد دانمــارک ،طرفــدار اســتفاده از مهــارت

متوســط بــود را ترجیــح میدادنــد ،نادیــده گرفتنــد.

پارچههــای طراحــی اســکاندیناویایی را بــرای

آمــوزش زیباییشناســی اســت کــه طبقــۀ کارگــر را

63

بــه یــک جامعــۀ بســته تبدیــل میکــرد 67.بــا ایــن

بُلــو بــرای پذیــرش الگــوی ســوئدی ،اســتداللی کــرد

حــال ،اشــیایی کــه براســاس طراحــی دموکراتیــک در

کــه بــه موجــب آن ،پیشــه بــه عنــوان پایــه و اساســی

«نمایشــگاه خانــه» نشــان داده شــده بودنــد تنهــا در

بــرای طراحــی در صنایــع تولیــدی مــورد اســتفاده

شــرکت نوردیــک ،)NK( 68موجــود بــود .فروشــگاهی

قــرار گرفــت 64.اگــر بُلــو میتوانســت بــه ایــن نکتــه

بــزرگ و مجلــل بــرای مشــتریان ثروتمندتــر .بــه

اشــاره کنــد کــه هویــت فرهنگــی ،از طریــق پیونــد

بیانــی دیگــر ،ورود طبقــۀ کارگــر فقــط در یــک ســطح

موفقیتآمیــز پیشــه و صنعــت در طراحــی ســوئدی،

گفتمانــی یــا ایدئولوژیــک قــرار میگرفــت 69.شــرکت

یکپارچــه شدهاســت ،یــک اســطورۀ فرهنگــی دیگــر،

نوردیــک ،مبلمانــی بــا قیمــت متوســطتری بــه نــام

یعنــی کیفیــت ملیگرایــی بــودن کــه اشــیای طراحــی

تریــوا 70نیــز میفروخــت .ایــن مبلمــان محصولــی

شــدۀ اســکاندیناویایی را شــکل مــیداد ،وجــود داشــت

ارزان قیمــت بــود کــه توســط مدیــر شــرکت ،معمــار

کــه میتوانســت بــر گســترش طراحــی مدرنیســتی

الیــاس ا ِســودبرگ ،71طراحــی شــدهبود .در حقیقــت

کانادایــی اثــر بگــذارد .کریســتین سِ ــت ِرلوند ،65اصالــت

ایــن محصــول بــرای حمــل و نقــل بــه کشــورهای

ســبک ســوئدی را تنیجــۀ تــالش انجمــن ملــی کار

دیگــر از جملــه کانــادا اســتفاده میشــد 72.تــا اواخــر

اجتماعــی ســوئد ( ،)CSAبــرای حــل مشــکل مســکن

دهــۀ 1940م ،طراحــی ســوئدی و موفقیــت عمومــی

کشــور در اوایــل دهــۀ 1900م ،میدانســت .نوگرایــی

فروشــگاه نوردیــک ،بــه عنــوان محلــی بــرای تبلیغــات

بــا بهبــود ســالمت قشــر ضعــف جامعــه ،زمانــی پیونــد

طراحــی خــوب در صفحــات مجلــۀ طراحــی بریتانیایی،

دادهشــد کــه «نمایشــگاه خانــه»ی اســتکهلم ،در

در طــی گزارشــی از پــل رایلــی ،73مطــرح شــد .گفتمان

ســال 1917م ،الگوهــای آپارتمــان در زیباییشناســی

نوگرایــی ســوئدی ،در بازتــاب ویژگیهــای مبلمــان

روســتایی را بــه نمایــش گذاشــت .ایــن آپارتمانهــا

شــرکت نوردیــک مشــهود اســت .ویژگیهایــی چــون

دارای نــور فــراوان ،پردههــای ســفید ،مبلمــان چوبــی،

ســبکی ،ســادگی ،اســتفاده از چــوب ،انــدازۀ مناســب

فــرش ،قفســههای بــاز و مبلهــای تختخــواب

بــرای اتاقهــای کوچــک ،اســتفاده از پارچههــای

شــو بودنــد .مفهــوم آن دموکراتیزاســیون زیبایــی از

مخصــوص اثاثیــه و لــوازم خانگــی کــه توســط خانــم

طریــق نمایشهــای مقــرون بــه صرفــه و در عیــن

ســامپه هولتبــرگ 74بافتــه شــدهاند ،المﭗهــا و

حــال خــوش ســلیقه کــه نمایانگــر نوســازی ســلیقۀ

اتصــاالت ،کاغــذ دیواریهــای رنــگ روشــن بــا نقــوش

هنــر بــا تعریــف و ترویــج یــک فــرم ملــی در طراحــی

ظریــف ،ظــروف شیشــهای و زیــورآالت دستســاز ،همۀ

اســت 66.همانطــور کــه ســترلوند اشــاره میکنــد ،ایــن

آن چیــزی هســتند کــه رایلــی دیــده بــود و بــر ســنت

صنعــت مبلمــان و طراحــی داخلــی معرفــی کــرد.

بخــــش

از طریــق شــرکتش ،بافــت خانگــی کانادایــی،62

کنتــرل کــردن و نظــم بخشــیدن بــه مــردم از طریــق

169
تــرجـــمه

پیشــهوری در فضــای داخلــی کانادایــی اســت .او،

گفتمــان شــامل یــک عنصــر منفــی نیــز هســت و آن

زندگــی طراحــی مــدرن ســوئدی داللــت داشــتند.
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پیامــد انتخــاب مصرفکننــدۀ عمومــی ،وجــود داشــت.

در فضــای ســالن فروشــگاه  ،NKمشــتریان بــه

تــا زمانــی کــه تولیدکننــدگان ،فروشــگاهها را بــا

صــورت عینــی ،بــا طراحــی خــوب و اصــول آن آشــنا

«کاالهــای اســفناک» پــر میکردنــد ،ســطح معمولــی

میشــدند؛ بــه عــالوه ،فروشــگاه خدمــات دکوراســیون

ســلیقۀ عمومــی ،پاییــن باقــی میمانــد .براســاس نظــر

خــود را در عکسهــا و اســالیدهای رنگــی از اتاقهــا

کار ِور ،مشــکلی کــه اغلــب مــردم در انتخــاب کاال دارند،

و نمونههــای کاغــذ دیــواری ،منســوجات و فرشهــا

گیرافتــادن در دوراهــی اســتفاده از وســایلی اســت کــه

ارائــه میکــرد کــه مشــتریان میتوانســتند از

بــر پایــۀ فرمهــای قدیمــی بودنــد و یــا بــا جدیدتریــن

نمونههــای اجــرا شــده را مشــاهده کننــد .از طــرف

مدهــا طراحــی شــده بودنــد .بــه معنــای دیگــر انتخــاب

دیگــر ،ارائــۀ دورههــای ســاخت و تزئیــن خانــه هــم

بیــن نســخه «مدرنیســتی» و یــا «اســتریم الیــن»83

باعــث شــده بــود تــا شــرکتکنندگان بتواننــد

طراحیهــای قدیمــی 84.بنابرایــن ،ارزش واقعــی مرکــز

اتاقهــای خودشــان را طراحــی کننــد -تاکیــد

طراحــی ،بــه علــت و جــود مکانــی بــود کــه برخــالف
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گالریهــا و موزههــا کــه دارای محدودیــت در فضــا

ایــن ایــده (نمایــش نمونــه اتاقهــای تزئیــن شــده) که

بودنــد ،ایــن امــکان را مــیداد تــا اشــیا از پشــت

بــا هــدف آمــوزش ســلیقۀ محبــوب انجــام میگرفــت،

شیشــهها نمایــش داده شــوند و در نتیجــه ،مــورد

بــه صــورت عملــی وارد طراحــی کانادایــی شــد .هــم

اســتقبال بیشــتری قــرار بگیرنــد .کار ِور ایــن موضــوع

از طریــق برپایــی چنیــن فضاهایــی در فروشــگاههای

را مــورد بحــث قــرار میدهــد کــه مرکــز طراحــی،

بــزرگ 77و هــم شــبه نمایشــگاهها در مرکــز طراحــی

«افــرادی را کــه کمتــر بــه هنــر رازآلــود عالقهمندنــد،

کــه در ســال 1953م توســط مــوزۀ ملــی کانــادا

دعــوت میکنــد» ،همچنیــن اضافــه میکنــد ،بــا

لورنشــین ،78ایجــاد شــد.79
تاســیس و در ســاختمان
َ

اینکــه آنهــا ،محصــوالت کانادایــی بــا فــرم مطلــوب را

هــدف ایــن مرکــز ،نمایــش گروههــای شــبه واقعــی

در راســتای آمــوزش ســلیقۀ عمــوم ،نمایــش میدهنــد،

از طراحیهــای کانادایــی بــرای اســتفادۀ روزانــه

امــا هنــوز اطمینانــی بــرای طراحــی کانادایــی در

طراحــی ،در کنــار پنلهــای تعلیمــی بــرای اهــداف

عرصــۀ بینالمللــی نمیدهنــد 85.براســاس آنچــه کــه

آموزشــی بــود 80.هامفــری کار ِور ،81معمــار و برنامهریــز

مطبوعــات روز بیــان میکردنــد ،تعــداد محــدودی از

شــهری ،در گــزارش خــود از مرکــز طراحــی در ســال

طراحیهــای کانادایــی بــرای مبلمــان ،میتوانســتند

1954م ،ســوالی را بــا ایــن مضمــون مطــرح کــرد ،کــه

بــه گــروه «هنــر» تعلــق داشتهباشــند.

آیــا اشــیای طراحــی شــدۀ کانادایــی خواهنــد توانســت

هرچنــد ایــن تصــور ،طــی دهــۀ 1950م ،بــه تدریــج

جایگاهشــان را در کنــار هنرهــای نقاشــی ،معمــاری

تغییــر کــرد .علــت ایــن امــر تــا حــدی بــه ایــن دلیــل

و مجسمهســازی بیابنــد؟ 82بــرای کار ِور ،ایــن مســئله

بــود کــه ،مفهــوم و ایــدۀ ســلیقۀ ســوئدی در تفکــر

همچنــان در بیــن کیفیــت محصــول ،بازاریابــی و

داوران معــروف و ذوق آنهــا ایفــای نقــش کــرد .از

مجــدد بــر روی آمــوزش اصــول طراحــی خــوب.

اولیــن ترویجکنندههــای طراحــی اســکاندیناویایی

بــاز کردنــد ،موزههــا و نمایشــگاهها ،تحســین خــود را از

شــدند ،تاثیــر زیــادی گذاشــت .در دوران پــس از جنگ

ایــن اشــیا بــه عنــوان اثــر هنــری ،افزایــش دادنــد .همچنین

کانــادا ،حرکــت روبــه جلــوی زندگــی قشــر متوســط

طراحــان برجســته در زمــرۀ حامــالن ارزنــدۀ نامهــای

در ابعــاد جهانــی ،ریشــه در خلــق جامعــهای مصرفــی

تجــاری قــرار گرفتنــد .یکــی از راههایــی کــه باعــث شــد

داشــت کــه بــه جــای مفهــوم اســکاندیناویایی زندگــی

تــا طراحــی اســکاندیناویایی بــه تصــورات کاناداییهــا نفــوذ

دموکراتیــک بــرای تمــام طبقــات جامعــه ،ایــدۀ بدســت

کنــد ،نمایشــگاه «طراحــی در اســکاندیناوی» بــود کــه در

آوردن کاالی لوکــس تبلیــﻎ شــده را داشــتند .در طــول

بیــن ســالهای 1953م تــا 1957م ،در بیســت و دو مــوزۀ

دهــۀ 1950م ،ســوئدی و دانمارکــی مــدرن- 88از نظــر

آمریــکای شــمالی که شــامل مــوزۀ رویــال اونتاریــوی تورنتو

اســمی ،دموکراتیــک اســت -تبدیــل بــه دکوراســیون

و مرکــز ملــی گالــری و طراحــی در اتــاوا 89بــود میشــد .این

داخلــی ایــدهآل بــرای قشــر نخبــۀ تحصیلکــرده در

نمایشــگاه محصوالتــی از دانمــارک ،ســوئد ،فنالند و نــروژ به

کانــادا شــد .بــا ایــن ســاختار جدیــد ارزش ،اســتفاده از

نمایــش گذاشــت 90.نمایشــگاه شــامل محصوالتــی از

اشــیای طراحی شــده براســاس ســبک اســکاندیناویایی،

شیشــه ،ســرامیک ،چــوب ،منســوجات و مبلمــان بــا

حرکــت درســت ســلیقه بــرای خانــهدار کانادایــی را

طراحــی معاصــر بــود کــه براســاس ســنت قومــی و

تضمیــن میکــرد.

بومــی هرکــدام از چهــار کشــور ،طراحــی شــده بــود.

تصوی ــر  ...« :4خوب ــی و تازگ ــی بای ــد در کنــار ه ــم باشــند»...
صندلــی طراحــی شــده توســط ســیگرون بولوهوبــه ،ســال
1955م ب ـرای آثــار  ،AKAمونت ـرال ،دریافــت جایــزۀ ط راح ــی  NIDCدر
1957م ،هنــر کانادایــی (بهــار 1955م) عکــس :نگارنــده

تصویــر  :5صندلــی تــودوزی شــده در مقایســه بــا طراحــی
س ــیگرون بولوهوب ــه ،هن ــر کانادای ــی( ،بهــار 1955م) عک ــس :نگارنــده

بخــــش

فروشــگاههای سیمپســون 86و ایتــون ،87کــه جــزو

جنــگ ،درهای خــود را بــه روی محصوالت اســکاندیناویایی

171
تــرجـــمه

ســوی دیگــر ،تبلیغــات خردهفروشــان مشــهوری چــون

هنگامــی کــه بازارهــای آمریــکای شــمالی در دوران پــس از
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همزمــان ،ایــن نمایشــگاه بــر نقشآفرینــان برجســته

متولــد ســوئد ،ســیگرون بولوهوبــه ،بــود 96.او در دوران

در حــوزۀ طراحــی تاکیــد میکــرد .نشــریۀ «موسســۀ

کاریاش در شــرکت مبلمــان ( AKAمونتــرال) ،در

رویــال معمــاری کانــادا» ،پوشــش خبــری مناســبی

عرصــۀ طراحــی کانادایــی بــه رســمیت شــناخته شــد.

را از ایــن نمایشــگاه داد و در یــک مقالــه از هنرمنــد

دوازده جایــزۀ  ،NIDCبیــن ســالهای 1953م (ســال

و نویســنده ،جــرج ســویینگتون ،91بیــان شــده کــه،

تاســیس )NIDCو بســته شــدن برنامــۀ جوایــز در ســال

طراحــی اســکاندیناویایی« ،ریشــه در میــراث و قومیت»

1959م ،کســب کــرد .تصاویــر کارهایــش بــه طــور

دارد و باعــث مــرگ عملکردگرایــی باهــاوس بــود

پیوســته در مطبوعــات فرهنگــی کانادایــی بــه عنــوان

کــه ایــدۀ ارزش زیبایــی طراحــی خــوب را از طریــق
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نمونههایــی از طراحــی خــوب ،نشــان داده میشــد.

تاریخــی بومــی ،کاهــش داد .برعکــس
رد فرمهــای
ِ

بولوهوبــه در آکادمــی هنــر ســلطنتی دانمــارک در

طراحــی اســکاندیناویایی کــه دانــش و مهــارت قدیمــی

کپنهــاک ،بــه عنــوان یــک معمــار و طــراح مبلمــان

را بــه کار گرفــت و بــا اســتفاده از فرمهــای تاریخــی و
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آمــوزش دیــد .در نهایــت توســط شــرکت تــی .ایتــون

بومــی ،ذهــن خــالق را بــرای خلــق یــک شــی دلپذیــر

 ،در ســال 1950م ،از طــرف دفترهــای اروپایــی ایــن

روزانــه کــه از زندگیشــان در فرمهــای تاریخــی

شــرکت ،بــه عنــوان مشــاور طراحــی داخلــی بــرای

نشــات میگیــرد ،بــه کار بــرد 92.گفتــۀ ســویینگتون،

فروشــگاههای مونتــرال ،مشــغول شــد .زمانــی کــه

تاثیــر نمایشــگاه «راه ســوم» مدرســۀ دانمارکــی کاره

بولوهوبــه بــه کانــادا رســید ،بــه عنــوان یــک طــراح

کلینــت 93را آشــکار میکنــد ،کــه مبلمــان بــا کیفیــت

شایســته و بــا تجربــۀ قابــل توجهــی ،در هــر دو زمینــۀ

را بــا حــس اســتﺜنایی مهــارت دســتی و عملکــرد

طراحــی داخلــی و طراحــی مبلمــان ،کــه برخاســته از

را تبلیــﻎ میکنــد در حالــی کــه تولیــد انبــوه آن،

ریاســت طراحــی داخلــی و مبلمــان تئاتــر شــهر مالمــو

مقــرون بــه صرفــه اســت 94.مرکزیــت مدرســۀ کاره

در ســال 1942م و همچنیــن پژوهشهــای وی در

کلینــت ،در اتحــاد معمــاران و کابینتســازان بــرای

مــورد مســکن بــرای دولــت ســوئد بیــن ســالهای

روایتــی از مدرنیســم دانمارکــی ،اســت .بازتــاب آن در

1943م تــا 1947م بــود .همچنیــن در ســال 1947م ،او

فــروش ایــن طراحــی بــه عنــوان راهــی بــرای توجــه

شــرکت مشــاورهای خــودش در حــوزۀ طراحــی مبلمان

بــه نیازهــای انســانی بــا حفــظ کــردن مــواد تاریخــی
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و معمــاری داخلــی را در اســتکهلم ،تاســیس کــرد.

در عیــن ارتقــا راه مدرنــی بــرای زندگــی و تفکــر

در زمــان ورودش بــه کانــادا ،در ســال 1950م ،بولوهوبه

اســت.
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بخش سوم

متوجــه شــد حرفــۀ طراحــی مبلمــان مراحــل ابتدایــی
خــود را ســپری میکــرد و بســیاری از مبلمانهــای

تاثیــر مدرســۀ کاره کلینــت ،نکتــۀ کلیــدی بــرای

مــدرن موجــود ،وارداتــی هســتند .از نظــر او ،گســترش

شــکلگیری و ارتقــا طراحــی اســکاندیناویایی در کانادا،

و ارتقــا ســلیقۀ کاناداییهــا در مبلمــان ،از طریــق

در یکــی از شــخصیتهای مهــم ،معمار و طــراح مبلمان

ایــن مبلمــان اســکاندیناویایی وارداتــی کــه ابتــدا از

در 1953م ،او شــراکتی را بــا طــراح مبلمــان ،رینهولــد

1955م طراحــی کــرده ،بــود کــه بازتــاب آموزشهــای

ُکل ِــر 102،101بــه عنــوان شــعبهای از شــرکت مبلمــان

او در مطالعــات آناتومــی اســت .پشــتی صندلــی ،یــک

 ،AKAشــکل دارد .هــدف از ایــن موضــوع ،خلــق یــک

شــشضلعی نامنظــم اســت کــه قابلیــت جابهجایــی و

طراحــی بدیــع بــرای تولیــد انبــود مبلمــان بــود.

تنظیــم را بــرای کاربــر فراهــم میکنــد .ایــن صندلــی

بــا وجــود ریشــۀ ســوئدی بولوهوبــه ،و مکتــب فکریاش

تبدیــل بــه طــرح اصلی بــرای خط تولیــد مبلمــان اداری

کــه نتیجــۀ آمــوزش در مدرســۀ دانمارکــی کاره کلینت

شــد کــه در طــول دهــۀ 1960م ،توســط شــرکت ،AKA

بــود ،و از طــرف دیگــر ،بررســیهای وی در بــه

بــه تولیــد رســید .جایــزۀ 1959م او ،مبلــی بــا فــرم

کارگیــری نمونههــای ســنتی ،طراحیهایــش بازتابــی

پشــتی شــشضلعی غیــر معمــول بــود ،صندلــی راحتــی

از مــد دانمارکــی دهــۀ 1950م بــا رویکــردی بــه ســوی

برنــده شــده و چهارپایــۀ او از ســال 1957م ،بــه همــرا

طراحــی نوآورانــه اســت .در کنــار ایــن مســئله ،او

چندیــن قطعــۀ دیگــر ،بــرای مبلــه کــردن اتــاق پذیرایی

همــواره توجــه خاصــی بــه ســبکها و مصالــح ســنتی

یکــی از مشــتریان  ،AKAبــه منظــور ایجــاد ترکیبــی که

داشــت 103.بــرای بولوهوبــه ،چونــان طراحــان دانمارکی،

نمونــهای از زیباییشناســی طراحــی اســکاندیناویایی را

باالتریــن شــکل بیــان ســلیقه در مفهــوم بیزمانــی،

بــه یــاد مــیآورد ترکیــب شــدند .ایــن نمونــه در اواخــر

شــکل میگیــرد .کیفیتــی کــه او بــدان اشــاره

دهــۀ 1950م ،بــه اوج محبوبیــت در کانــادا رســید.

میکنــد را میتــوان در طراحــی اســکاندیناویایی

(تصویــر  .)1بــا وجــود چالشهایــی کــه در فضــای

تشــخیص داد و در کار مهمتریــن طراحــان معاصــر،

طراحــی بومــی وجــود داشــت 107،کارهــای بولوهوبــه

کســانی کــه در پــی اســتفاده از حداقــل تزئینــات و

نمایشــی از بهتریــن طراحیهــای کاندایــی در سهســالۀ

تکنیکهــا بــا توجــه بــه انتخــاب درســت مــواد،

میــالن ســال 1957م ،نمایشــگاه صلــح جهانی بروکســل

بودنــد ،مشــاهده کــرد 104.بــه عــالوه او همــواره بــه

1958م ،و نمایشــگاه جهانــی اکســپو

1967م،

دنبــال همیــن بیزمانــی در طراحیهایــش بــود و در

بــود .بولوهوبــه یکــی از  12طــراح کانادایــی بــود کــه

عیــن حــال متعهــد بــه آمــوزش عمــوم بــرای اصــول

طراحــی مبلمــان ســکونتگاه  10967بــا طراحــی موشــه

ســلیقۀ خــوب 105.بــه دنبــال الگوهــای اســتودیوی

َصفــدی ،110بــه او واگــذار شــد( .تصویــر  .)2همچنیــن

 NK-boدر اســتکهلم ،بولوهوبــه ،نمایشــگاههای

طراحیهایــش کــه بــرای مبلــه کــردن تــاالر شــهر

 AKAرا در مونتــرال بــا ظواهــر مختلــف کــه اتــاق

اتــاوا ،مکانــی بــرای نمایــش عناصــر انســانی ،در ســال

ناهارخــوری و اتاقهــای پذیرایــی شــامل طرحهــای

1959م برگزیــده شــد (تصویــر  ،)3نشــان میدهــد کــه

مبلمانهــای او ،در کنــار ظــروف شیشــهای ،وســایل

طراحــی اســکاندیناویایی بــرای نمایــش ملیگرایــی در

و نقاشــیهای وارداتــی بــود را برپــا کــرد 106.اولیــن

پایتخــت ،بســیار مناســب بــو.

اســکاندیناوی وارد میشــد ،صــورت پذیرفتــه بــود.
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صندلــی راحتــیای کــه بــا هــدف آســایش در ســال
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ایــاالت متحــده و در نهایــت مســتقیماً از کشــورهای

جایــزۀ  NIDCبولوهوبــه ،در ســال 1957م ،متعلــق

تصویــر  :6داوران یــک صندلــی کانادایــی را در
طــی داوریشــان بــرای جایــزۀ طراحــی 1955 NID Cم
داوری م یکننــد ،هنــر کانادایــی( ،بهــار 1955م) عکــس:
نگارنــده

تصویــر  :7مجموعــه اتــاق خــواب ،طــراح :یــان کویپــرز ،هنــر
کانادایــی( ،بهــار 1955م) عکــس :نگارنــده
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تصوی ــر  :8ط راح ــی شــده توســط رابی ــن ب ــوش ،توضیحــات« :این
مجموعــۀ اتــاق ناهارخ ــوری با چ ــوب طبیعی گ ــردو ،در ســال 1953
ت ولی ــد شــد» ،هن ــر کانادای ــی( ،م ــی 1955م) عک ـس :دانشــگاه مکگیل

تصوی ــر  :9صندل ــی راحت ــی ،ط ـراح ی ــان کویپ ــرز ،تولی ــد شــده
توســط شــرکت مبلمــان امپریــال ،تورنــو ،هنــر کانادایــی( ،فوریــه
1955م) عکــس :دانشــگاه مکگیــل

در دهــۀ 1950م ،نوشــتههای کانادایــی در حــوزۀ

آشــفتگی و تشــویش در قلــب گفتمــان طراحــی در

طراحــی ،بیــان میکننــد کــه زمانهایــی وجــود

ایــن ســالها وجــود داشــت کــه تــالش بــرای طراحــی

داشــتند کــه بیــن رواج دادن گفتمــان طراحــی خــوب

بومــی کانادایــی شــاید بیهــوده بــود .میتــوان ادعــا

کــه توســط شــورای ملــی طراحــی صــورت میگرفــت

کــرد کــه ایــن بــه دلیــل تصــوری اســت کــه برنامــۀ

و مســائل هویتــی بومــی و ملــی در محصــول واقعــی،

جایــزۀ  NIDCو جایــزۀ شایســتگی طراحــی آن ،همــرا

تناقــض وجــود داشــت 112.بــه نظــر میرســید یــک

بــا شــاخص طراحــی ،پذیــرش برتــری طراحــان مبلمان

کــه توســط رئیــس شــرکت ،کالیتــون اچ .اســنایدر

در گــزارش کنفرانــس مبلمــان ( NIDCپاییــز 1954م،

نوشــته شــده بــود ،از گفتمانــی حمایــت میکــرد

تورنتــو) ،اتفــاق افتــاد .جایــی کــه تقریبــاً یکصــد

کــه بــه نظــر میرســید بســیار بــه ایــدۀ طراحــان

تولیدکننــده ،خردهفــروش و طــراح جمــع شــده بودنــد.

اســکاندیناویایی شــباهت دارد:

هــدف ایــن کنفرانــس پیرامــون بحــث بــر ســر ایــن

«]مبلمــان مــدرن[ بایــد طراحــی شــکوهمند ،بــا

مســئله کــه آیــا مبلمــان مــدرن ،رویکــردی گذراســت و

ســرانجامی عالــی ،عملکردگــرا ،اقتصــادی باشــد و

یــا توســعهای اســت براســاس نیازهــای زندگــی معاصــر،

همچنیــن بــه طــور درســتی از رنــگ اســتفاده شــده

بــود .در مقالــهای کــه ایــن رویــداد را پوشــش مــیداد،

باشــد] . ...آن[ یــک نتیجــۀ منطقــی از روش زندگــی

و در مجلــۀ «هنــر کانادایــی» 114منتشــر شــد ،صندلــی

مــدرن هســت .طراحهــای واضــح ،در کنــار راحتــی

راحتــی برنــده شــدۀ بولوهوبــه را در کنــار تصویــری از

مراقبــت از آن بــا توجــه بــه نیازهــای ســازندۀ

یــک صندلــی روکــشدار بــا تــودوزی ســنگین قــرار داد

خانههــای مــدرن :صرفهجویــی در فضــا ،زمــان و

تــا ویژگیهــای صندلــی بولوهوبــه را بــا کیفیتهایــی

هزینــه» 120.حقیقــت اینکــه طراحیهــای بولوهوبــه،

چــون «زیبایــی و تازگــی» برجســته کنــد( 115.تصاویــر

تصویــری از طراحــی خــوب بــرای  NIDCرا آفریــد،

4و  .)5در مقابــل ایــن دیــدگاه ،کــه آن هــم از ســوی

ممکــن اســت بــرای تولیدکننــدگان مبلمانــی ماننــد

 NIDCبــود ،مقالــهای شــامل اظهــار نظــری از طــراح

اســنایدر کــه در رقابــت بــا بازارهــای داخلــی خانگــی

مبلمــان ،جــرج ســولیس ،116از شــرکت اســناید ِر واترلو،

بودنــد ،دردسرســاز شــده بــود .فرمهــای مبلمــان

منتشــر شــد .او کســی بــود کــه احســاس میکــرد

اســکاندیناویایی شــروع بــه پــر کــردن بازارهــا از منابــع

طراحــی بولوهوبــه بــه ســبک خارجــی اســت و بــه

مختلفــی چــون واردات مســتقیم کــه در فروشــگاههایی

عنــوان الگویــی بــرای کانــادا ،نامناســب.

شــیل کانــادا 121در تورنتــو ،و طرحهــای ارزان
چــون
ِ

«مــا مجموعــهای متفــاوت از شــرایط داریــم؛ مــردم

کــه از طریــق فروشــگاههای بــزرگ بــه کانــادا آورده

مــا طبیعــت متفاوتــی دارنــد؛ مشــکالت جغرافیایــی

شــده بــود ،کردنــد .بــه عــالوه بســیاری از طراحــان

مــا متفــاوت اســت؛ مــا بایــد ایــن مشــکالت را درون

کانادایــی از ظاهــر ســبک کاســکاندیناویایی در سرتاســر

خودمــان حــل کنیــم» 117.ایــن یــک نتیجهگیــری

دهــۀ 1950م بــا هــدف بــرآورده کــردن تقاضــای

قابــل توجــه بــود کــه اســناید ِر واترلــو ،یکــی از

بــازار محبــوب و عقــد قراردادهــای بــزرگ ،تقلیــد

معــدود تولیدکنندههــای کانادایــی کــه در حــوزۀ

میکردنــد .تصویــر جلــد مقالــۀ ســولیس ،هیئــت

فلســفۀ طراحــی ،کامــال مــدرن قلمــداد میشــد .ایــن

منصفــه را کــه در حــال قضــاوت کــردن یــک صندلــی

تولیدکننــده ،از اوایــل دهــۀ  1930بــا شیشــه و فــوالد

هســتند کــه بــه ســبک اســکاندیناویایی اســت ،نشــان

کار میکــرد و در دهــۀ 1950م ،مبلمانــی کامــال

میدهــد؛ و در عیــن حــال همــه از محصــول راضــی

بخــــش

مﺜالهــای ایــن ابهــام بیــن نوشــته و تصویــری کــه

119

175
تــرجـــمه

خارجــی را نشــان میدهــد( .ماننــد بولوهوبــه).113

مــدرن تولیــد کــرده بــود 118.در واقــع ،مقالــۀ 1950م،

مطالعاتهنرهایزیبا

176
بــهار 1400

هســتند (تصویــر  .)6نظــر منفــی ســولیس حاکــی از آن

بــه آمــوزش عمومــی در زمینــۀ ســلیقۀ خــوب بــود،

اســت کــه ســبک اســکاندیناویایی مبلمــان تولیدشــده

بــه عنــوان مشــاور بــرای طراحــی داخلــی مشــتریان

توســط صنایــع محلــی ،در بــازار تولیــد انبــوه مبلمــان،

ثروتمنــد و تولیــد طراحیهایــی کــه فراتــر از حــد

رقابتــی شــدند .ایــن موضــوع مشــکلی بــود بــرای

معمــول خریــدار مبلمــان در کانــادا بــود ،خدمــت

گروههــای کوچکتــری چــون اســنایدرز؛ همینطــور

می کــرد.

بــرای  AKAهــم کــه مبلمانــش بــه طــور مــداوم در

یکــی دیگــر از نمونههــای تاثیــر طرحهــای

شــاخص طراحــی نشــان داده میشــد ،مشــکل عــدم

اســکاندیناوی را بــا هــدف ملیگرایــی کانادایــی را

تولیــد انبــود وجــود داشــت.

میتــوان در طرحهــای جــان کویپــرز ،124طــراح

در مقــاۀ ســال 1958م کــه در مجلــۀ «هنــر کانادایــی»،

هلنــدی کــه در اســتخدام «مبلمــان امپریــال

دونالــد بوکانــان ،تولیدکننــدگان کانادایــی را بــه علــت

اســتراتفورد» (1951م) در اُنتاریــو ،مشــاهده کــرد.

شکســت در خلــق یــک ارتبــاط بیــن اقتصــاد و طراحــی

او در حــوزۀ معمــاری و طراحیصنعتــی در آکادمــی

نقــد کــرد:

هنــر و معمــاری الهــه ،تحصیــل کــرده بــود .کویپــرز،

«]بعضــی[ از نمونــه صندلیهــای اصــالح شــده،

قبــل از آنکــه توســط رئیــس شــرکت امپریــال ،دونالــد

بــه خصــوص صندلیهــای روکــشدار ،بســیار

اســترودلی ،125بــه عنــوان طــراح داخلــی بــرای خلــق

گــران هســتند .فقــط گاهــی اوقــات در ایــن کشــور،

مبلمــان معاصــر بــرای ایــن شــرکت ،اســتخدام گــردد،

محصــوالت مــا موفــق میشــوند کــه در چنیــن

در لنــدن ،فعالیــت میکــرد 126.راشــل ُگتلیــب 127و

مقاالتــی ارزش عمومــی مشــترک و طراحــی خــوب را

کــوران گلــدن 128در تاریــخ طراحــی کانادایــی از ســال

ترکیــب کننــد».
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1945م ،بیــان میکننــد کــه میــراث کویپــرز ،بــرای

ایــن مقالــه ،از صندلــی بولوهوبــه (برنــدۀ جایــزۀ

طراحــی مبلمــان کانادایــی «معرفــی ســاختار مــدوالر

1957م) بــه عنــوان یــک نمونــۀ موفــق اســتفاده کــرد.

و اســتفاده از اجــزای اســتاندارد» بــود کــه بــه ســمت

نقــد بوکانــا ،اشــاره بــه مشــکل تولیــد  ،AKAمیکنــد

ظرفیــت باالتــر بــرای تولیــد انبــوه و آن چیــزی کــه

و در عیــن حــال کــه بــه شکســت در معادلــۀ اســطورۀ

توســط دیگــر شــرکتهای مبلمــان کانادایــی مــورد

طراحــی اســکاندیناویایی بــا ارزشهــای اجتماعــی

قبــول واقــع شــده بــود ،هدایــت میکــرد 129.براســاس

دموکراتیــک منجــر میگــردد .همانطــور کــه کجتیــل

یادداشــتهای نویســندگان ،شــرکتهای مبلمــان

فــاالن اشــاره میکنــد ،چنیــن هدفهــا و آرمانهایــی

ماننــد  ،AKAرویکردهــای صنعتگــری خــود را بــرای

صرفــا شــعاری بودنــد؛ چــرا کــه دالالن گفتمــان و

تولیــد انبــود مبلمانهــای بــا کیفیــت باالتــر حفــظ

هدفهــای ســاخته شــده ،بیشــتر مفاهیمــی کــه از

کردنــد ،امــا نمیتوانســتند بــا «تولیــدات همتایــان خود

هــر دو نظــر اقتصــادی و فرهنگــی نخبهگــرا بودنــد،

منطبــق شــوند» 130.تاثیــر طراحــی اســکاندیناویایی نــه

را بیــان میکردنــد 123.حتــی بولوهوبــه ،کــه متعــد

تنهــا در فــرم مبلمــان طراحــی شــده توســط کویپــرز

(نگهدارندههــا ،میزهــا و قفســههای

ایــن صندلــی در غرفــۀ کانــادا در نمایشــگاه جهانــی

کتــاب) ،اســلو( 132اتــاق خــواب) و اســتکهلم( 133اتــاق

صلــح بوکســل در 1958م ،در کنــار دیگــر محصــوالت

ناهارخوری)134.یکــی از ســوئیتهای خــواب کویپــرز

متاثــر از ســبک اســکاندیناویایی ،ارائــه شــد 140.طراحــی

بــرای نمایــش در مقالــۀ «آیــا کاناداییهــا مبلمــان

کویپــرز ،موفقیــت بزرگــی را بــرای شــرکت امپریــال

مــدرن میخواهنــد؟» (تصویــر  ،)7در مجلــۀ «هنــر

در خردهفورشــی و امــکان عقــد قراردادهــای جدیــد

کانادایــی» ،اســتفاده شــده بــود .بــرای اطالعات بیشــتر

در بــازار بــه وجــود آورد و درعیــن حــال او ســتارهای

بــه خواننــده ،ایــن توضیــح را داشــت کــه «اتــاق خــواب

شــد در قلمــرو کانــادا و برنــدۀ بیســت و پنــج جایــزۀ

 ...اشــیای موروثــی کمــی دارد» .ایــن تصویــر حاکــی
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 ،NIDCبیــن ســالهای 1953م تــا 1955م گردیــد.

از آن اســت کــه کاناداییهــا بــه طــور معمــول در

ُگیلیــب و گلــدن اشــاره میکننــد کــه در نهایــت،

مســائل ســلیقهای آمــوزش ندیــده بونــد ،و قــادر بودنــد

مبلمــان امپریــال «تبلیغــات پــر ســر و صدایــی بــرای

تــا صــرف هزینــه بــرای طراحیهــای معاصــری چــون

ایــن موفقیــت ملــی و بینالمللــی خــود انجــام داد

آثــار کویپــرز را بــه الویتشــان در اســتفاده از مبلمــان

-یــک رخــداد نــادر در برنــد شــدن طــراح در اواســط

قدیمــی و موروثــی ،ترجیــح بدهنــد 135.در 1958م ،او

دهــۀ پنجــاه میــالدی».142

سیمپســون
مبلــه کــردن یــک اتــاق نمایشــی بــرای
ِ

ســومین طــراح برجســته در ایــن زمینــه کــه از

لنــدن ،136در انتاریــو را بــه عهــده داشــت .کویپــرز،

موفقیــت در طراحــی مبلمــان براســاس طرحهــای

مبلمانــی کــه براســاس طراحهــای اســکاندیناویایی

اســکاندیناویایی بهرهمنــد شــد ،رابیــن بــوش،143

بــود ،طراحــی کــرد 137.مبلمــان طراحــی شــده بــرای

متولــد کانــادا ،کســی کــه هنــر و طراحــی را در

خانــۀ خــودش نیــز در یــک مقالــه بــرای مجلــۀ

مدرســۀ هنــر ونکــوور خوانــد .در اوایــل دهــۀ 1950م،

«خانههــا و باغهــای کانادایــی »138در 1958م ،ارائــه

در شــراکتی بــا ا ِرل موریســون ،144بــوش مبلمــان

شــد .بــا اینکــه مبلمــان امپریــال ،ایــن طراحیهــای

کوتــاه و صندلیهــای راحتــیای کــه یــادآور الگوهــای

مــدرن اســکاندیناویایی را ارتقــا داد و ترویــج کــرد ،ایــن

کانادایــی بودنــد ،و فروشــش در خردهفروشــیها

مقالــه گــزارش داد کــه آنهــا از وی تقاضــای طراحــی

از طریــق ایتــون ،در سراســر کانــادا مرســوم بــود،

محصولــی را داشــتند کــه «اســتعمار کانــادا» نــام

طراحــی میکــرد .او شــرکت رابیــن بــوش و شــرکا

داشــت ،و بــرای مصرفکننــدگان مشــابه آن چیــزی

را در ســال 1953م در ونکــوور تاســیس کــرد .در ایــن

کــه در بــازار اســت ،بــود 139.صندلــی راحتــی Ni-

شــرکت ،او طراحیهــای خــودش و محصــوالت هرمــان

( pigonبرنــدۀ جایــزۀ  NIDCدر 1957م) کویپــرز،
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میلــر 145را بــا نظــارت خــودش ،تولیــد میکــرد.

در ســال 1956م ،بــه نظــر میرســد نشــانهای از

بعــدا فروشــگاهی در تورنتــو بــه ایــن مجموعــه اضافــه

هلســینکی

131

بخــــش

طراحیهــای مختلفــی نیــز مشــاهده میگــردد:

برپایــۀ الگــوی اســکاندیناویایی باشــد (تصویــر .)8

177
تــرجـــمه

بــرای امپریــال ،آشــکار اســت ،بلکــه در نامگــذاری

تغییــری در تصویــر طراحــی ملــی اســت .حتــی اگــر

کــرد .مجموعــۀ اتــاق ناهارخــوری کــه توســط بــوش

چــوب بومــی ،طراحــی اســکاندیناویایی را بــه یــک

در ســال 1953م ،طراحــی شــده بــود ،تاثــی ســبک

طــرح «اصــل» کانادایــی تبدیــل کــرد 151.در اوایــل

اســکاندیناویایی را در طراحیهــای آن دورهاش نشــان

دهــۀ 1955م ،بــوش تــالش کــرد تــا مشــکالت تولیــد

میدهــد.
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در مقالــۀ 1959م ،در مجلــۀ «هنــر کانادایــی» ،مدیــر

نتایــج تبلیغــات ناکافــی در مــورد طراحــی خــوب و

وقــت مرکــز طراحــی ،نورمــن هِیــز ،148کارهــای اولیــۀ

بیتفاوتــی جامعــۀ معمــاری نســبت بــه اشــکال مــدرن

بــوش را «دارای وضــوح و ســادگی ،تیــز و هندســی ،بــا

مبلمــان مطــرح کنــد.

تکیــه بــر زیبایــی طبیعــی چــوب و پارچــۀ بافــتدار،

«عمــ ً
ال بــرای طراحــی معاصــر ،تبلیغــات خوبــی

حالــب و بــهروز ،بــا رنگهــای غیرعــادی» توصیــف

وجــود نــدارد  ...مــن فکــر نمیکنــم طراحــی خــوب

بــه جــای تفســیر اثــر بــا دیــدگاه

لزومــا بــه خــودی خــود ،بومــی اســت .در واقــع

اســکاندیناویایی ،هِیــز ،بــا تاکیــد بــر هــوش و زیرکــی

نســبتا بینالمللــی اســت و تحــت تاثیــر تغییــرات

بــوش ،بیــان میکنــد کــه شــرکت آلومینیــوم کانــادا

اقتصــادی ،معمــاری و سیاســی و ســایر تغییراتــی کــه

بــرای افزایــش ســطح آســایش و راحتــی کارگــران

در اطرافمــان قــرار دارد 152».او پیشــتر از بیهودگــی

معــدن کیتیمــات ،150وســایل بــوش را انتخــاب کــرده و

انتظــار بــرای طراحــی یــک طــرح بومــی در کانــادا آگاه

در نتیجــه بــه مانــدن کارگــران بــرای مــدت طوالنــی

بــود و -ماننــد ســایر افــراد در ایــن دوره -بــه منابــع

در مکانــی ســخت وطاقتفرســا ،کمــک کــرده اســت.

دیگــر ،بــه ویــژه منابــع اســکاندیناویایی ،بــرای ایجــاد

تجربــۀ کیتیمــات ،موضوعــی شــد بــرای نمایــش

چشــماندازی جهــت پیشــرفت بــرای طراجــی کانادایــی

مبلمــان طراحــی شــدۀ کانادایــی در ســه ســاالنۀ

و هویــت بصــری ملــی ،روی آورد.

میــالن (1957م) .کارهــای بــوش شــکافی بیــن آنچــه

در مــروری بــر دهــۀ انجمــن طراحــان صنعتــی کانــادا،

متاثــر از ســبک اســکاندیناویایی و آنچــه کــه طراحــی

عضــو وابســتۀ ایــن انجمــن ،هنــری فینــکل ،153ادعــا

هئیــت بصــری کانادایــی تلقــی میشــد ،انداخــت.

کــرد کــه تقاضــای زیــاد بــرای مبلمــان اســکاندیناویایی

در یــک مصاحبــه بــا مجلــۀ «خانههــا و باغهــای

و محصــوالت دیگــر مــدرن ،ایــن پیامــد را داشــت کــه

کانادایــی» در ســپتامبر 1958م ،در شــمارهای کــه در
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ضعــف در ظرفیــت خالقیــت کانادایــی ایجــاد شــد.

آن طرحهــای او بــه ســبک اســکاندیناویایی روی جلــد

بــرای روزنامهنــگار ،رابــرت فــول فــورد ،155کــه بــرای

نمایــش داده شــده بــود .بــوش ،اســتفاده از چــوب

«خانههــا و باغهــای کانادایــی» نوشــته اســت ،کانــادا

ســاج (چوبــی کــه بــه صــورت ســنتی در محصــوالت

پیشــرفتی در گســترش یــک طراحــی بومــی نداشــته

اســکاندیناویایی اســتفاده میشــد) را رد کــرد و بــر

اســت .ایــن موضــوع منجــر بــه درخواســت وی بــرای

اســتفاده از چوبهــای کانادایــی بــرای تولیــد انبــود

پایــان دادن بــه جایــزۀ  ،NIDCشــد 156.در ایــن زمــان،

مبلمــان پافشــاری کــرد .نتیجــۀ انتخــاب اســتفاده از

از قضــا ،صنعــت مبلمــان کانادایــی ،و بــه طــور ویــژه

میکنــد.
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مطالعاتهنرهایزیبا
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(تصویــر .)9

یــک طــرح بومــی کانادایــی را بــه عنــوان یکــی از

بــهار 1400

در ســطح ملــی ،برجســتهتر شــدند .همانطــور کــه

از تولیــد صنعتــی واقــع شــد .بنابرایــن مســئولیت

پوروپوکــف ،در بررســیهایش از تبلیغــات توســط

سیاســی بــرای طراحــی از فرهنــگ بــه تجــارت منتقــل

تولیدکنندههــا و خردهفروشــان ،نشــان میدهــد،

شــد کــه نشــانگر یــک تغییــر مهــم در ارتقــا و ترویــج

در مجــالت دکوراســیون ماننــد «خانههــا و باغهــای

طراحــی در کانــادا اســت 163.در حالــی کــه ایدئولــوژی

کانادایــی»« ،خانههــا و زندگــی در غــرب» 157و «فضــای

طراحــی خــوبِ  NIDCبــرای آمــوزش عموم وگســترش

داخلــی کانادایــی» ،158در اوایــل دهــۀ 1960م« ،مــدرن

هویــت بصــری ملــی هدایــت میشــد ،در ده1960 ،م و

اســکاندیناویایی ،بــه روح دکوراســیون ملــی نفــوذ

1970م ،تمرکــز بــر اصــالح طرحــی بــرای جهتدهــی

کــرده اســت 159».بــا ایــن حــال همانگونــه کــه فــاالن

بــه تولیدکننــدگان بــرای اســتخدام طراحهــان بــه

بیــان میکنــد ،ســاختار طراحــی اســکاندیناویایی ،بــه

عنــوان تضمینــی در رشــد شــرکت ،بــا ایــن تغییــر در

عنــوان «مــد طراحــی نخبهگــرا» ،یــک ابــزار پیشــرفته

پیــام تبلیغاتــی از «طراحــی خــوب بخــر» بــه «طراحــی

بــرای بازاریابــی ،و مقولــهای کــه «یکپارچگــی فرهنگــی

خــوب میپــردازد» ،بــود 164.ایــن تغییــر همچنیــن

بــه وجــود مــیآورد» ،رواج خــود را در طــی دهــۀ

حامــل پیامــی بــود کــه تــا چــه انــدازه در ایــن مرحلــه

1960م ،بــه علــت تحولــی چشــمگیر در داخــل جامعــۀ

«طراحــی اســکاندیناویایی» -کــه توســط طراحــان

بینالمللــی از دســت داد .و ایــن موضــوع بــا تاثیــر

معتبــری چــون بولوهوبــه نشــان داده شــده اســت و

ضعیــف شــدن ایدههــای جامــع و کلنگرایانــهای کــه

یــا بــا اختصاصیســازی ایــن ســبک توســط کویپــرز،

160

بــوش و دیگــران -در ایجــاد کانونهــای کانادایــی

براســاس طراحــی اســکاندیناویایی بــود ،رخ داد.

تولیدکننــدگان بــا افزایــش رقابــت در بــازار جهانــی
روبــه رو شــدند کــه صنعتهایــی در اورپــا ،ژاپــن و
ایــاالت متحــده ،از جنــگ جهانــی دوم ،بــه طــور کامــل
آن را پوشــش میدادنــد .همچنیــن یــک تغییــر
مســیر از برتــری تاکیـ ِد  NIDCبــر ایدئولــوژی طراحــی
خــوب وجــود داشــت .و ایــن مســئله زمانــی بــود کــه
ـدرال صنعــت را بــرای
دولــت فــدرال ،یــک دپارتمــان فـ ِ
پذیــرش مســئولیت دفتــر ملــی طراحــی و شــورای
طراحــی ایجــاد کــرد .همانطــور کــه پیتــر دِی 161و
لینــدا لویــس 162بیــان میکننــد ،ایــن تغییــر از ارتبــاط
مســتقیمبا گالــری ملــی ،ایــن منظــور را دارد کــه

طراحــان مــدرن تاثیــر گذاشــته اســت.

165

بخــــش

طریــق تبلیغــات در مجــالت دکوراســیون داخلــی

قــرار نگرفــت ،بلکــه بــه عنــوان جزئــی جداییناپذیــر
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.1

Sigrin Bülow Hübe

.2

Kjetil Fallan

.3

Scandinavian Design

برای بحﺜش در باب تاریخ تولیدکنندگان کانادایی ،تکیه بر

.4

Kjetil Fallan, ed., “Introduction,” Scandinavian

دورههای فرانسوی و انگلیسی و سبکهای «استعماری»

Design: Alternative Histories (New York, 2012).

آمریکای شمالی میکند.

See also Virginia Wright, Modern Furniture in
Canada 1920 to 1970 (Toronto, 10 ,1997),

.5

همان.6 -4 ،

 .15مفهــوم «بومــی» همانطــور کــه در ایــن مقالــه

.6

همان.6 -3 ،

اســتفاده شدهاســت ،بــه معنــی فرهنگهــای جوامــع

.7

Alan Elder

ابتدایــی نیســت ،بلکــه بیشــتر بــه دنبــال یــک ســبک

.8

Good Design

طراحــی کامــ ً
ال کانادایــی ،برخــالف تاثیــرات خارجــی

.9

Alan C. Elder, “Introduction,” Made in Canada:

و تاریخگرایــی التقاطــی بــازار مبلمــان پــس از جنــگ

Craft and Design in the Sixties, ed. Alan C. Elder

اســت .جهــت اطالعــات بیشــتر در موضــوع طراحــی بومــی

(Montreal, 2005),

بــرای تولیدکننــدگان کانادایــی بــه ایــن منبــع رجــوع

 .10شــورای ملــی طراحیصنعتــی ،اصولــی بــرای داوری «طراحــی

کنیــد:

بــهار 1400

خــوب» محصــوالت کانادایــی بــرای جایــزۀ طراحــی ،NIDC
قــرار میدهــد کــه در ســال 1953م ،منتشــر شــد.

Wright, Modern Furniture in Canada, 42 -36.

 .16بــرای ایدههــای مربــوط بــه پروســۀ از آن خودســازی بــه

 .11بـرای تاثیــر اکســپو ،67بــر روی طراحی کانادایی به لحــاظ ویژگیهای

.12
.13

ایــن منبــع رجــوع کنیــد:

ملــی و بیناللملــی میتوانید این منبــع را مطالعه کنید:

Gertrud llgard, “A Super-Elliptical Moment in

?Harris Mitchell, “What’s New in Furniture

the Cultural Form of the Table: A Case Study of

Canadian Design That’s What!” Canadian Homes

a Danish Table,” Journal of Design History 2 ,12

(September 3 ,1967).

57 -143 :)1999(.

Michael Propokow

.17

.Georg Englsmith, “Canadian Commentary,” Design 4

Michael Prokopow, “Design to Be Modern:

(April 10 ,)1949. Allan Collier, “On the Map: Modern

Canada’s Taste for Scandinavian Design in the

Design in Canada, 80- 1940,” The Modern Eye: Craft

Sixties,” Made in Canada, ed. Elder, 95.

and Design in Canada 1980 -1940 (Victoria, 8 ,2011).

 .14همــان .96 -95 ،براســاس نظــر پروکوپــف ،ســبکهایی چــون

.18

Englesmith, “Canadian Commentary,” 9.

«ایالتــی» و «اســتعماری» در مبلمــان ،بــرای کاناداییهایــی

.19

George Englesmith

کــه برایشــان جذابیتداشــت ،در دســترس بودنــد .همانطــور

.20

همان.

کــه آنهــا بــا گذشــتۀ اروپــا ارتبــاط داشــتند.

.21

Sir Charles Reilly

Swedish Modern .41

Jonathan M. Woodham, “Managing British

Art Deco .42

Design Reform: Fresh Perspectives on the Early

Stream Form .43

Years of the Council of Industrial Design,” Journal

Wright, Modern Furniture in Canada, 120.
. Penny Sparke, “Swedish Modern: Myth and

.44

of Design History 56-55 ,)1996( 1 ,9.

Utility Design

.23

.همان

.24

Utilitarian

.25

.46

Windsor- type

.26

.47

Kaare Klint

.27

.48

Kevin Davies, “Markets Marketing and Design: the

.28

.49

Danish furniture industry c. 65 -1947,” Scandinavian

.45

the Reality,” Svensk Form: A Conference about
Swedish Design (London, 15 ,1981).

Wright, Modern Furniture in Canada, 120.

John Bruce Collins, “Design for Use, Design

Journal of Design History 73 -56 :)1999( 9.
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.22

National Industrial Design Council, 1960 -1948,”

Englessmith, “Canadian Commentary,” 9-8.

.29

MA thesis, Carleton University, 52-51 ,39 ,1986.

Bauhaus

.30

1953  در ســالNIDC  توســط،جایــزۀ طراحــی مریــت

.10 ،همان

.31

پایهگــذاری شــد و بــه محصوالتــی کــه دارای کیفیــت بــر

. در اصل ایتالیک هست.9-8 ،همان

.32

.77 ،پایــۀ شــاخص طراحــی بودنــد داده میشــد

:برای تاریخ انتخاب تاریخگرایی به این منبع رجوع کنید

.33

.50

Wright, Modern Furnitre in Canada.

.56 -55 ، همان.51

Englessmith, “Canadian Commentary,” 10.

.34

.52

Donald Buchanan

.35

.53

Donald W. Buchanan, “Design in Industry- A

.36

 تولیــد محصــوالت کارخانــهای کــه عمدا ً بــا هدف تولید ســریالی.54

Misnomer,” Canadian Art 2,5 (Summer 195 ,1945).

Virginia Wright

Wright, Modern Furniture in Canada, 21 -120.

Minna Sarantola-Weiss

. در فنالند واقع نشــد،م1920  تــا دهــۀ،طراحــی شــده بــود

Regarding

this

brouchure

see

“Introducing

.37

Manufacturers to Design,” Canadian Art,)1949(2 ,7
Minna Sarantola-Weiss, “Creature Comforts: Soft
57- 54.
Sofas and the Demise of Modernist Morality in
1970s Finland,” Scandinavian Design, ed. Fallan,
50-148. Also see Fallan et al., “A Historiography of

” Introducing Manufacturers to Design.”

.38

55 ،همان

.39

See also: Wright, Modern Furniture in Canada, 129.
Scandinavian Design,” Scandinavian Design, ed.

Penny Sparke
Fallan, 21

.40

.55

140 ”,Sarantola-Weiss, “Creature Comforts .

 .64در طــول دهــۀ 1950م ،محصوالت اولیۀ شــرکت ،شــامل وســایل

 .56همان150 -48 ،
.57

.59
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آنهــا اســتفاده میکردنــد ،بــود .تولیدکنندگانی چــون بولوهوبه.

Kjetil Fallan, “How an Excavator Got Aesthetic
1960’s

.58

پارچهبافــی دســتی کــه بـرای اســتفادۀ تولیدکنندگان مبلمــان از

Pretensions-Negotiating

See Rachel Gotlieb and Cora Golden, Design in

in

Design

Norway,” Journal of Design History 1 ,20 (Spring

Canada since 1945: Fifty Years from Teakettles to

59 -43 ,)2007.

Task Chairs (Toronto, 31 -230 ,2001).

بولــو معتقــد بــود کــه صنایــع ســنتی بــه عنـوان یــک ســرگرمی در

.21“ ,Fallan et al., “A historiography .

براســاس نظــر مجسمهســاز ،الیزابــت ویــن وود ،مفهــوم

کانــادا دیــده میشــود و بایــد بیشــتر از طــرف دولــت ،دانشــگاهها و

«صنایــع دســتی» بــه صــورت متفاوتــی در کانــادا عمــل

عمــوم ،مــورد حمایــت قـرار بگیرنـد .بــا ایــن حــال ایــن مســئله تاثیر

میکــرد .در ایــن کشــور بــه ایــدۀ یکپارچهســازی ملــی در

کمــی بــر موقعیــت مشــاغلی داشــت کــه در دورۀ پــس از جنــگ بــه

مناطــق مختلــف کــه توســط گروههــای مختلــف مهاجــران

عنـوان پروپاگانداهــای ضد صنایع ســنتی در جنبــش طراحیصنعتی

اشــغال شــده بــود ،کمــک کــرد .ایــن افــراد صنایــع دســتی

غالب شــدند.

خــود را بــه همــراه آورده بودنــد و ایــن مهارتهــا را در

See Wright, Modern Furniture in Canada, 106.

بــهار 1400

عیــن ســازگار کــردن بــا اشــیای صنعتــی بــرای زندگــی

.65

Christine Zetterlund

بــه ســبک کانادایــی مــدرن ،بــه کار میگرفتنــد .بــه ایــن

.66

Wright, Modern Furniture in Canada, 106.

ترتیــب ،نــه تنهــا صنایــع دســتی کانادایــی بــه عنــوان

 .67مــدل ایــدهآل بــا اســتفاده از زبان بصــریِ آثــار کارین و کارل الرســون

یکپارچهســازی فرهنگــی عمــل نکــرد ،بلکــه تمایــل

و اِلــن ِکــی ،به عــالوه موزۀ هـوای بــاز در اسکانسِ ــن1891،م.

حامیــان بــه بــاال بــردن آن در ســطح هنرهــای زیبــا ،و قــرار

.68

Nordiska Kompaniet

گرفتــن در جایگاهــی در شــجرهنامۀ مصنوعــات طراحــی

.69

Christian Zetterlund, “Just Decoration? Ideology

شــده بــرای زندگــی روزمــره ،نادیــده گرفتــه شــد.

”ad Design in Early- Twenty- Century Sweden,
Scandinavian Design, ed. Fallan, 08 -105.

”Elizabeth Wyn Wood, “Canadian Handicrafts,

.70

Triva

.71

Elias Svedburg

.72

همان.109 ،

.62

Canada Homespuns

.73

Paul Reilly

.63

See Virgina Wright’s chapter on the art/craft

.74

Fru Sampe-Hultberg

debate in Canada in the postwar period in

.75

Jean Stewart, “Selling Design in Sweden: Stockholm

Canadian Art 5 ,2(Summer 93-186 ,1945).

.60

Buchanan, “Design in Industry,” 95.

Karen Bulow .61

Modern Furniture in Canada, 107 -87. Also see

Department Store’s Experiment Reviewed,” Design

”Wyn Wood, “Canadian Handicrafts.

2 (February 12-11 ,1949).

.76

Paul Reilly, “Report from Sweden,” Design 23 (Nov
32 ,1950).

Simpson .86
Eaton .87

.77

Stewart, “Selling Design in Sweden,“ 12.

Swedish and Danish Modern .88

.78

Laurentian

 .89همان.107 ،

.79

براســاس نوشــتۀ رایــت ،نمایشــگاهها ،کــه مبلمــان مــدرن

.90

Peter Anker, “Mid-Century: Years of International

را نشــان میدادنــد ،از فروشــگاههای ایتــون و سیمپســون از

Triumph,” Scandinavian Modern Design: -1880

دهــۀ 1920م ،شــروع شــدند .ایــن موضــوع به عنوان تالشــی

1980, ed, David Ravere McFadden (New York, ,1982

بــرای فــروش ســبکهای مــدرن بــرای آنهــا کــه جایگزینــی

35 -134).

مبلمــان قدیمیشــان بیمیــل بودنــد ،بــه وجــود آمــد .از

.91

George Swinton

دورۀ بعــد از جنــگ ،فروشــگاهها بــه مکانهــای اصلــی

.92

George Swinton, “Design in Scandinavia- An

بــرای نمایــش مبلمــان اســکاندیناویایی تبدیــل شــدند.

Exhibition,” Journal of the Royal Architectural

شــد تــا اتاقهایــی بــا ســلیقۀ خوب بــرای بــه نمایش گذاشــتن

آکادمــی رویــال دانمارکــی در کپنهــاگ تدریــس میکــرد و

نمونــهای از احســاس و مفهــوم اســکاندیناویایی طراحی کنــد .او

نقــشکلیــدیدرخلــقســنتمبلمــاندانمارکــیمــدرنداشــت.

بعــدا ،اتــاق خــودش را براســاس  ،NK-boطراحــی کرد.

.94

Davies, “Markets, Marketing and Design,” 65-64.

See also Prokopow, “Design to Be Modern”, 99,

براســاس ایــن کتــاب ،هــدف اولیــه از برپایــی نمایشــگاهها در

در مــورد اهمیــت مارگیــت بنــت ،بــه عنوان کســی که ســلیقه

موزههــا ،فــروش محصــوالت دانمارکــی بــود کــه در رقابــت بــا

را بــر اســاس زیباییشناســی اســکاندیناویایی شــکل میدهد.

بــازار آمریــکای شــمالی پرهزینــه بود.

.80

Wright, Modern Furniture in Canada, 152.

 .95همان.

.81

Humphrey Carver

.96

Research conducted at the Canadian Architecture

 .82مبلمانهــای برنــدۀ جایــزۀ طراحــی مریــت ،از فهرســت

Collection (CAC), McGill University. See also Margaret

طراحــی نشــان داده شــد .مراکــز دیگــر طراحــی ،در تورنتــو

Scandinavian

Hodges,

و منتــرال ،دیرتــر بازگشــایی شــدند.

Modernism in Canada,” MA Thesis, Concordia

Wright, Modern Furniture in Canada, 53 -151.

.83
.84

Bülöw-Hübe:

“Sigrun

University, 1996.

 .97همزمــان در مطبوعــات آن روز کانادایــی ،تمایــل بــه

Streamlined
”Humphrey Carver, “The Design Centre- The First Year,

تمرکــز بــر بولوهوبــه بــه عنــوان ســازندۀ ســلیقه ،بــا

Canadian Art, 08 -105 ,)1954( 3 ,11.

یــک تاکیــد بــر فهــم جنســیتی در طراحــی عملــی

 .85همان.

ایــن ســالها ،وجــود داشــت ،بــا الویــت نقشــش بــه

بخــــش

در  ،1950ســیگرون بولوهوبه ،توســط شــرکت ایتون اســتخدام

 .93معمــار و طــراح مبلمــان ،کاره کلینــت ( ،)1888 -1954در
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See Wright, Modern Furniture in Canada, 61 -158 ,22.

Institute of Canada 9 ,31 (September 38 -336 ,1954).
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