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مارگارت هاجز 1 
مترجم: فاطمه زاده  عباس 2

ــم: بازاندیشی طراحی  ملی  گرایی و مدرنیس
)1950  -1970 ــاندیناویایی در کانادا  ) اسکـــ

 چکیده
ایــن مقالــه نقــش طراحــی اســکاندیناویایی را در 

تــالش بــرای یافتــن هویــت بصــری کانادایــی در 

ــه  ــورد توج ــی دوم م ــگ جهان ــس از جن ــای پ دهه  ه

قــرار می  دهــد. مــا گفتمــان برآمــده از نهادهــای 

دولتــی و ســازمانی را در کنــار مجــالت حرفــه  ای هنــر 

و معمــاری بررســی می  کنیــم: »اســکاندیناوی مــدرن« 

توســط موسســاتی کــه ســعی در ارتقــا و بهبــود ســلیقۀ 

ــورد  ــددا م ــتند، مج ــی را داش ــع کانادای ــردم و صنای م

ــی  ــرای طراح ــی ب ــه الگوی ــت و ب ــرار گرف ــتفاده ق اس

بالقــوۀ »معتبــر« کانــادا تبدیــل شده  اســت. مــا نگاهــی 

 بــه مبلمــان طراحــی شــده توســط ســیگرین بولوهوبــه

ــم و  ــادا می  اندازی ــاکن کان ــوئد و س ــد س ــراح متول ، ط

آن را بــا ســبک اســکاندیناویایی، کــه توســط طراحــان 

کانادایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، مقایســه کــرده، 

و در نهایــت، تاثیــرات آن را در طراحــی کانادایــی 

بررســی می  کنبــم.

کجتیــل فــاالن2، مــورخ طراحــی، در کتابــش بــا عنــوان 

»طراحــی اســکاندیناویایی3: تاریخ  هــای جایگزیــن«، 

اســکاندیناویایی »طراحــی  موضــوع  درک   دربــارۀ 

« بــه عنــوان یــک مقولــۀ ســاخته شــده، کــه در دهــۀ 

1950 میــالدی، در بریتانیــا و آمریــکای شــمالی بــرای 

ــه نمایــش گذاشــتن طراحــی معاصــر در کشــورهای  ب

ــت،  ــترش یاف ــوئد گس ــد و س ــروژ، فنالن ــارک، ن دانم

ــف  ــغ طی ــرای تبلی ــن اصطــالح، ب ــد.4 ای بحــث می  کن

محــدودی از اشــیای طراحــی شــده کــه مطابــق مفهوم 

ــرده  ــه کار ب ــد، ب ــی بودن ــتِی زیبای ــت مدرنیس و کیفی

شــد. ســاده  گرایی ایــن اشــیا، در مجــالت تجــارت 

استاد دانشگاه کنکوردیا، کانادا. 1
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ــی از  ــای طراح ــهور و تاریخ  ه ــریات مش ــه، نش و حرف

ــترش داد  ــده را گس ــن ای ــد، ای ــه بع ــه 1950م ب ده

ــه دارای  ــزل )ک ــۀ من ــان و اثاثی ــوان، مبلم ــه می  ت ک

ــه،  ــرم، ملی  گرایان ــتانه و گ ــون، دوس ــی چ ویژگی  های

ــرد  ــی ک ــه  ای طراح ــه گون ــود(، ب ــا ب ــک و زیب ارگانی

زیباسازی  شــده  و  اســطوره  ای  ماهیتــی  دارای  کــه 
ــد.5 ــکاندیناویایی« باش ــای ســبک »اس ــون ویژگی  ه  چ

مفهــوم  نشــان   می  دهــد،  فــاالن  کــه  همانطــور   

ــه عنــوان یــک وحــدت  »طراحــی اســکاندیناویایی«، ب

ــکاندیناویایی«  ــی اس ــه »طراح ــه ک ــی، از آنچ فرهنگ

ــت  ــزاری اس ــه اب ــی ک ــی تحلیل ــوان موضوع ــه عن ب

بــرای کشــف قانون  هــای هم  زیســته در زمینه  هــای 

پیچیــده و مناقشــه برانگیــز ملــی و منطقــه  ای، تمایــز 
ــد.6 ــل ش قائ

ــه  ــردازد ک ــوع می  پ ــن موض ــرح ای ــه ش ــه ب ــن مقال ای

طراحــی اســکاندیناویایی بــه عنوان یک مقولــۀ فرهنگی 

ــای 1950 و  ــی در دهه  ه ــی کانادای ــان طراح در گفتم

ــه،  ــه  ای تاثیرپذیرفت ــوان زمین ــه عن ــالدی، ب 1960 می

ــد. براســاس  ــه عمــل می  کن ــی، چگون ــدی و رقابت تقلی

آنچــه کــه کیوریتــور هنــر و طراحــی، آالن اِلــِدر7، بیــان 

ــری  ــت بص ــتای هوی ــه در راس ــی ک ــد، پژوهش می  کن

ــده  ــاز ش ــگ آغ ــد از جن ــه بع ــادا بالفاصل ــی در کان مل

ــدگان،  ــی و تولیدکنن ــود، توســط ســازمان  های عموم ب

ــامل  ــش، ش ــن پژوه ــت. ای ــرار گرف ــت ق ــورد حمای م

مفهوم  ســازی  ای خــاص از زندگــی مــدرن کــه وابســته 
ــود.9 ــیا، ب ــد اش ــوب8« در تولی ــی خ ــدۀ »طراح ــه ای  ب

کانادایــی،  طراحی  صنعتــی  نوظهــور  جنبــش  در 

»طراحــی خــوب« بــه طــور گســترده  ای از فیلتــر 

جنبــش طراحی  صنعتــی بریتانیایــی و بــه طــور خــاص، 

اســکاندیناویایی، دریافــت شــد. ایــن جنبش  هــا، اشــیا و 

ارزش  هــای زیبایی  شــناختی را بــر پایــۀ ایده  هــای مدرِن 
ــد.10 ــاده بودن ــا نه ــودمندی، بن ــب و س ــادگی، تناس  س

بدین  ترتیــب، طراحــی مــدرن اســکاندیناویایی در ایــن   

ســال  ها بــه عنــوان بخشــی از تــالش طراحــان کانادایی 

بــا هــدف یافتــن هویــت بصــری ملــی، جــذب شــده  ود. 

ــه صــورت مشــخص  تر در  ــا اواخــر دهــۀ 1960م، و ب ت

ــادا  ــدی از کان ــوم جدی ــال 1967م، مفه ــگاه س نمایش

بــه عنــوان یــک کشــور بین  المللــی، بــه وجــود 

ــت  ــد، و هوی ــی ش ــۀ جهان ــه وارد مرحل ــود ک ــده ب آم
ــت.11 ــود گرف ــه خ ــی ب ــی بین  الملل ــری  اش، معن  بص
پروکوپــوف12 میکائیــل  زمینــه،  ایــن   در 

 بیــان می  کنــد کــه اختصــاص یافتــن مدرنیســم 

اســکاندیناویایی بــه عنــوان نمــاد ســبک دهــۀ 1960م 

ــد  ــی- می  توان ــول مصرف ــزاران محص ــادا -در ه در کان

ــیون،  ــت مدرنیزاس ــی ماموری ــۀ داخل ــوان بیانی ــه عن ب

ــرای پروکوپــوف، پذیــرش طراحــی  شــناخته شــود.13 ب

اســکاندیناویایی توســط طراحان کانادایی، نشــان  دهندۀ 

لحظــۀ مهــم انتقــادی در تاریــخ ایدئولــوژی، اجتماعــی 
 و فرهنگــی کشــور، بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــد.14

ــن، نقــش طراحــی اســکاندیناویایی  ــه، م ــن مقال در ای

ــی  ــری کانادای ــت بص ــن هوی ــرای یافت ــالش ب را در ت

ــی آن  ــه در ط ــگ، ک ــس از جن ــای پ ــول دهه  ه در ط

یــک شــبکه از نقش  آفرینــان رســمی و عمومــی، و 

همچنیــن خــود طراحــان، بــه صــورت متناقضــی الگوی 

اســکاندیناویایی را بــه عنــوان وســیله  ای در جهــت 

ــی،  ــی کانادای ــی بوم ــک طــرح واقع ــه ی شــکل دادن ب
 مــورد اســتفاده قــرار دادنــد، بررســی می  کنــم.15

ــگ،  ــد از جن ــی بع ــوژی طراحی  صنعت ــار ایدئول در کن
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ــدی  ــای جدی ــر نقش  ه ــا یکدیگ ــان ب ــن نقش  آفرین ای

ــد  ــج دادن ــدی تروی ــع تولی ــان در صنای ــرای طراح را ب

ــالت  ــدگان، مج ــط مصرف  کنن ــو توس ــک س ــه از ی ک

ســبک زندگــی و فروشــگاه  های بــزرگ و از ســوی 

ــلیقۀ  ــا س ــی ارتق ــه در پ ــی ک ــط نهادهای ــر، توس دیگ

بــه صــورت  کانادایــی  طراحی  صنعتــِی  و  عمومــی 

ــر  ــد و تاثی ــی ش ــد، بازخوان ــی بودن ــی و بین  الملل مل

پذیرفــت. در دهه  هــای بعــد از جنــگ، طراحــی مــدرن 

اســکاندیناویایی، براســاس تطابــق بــا ارزش  هایــی 

ــر  ــه  ای هن ــه  ای، مجــالت حرف ــراد حرف ــه توســط اف ک

ــبرد  ــرای پیش ــی ب ــال راه ــه دنب ــه ب ــاری، ک و معم

ــی  ــی و بین  الملل ــای داخل ــی در بازاره طراحــی کانادای
 بودنــد، ترویــج شــده بــود، ارزشــمند و یــا طــرد شــد.16

کیفیــت  مــن،  مقالــه،  ایــن  اول  بخــش  در 

طراحی  صنعتــی در کانــادا در اوایــل دوران بعــد از 

جنــگ را مــورد مطالعــه قــرار دادم، و آن را بــا بریتانیــا 

مقایســه کــردم. در ایــن فرصــت، بــا هــدف جســتجوی 

یــک زیبایی  شناســی بومــی در طراحــی، براســاس 

ایدئولــوژی طراحــی خــوب و همســو بــا طراحی  صنعتی 

انگلیســی، بحثــی را پیــش کشــیده  ام. در بخــش دوم، به 

مطالعــۀ کیفیــت طراحــی کانادایــی در برابــر گفتمــان 

ــه طراحــی اســکاندیناویایی بعــد  ــوط ب بین  المللــی مرب

ــردازم.  ــی، می  پ از جنــگ، و شــیوه  های مصــرف کانادای

ــه  ــه چگون ــه  ام ک ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــژه، ب ــه وی ب

ارزش  هــای زیباســازی و اسطوره  ســازی شــدۀ طراحــی 

 ، بی  زمانــی  چــون  -کیفیت  هایــی  اســکاندیناویایی 

ملی  گرایانــه  و دوســتانه بــودن- نقــش مهمــی در 

ــد. در  ــا می  کن ــگ را ایف ــد از جن ــان طراحــی بع گفتم

ــی، ایــن نکتــه را در نظــر گرفتــم  بخــش ســوم و پایان

ــای  ــورت فرم  ه ــه ص ــه چ ــی، ب ــان کانادای ــه، طراح ک

مبلمانــی کــه تحت تاثیر ســبک اســکاندیناویایی شــکل 

ــی در  ــد را در ســاختار هویــت طراحــی کانادای گرفته  ان

ایــن دوران، بــه کار می  برنــد. بــه ویــژه، مــن، بــر روی 

ــار طراحــی شــده توســط طــراح ســوئدی-کانادایی،  آث

ــه، تمرکــز کــرده  ام، و همانطــور کــه  ســیگرین بولوهوب

پیشــتر بیــان کــردم، ایــن طــراح در کارهایــش در عین 

ــکاندیناویایی،  ــنتی اس ــی س ــری از کارکردگرای بهره  گی

و  بی  زمــان  اسطوره  ســازی  چــون  ویژگی  هــای  از 

ــت می  کنــد.  ــبک، حمای ــلیقه در ایــن س برتــری س

کــه  کانادایــی  دیگــر  بــا طراحــان  را  او  کار  مــن 

ــت بصــری  ــاختار هوی ــکاندیناویایی را در س ســبک اس

ــد، مقایســه  ــرار دادن ــورد اســتفاده ق ــی م ــی کانادای مل

می  کنــم.

 بخش اول
کاال  تولیدکننــدگان  بزرگتریــن  از  یکــی  کانــادا، 
بــود.17 دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس  دوران   در 

افزایــش تقاضــا بــرای  ایــن دورۀ رفــاه، حاصــل   

مســکن و کاالهــای مصرفــی، فراوانــی مــواد خــام 

و گســترش تکنولوژی  هــای جدیــد بــود. بــا ایــن 

ــگ  ــر فرهن ــی ب ــی مبتن ــک طراح ــدان ی ــال، فق ح

ــی  ــدف اصل ــت، ه ــدگاه دول ــد. از دی ــاس می  ش احس

ــی  ــر مل ــک تصوی ــق ی ــی، خل ــش طراحی  صنعت جنب

بــرای محصولــی کانادایــی بــود کــه می  توانســت 
 در بازارهــای جهانــی بــه آن جامعیــت ببخشــد.18

مجلــۀ  در  1949م،  ســال  در  کــه  مقالــه  ای  در   
ــمیت19 ــرج انگلزس ــد، ج ــاپ ش ــا چ ــی بریتانی  طراح

ــرای  ــو، چالشــی را ب ــتاد دانشــگاه تورنت ــار و اس ، معم
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گســترش یک فلســفۀ اساســی در حرفــۀ طراحی  صنعتِی 

کانــادا، همزمــان با ایجاد اشــتیاق، عالقــه و اطمینان در 
 محصــوالت، طراحــان و موسســاتش، بیــان می  کنــد.20

انگلزســمیت،متولدتگزاس،تحت نظــارت ِســر چارلــز 

ــا، در  ــی بریتانی ــع طراحی  صنعت ــو مجم ــی21، عض ریل

ــد. جایــی کــه وی تمرکــز خــود  لیورپــول آمــوزش دی

ــی  ــاری و طراحی  صنعت ــن معم ــاط بی ــر روی ارتب را ب

گذاشــت. بــه عنــوان عضــوی از آکادمــی نخبــگان 

ــش  ــمیت، نق ــگ، انگلزس ــد از جن ــادا در دوران بع کان

رهبــر را در گســترش فلســفۀ طراحــی مناســب داشــت. 

بخشــی از دیــدگاه وی، در نتیجــۀ پیونــدش بــا جامعــۀ 

طراحی  صنعتــی ایــاالت متحــده بــود، امــا او بــه 

صــورت ویــژه  ای تحــت تاثیــر انجمــن طراحی  صنعتــی 

ــط  ــال 1944م، توس ــه در س ــود ک ــر ب ــای کبی بریتانی

هیئــت تجــاری بریتانیایــی، بــا تاکیــد قــوی بــر 

ــود.22  ــوژی »طراحــی خــوب«، تاســیس شــده ب ایدئول

عضویــت در ایــن انجمــن، نخبــگان فرهنگــی  ای را 

ــلیقه را  ــوزش و س ــتعداد، آم ــه اس ــد ک ــامل می  ش ش

دخیــل در قضــاوت زیبایی  شناســی می  دانســتند. در 

واقــع حســی مشــخص از تمایــز زیبایی  شناســانه، یکــی 

از مولفه  هــای اصلــی در انتخــاب اعضــای مجمــع بــود. 

برنامــۀ »طراحــی ســودمند«23، در دوران بعــد از جنــگ، 
 تــداوم ســلطۀ این نگــرش به زیبایی را نشــان مــی  داد.24

برجســته  نفــوذ  از  نشــانه  ای  بریتانیایــی،  الگــوی 

طراحــی  پذیــرش  بــرای  زمینــه  شــکل  دادن  در 

اســکاندیناویایی در کانــادا بــود کــه ایــن امــر در 

ــا  ــاط ب ــِی در ارتب ــت طراح ــق کیفی ــا از طری بریتانی

ــت.  ــان اس ــی، نمای ــدۀ دانمارک ــی ش ــان طراح مبلم

بــه همــان میزانــی کــه بریتانیــای کبیــر بعــد از 

ــتقیم کاال  ــت واردات مس ــی دون ، از جه ــگ جهان جن

محدودیــت داشــت، در عیــن حــال بــه عنــوان بخشــی 

ــای  ــا صندلی  ه ــازی، تنه ــرای بازس ــی ب ــالش مل از ت

»ســودمند25« می  توانســتند وارد شــوند -وظیفــه  ای 

ــق واردکننــدۀ مبلمــان دانمارکــی،  ــا از طری کــه عمدت

کــه صندلی  هــای نــوِع وینــدزور26 آن، بــه صــورت 

ماشــینی تولیــد شــده بــود، تــا محدودیت  هــای هزینــه 

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

برطــرف می  شــد. ایــن صندلــی بــه دلیــل آنکــه مــدل 

ــاد  ــه ی ــدزور را ب ــی وین ــیک بریتانیای ــی کالس صندل

مــی  آورد، توســط جامعــۀ بریتانیــا، بیشــتر مــورد توجــه 

و اســتقبال قــرار گرفــت. در عیــن حــال ســنگ محکــی 

شــد برای مدرســۀ دانمارکی کاره کلینت27، در راســتای 

ــای  ــه صندلی  ه ــر اینک ــود ب ــی ب ــه مبتن ــا ک ــدۀ آنه ای

ــرای طراحی  هــای مــدن  ــی ب ــد الگوی تاریخــی می  توانن

بی  زمــان باشــند. دانمــارک، برخــالف بریتانیــای کبیــر، 

دچــار وقفــه  ای جــدی در تولیــد نشــده   بــود. در نتیجــه 

قــادر بــود تــا تولیــد مبلمــان را ادامــه بدهــد و بدیــن 

ترتیــب بــه صــادر کننــدۀ عمــدۀ مبلمــان بــه بریتانیــا، 

جایــی کــه بــه عنــوان الگویــی از کارکردگرایــی مــدرن 

انگلزســمیت،  شــود.28  تبدیــل  می  شــد،  شــناخته 

بــا بازگشــت بــه کانــادا، بــا تمرکــز مجــدد بــر 

در  معمــاری  از  پیامــدی  کــه  طراحی  صنعتــی 

دانشــگاه  های کانادایــِی تورنتــو، مک  گیــل، منیتوبــا 

ــود، از الگــوی انگلیســی پیــروی  و بریتیــش کلمبیــا، ب

کــرد. در جایــگاه مشــاور، انگلزســمیت، نقــش مهمــی را 

در ایجــاد انجمــن طراحــان صنعــت کانادایــی، کمیتــۀ 

بــه  از ســال 1953م،  )کــه  ملــی طراحی  صنعتــی 

شــورای ملــی طراحی  صنعتــی مبــدل شــد( و شــاخص 
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ــی  ــه همــه براســاس الگــوی طراحی  صنعت طراحــی، ک

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

نقــش قدرتمنــد الگــوری صنعــت تولیــد ایاالت  متحــده 

ــه  اش تحــت  ــه کــه وی در مقال ــود؛ همانگون هــم آگاه ب

عنــوان »طراحــی« در ســال 1949م اشــاره کــرده 

اســت، جایــگاه کانــادا در طراحی  صنعتــی، مابیــن 

بریتانیایــی  کنتــرل(  و  )محدودیــت  محافظــه  کاری 

و دانــش فنــی آمریکایــی بــود.29 وظیفــۀ پیــش  رو، 

ــز را  ــه چی ــاوس30 »هم ــی باوه ــروی از عملکردگرای پی

ــد«  ــد نکنی ــدام را تقلی ــا هیچ  ک ــد ام ــازی کنی شبیه  س

ــه طــور  ــار داشــت، »هــدف ب ــود.31 انگلزســمیت اظه ب

مشــخصی، طراحــی خــوب، تامیــن نیازهــای زندگــی، 

ــد یکــی  ــی اســت«. تقلی فرهنگــی و اقتصــادی کانادای

ــادا بــود کــه بایــد درمــان می  شــد  از نقــاط ضعــف کان

و  بازاریابــی  تحقیقــات  از  طراحــی  راه  حل  هــای  و 

پتانســیل عقالنــی موجــود در مــواد و پروســه  های 

تولیــد برخاســتند.32 پیامــد ایــن مســئله، آن بــود کــه 

بــرای نــوآوری در طراحــی و خلــق یــک طراحــی ملــی 

ــی التقاطــی  ــی از تاریخ  گرای ــد شــکاف کامل اصیــل، بای

ــد.33  ــه وجــود بیای ب

ــک  ــودن« ی ــی ب ــمیت از »کانادای ــم  انداز انگلزس چش

دیــدگاه کلیشــه  ای بــود. او اینگونــه اســتدالل می  کــرد 

کــه ماهیــت مــردم کانادایــی، شــامل تفکــرات منطقــی 

ــی  ــراث طبیع ــته و می ــلیم برجس ــل س ــخص، عق مش

ــک  ــری ی ــه امکان  پذی ــد ب ــت. او معتق ــمگیر اس چش

ــته  های  ــاس نوش ــود. براس ــی ب ــی کانادای ــی بوم طراح

در  کــه  کاراکتــری  و  فــرم  هــر  »امیدواریــم  وی، 

 طراحــی مــا ظاهــر می  شــود، کانادایــی باشــد«34.

 چیــزی کــه او بــرای موفقیــت جنبشــی کــه پیش  بینی 

ــردم  ــدگان و م ــان تولیدکنن ــی اطمین ــود، یعن ــرده ب ک

ــود. در پــی ایــن  ــه طراحــی بومــی کانادایــی، نیــاز ب ب

مســئله، تمایــل بــه بهبــود ســلیقۀ عمومــی، شــعارهای 

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــرار داد. ب ــر ق ــت تاثی وی را تح

جامعــۀ تحصیــل کــردۀ نخبــه، او آرزو می  کــرد طبقــۀ 

مصرف  کننــدۀ کانادایــی در نتیجــۀ تاثیــر و اصــاح 

ــا  ــود. ام ــق ش ــی، خل ــی بریتانیای ــر زیبایی  شناس تصوی

ــی  ــان کانادای ــدگان مبلم ــر تولیدکنن ــا، ب ــن ایده  ه ای

تاثیــر زیــادی نداشــت. چــرا کــه آنهــا تــا حــد زیــادی 

کانادایی  هــا  اینکــه  بــر  مبنــی  اعتقاداتشــان  بــر 

و  هســتند  ســنتی  مبلمــان  ســبک  های  خواســتار 

ــروی از  ــرای پی ــر شــیوه  های خــود ب ــه تغیی ــی ب تمایل

ــری در طراحــی  ــات دیگ ــتورالعمل  های او و اصالح دس

ــد.  ــد بودن ــد، پایبن ندارن

ــه  ــه کیفیــت طراحــی در صنعــت، ب ــوط ب مســائل مرب

صــورت مشــخصی، در کانادای پــس از 1945م، افزایش 

یافــت. زمانــی کــه تاریخ  نــگار هنــر، دونالــد بوکانــان35، 

ــد  ــت تولی ــه در صنع ــد میان ــه ح ــه آنچ ــی علی کمپیت

کانادایــی درک می  شــد، راه  انــدازی کــرد. در طــول 

ــردبیر  ــه وی س ــی ک ــای 1940 و 1950م، زمان دهه  ه

»هنــر کانادایــی« و مدیــر جامعــۀ طراحان  صنعتــِی 

ــا را  ــه تولیده ــت ک ــی نوش ــود، مقاله  های ــی ب کانادای

ــر  ــدی داشــت ب ــن حــال نق ــرد و در عی تشــویق می  ک

آنهایــی کــه ســلیقۀ عمومــی را فریــب دادنــد. در نقدش 

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

ــال  ــوزۀ روی ــده در م ــزار ش ــگاهی برگ ــاس نمایش براس

اونتاریــوی تورنتــو، بــود، وضعیــت طراحــی کانادایــی را 

ــر و  ــای کبی ــوئد و بریتانی ــی در س ــت طراح ــا وضعی ب

ــان در  ــر او، مبلم ــرد. از نظ ــه ک ــده مقایس ایاالت  متح
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کانــادا، ضعــف در ویژگی  هــای طراحــی و تکیــه کــردن 

بیــش از انــدازه بــر ســنت را داشــت:

ــی  ــت قدیم ــدرن در صنع ــای م ــود تالش  ه ــا وج »ب

ــا، ضعــف در طراحــی وجــود دارد.  ســاخت مبلمــاِن م

ــادگی و  ــر، س ــای تحری ــه بعضــی از میزه ــی ک در حال

ــیاری از  ــد، بس ــان می  دهن ــده را نش ــت پیش  رون حرک

آنهــا ســنگین و فاقــد ســبکی و ظرافــت هســتند. آیــا 

ســازندگان قفســه  های مــا حقیقتــا بــر این امــر معتقدند 
ــت؟«36 ــت اس ــت دارای فضیل ــی و صلبی ــه بی  حس  ک

بوکانــان، گفتمــان بین  المللــی طراحی اســکاندیناویایی، 

کــه از ویژگی  هایــی چــون ســبکی و ظرافــت اســتفاده 

ــه  ــرد ک ــاره ک ــن اش ــت. همچنی ــه کار گرف ــرد، ب می  ک

ــرای  ــراوان ب ــت ف ــا قابلی ــی ب ــوئدی الگوی ــی س طراح

ــد مبلمــان مــدرن در کاناداســت. تولی

ــری و  ــه کارگی ــه در ب ــویق عالق ــرای تش ــالش ب در ت

اســتخدام بیشــتر طراحــان در صنعت مبلمــان کانادایی، 

)NIDC(، کــه  بین  المللــی طراحی  صنعتــی  کمیتــۀ 

ــود،  ــرده ب ــان آن را در ســال 1948م تاســیس ک بوکان

طراحان  صنعتــی  »چگونــه  عنــوان  بــا  بروشــوری 

می  تواننــد در تجارتتــان بــه شــما کمــک کننــد« 

ــی از  ــک معرف ــامل ی ــور ش ــرد.37 آن بروش ــر ک منتش

ــاز  ــوئد آغ ــه در س ــی ک ــش طراحی  صنعت ــور جنب ظه

و ســپس در بریتانیــا و ایاالت  متحــده و در نهایــت 

ــاص  ــور اختص ــود.38 بروش ــت، ب ــترش یاف ــادا گس کان

ــرای  ــین  ها ب ــان و تکنس ــدگان، مهندس ــه بتولیدکنن ب

تشــویق ارتقــا طراحــی در تولیــد کاالی کانادایــی، کــه 

در نتیجــۀ آن، آنهــا می  توانســتند وارد رقابــت بــا دیگــر 

ــوئدی،  ــی س ــش طراحی  صنعت ــوند. جنب ــورها ش کش

ــه خاطــر اســتفاده از طراحــان در  ــژه  ای ب ــه طــور وی ب

ــد. ــناخته ش ــت، ش صنع

در  برجســته  ای  نقــش  بین  المللــی،  نمایشــگاه  های 

ارتقــا طراحــی اســکاندیناویایی داشــتند و در حقیقــت 

تحســین بوکانــان از طراحــی ســوئدی تــا حــدی 

در اثــر بازدیــدش از غرفــۀ نمایشــگاهی ســوئد در 
ــد.  ــود آم ــه وج ــال 1953م، ب ــل س ــگاه بروکس نمایش

39 پنــی اســپارک40  بیــان می  کنــد کــه اصطــالح 

»ســوئدی مــدرن41« در ســال 1939م و در نمایشــگاه 

ــه در  ــداع شــد؛ اصطالحــی ک ــورک اب ــی در نیوی جهان

برابــر زبان  هــای طراحــی باوهــاوس، آرت  دکــو42ی 

فرانســوی و فــرم   اســتریم43 آمریکایــی بــه وجــود 

ــگاه  ــوئدی در نمایش ــیای س ــد: »اش ــد. او می  نویس آم

ــاده و  ــی س ــر زیبای ــلط، از نظ ــر مس 1939م، آرام، غی

ــر  ــالوه ب ــیدند. ع ــر می  رس ــه نظ ــکوه ب ــدازه باش بی  ان

ــوان  ــه عن ــنی ب ــور روش ــه ط ــان، ب ــر خوشایندش ظاه

نمادهــای بصــری یــک فرهنــگ کــه ارزش یــک 

تفســیر انســانی و ملی  گرایانــه از زندگــی انســان را 

داشــتند، عمــل می  کردنــد.«44  بــرای بوکانــان، اشــیای 

ــا وجــود  ــی ب ــوئدِی موجــود در نمایشــگاه -»انتخاب س

ــپزخانه،  ــایل آش ــان، وس ــی از مبلم ــدی کوچک گروه  بن

ــری  ــفالی«45- هدایتگ ــروف س ــه  ای و ظ ــایل شیش وس

ــه کــه مســیر تغییــر  ــه زیبایی  شناســی آگاهان ــد ب بودن
ــی  داد.46  ــا م ــی را ارتق ــدرن در طراح ــش م ــه جنب او ب

ــه  ــان از »طراحــی خــوب«، همانطــور ک ــف بوکان تعری

ــا عنــوان »طراحــی بــرای اســتفاده در  در رســالۀ وی ب

تولیــدات کانادایــی« دیــده می  شــود، گفتمــان معمــول 

ــاب دارد: ــوئدی بازت ــی س طراح

»طراحــی خــوب در اشــیای تولیــد شــده، همانگونــه که 

ــی از  ــی ترکیب ــه معن ــا متوجــه شــده  ایم، ب ــروزه م ام
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ــودمند  ــردی س ــوب و عملک ــب خ ــادگی، تناس س

بلکــه  نیســت،  تزئیــن  مســئله  ایــن  اســت. 

ــرای زندگــی روزمــره  طراحــی اشــیای معمولــی ب

اســت. شــکوه خط  هــا و شــفافیت فــرم  ، دارای 
ــتند.«47 ــدف هس ــا ه ــازگاری ب ــرای س ــی ب  یگانگ

ــاخص  ــه ش ــکل دادن ب ــرای ش ــا، ب ــن معیاره ای

ــردن  ــه ک ــا اضاف ــذف و ی ــدف ح ــا ه ــی ب طراح

یــک  راســتا،  ایــن  در  بودنــد.  محصــوالت، 

ــی،  ــِی کانادای ــیای صنعت ــی از اش ــۀ عکاس مجموع

ــری  ــوان بخشــی از گال ــه عن 1948م، ب ــال  در س

طراحی  صنعتــی  اطالعاتــی  خدمــات  ملــی 

اجرایــی بــازوی  عنــوان  بــه  کانادایــی، 

محصــوالت  شــاخص،  شــد.  منتشــر   NIDC

تســلط  و  ســلیقه  اســتاندارهای  براســاس  را 

دوران  در  ملــی  مــوزۀ  اختیــارات  از  کــه  آن 
می  کــرد.48 رتبه  بنــدی  بــود،  جنــگ  از   بعــد 

کمیتــۀ  1953م،  ســال  تــا  حــال  ایــن  بــا    

شــی   150 تعــداد  تنهــا  طراحــی،  شــاخص 

انتخــاب  ایــن معیــار  بــا  را متناســب  صنعتــی 

شــی  ای  هــزار  دو  بــا  مقایســه  در  کــه  کــرد، 

ــی  ــاخص طراح ــط ش ــان توس ــان زم ــه در هم ک
بــود.49 ناچیــز  شــدند،  برگزیــده   بریتانیایــی 

ــه در  ــدود ک ــاده مح لع ــیای فوق  ا ــداد اش ــن تع ای

ــز  ــرم، تمای ــان -وضــوح، ف ــر معیارهــای بوکان ب برا

بی  معنــی-  تزئینــات  حــذف  و  روغــن  و  رنــگ 

ــد  نن ــد، می  توا ــرار گرفتن ــوب ق ــی خ ــرای طراح ب

ــرای  ــا ب ــختگیری معیاره ــند از س ــیری باش تفس

پذیــرش و براســاس آنچــه بوکانــان می  گویــد، 

ــی.   ــز طراحــی کانادای ــت غم  انگی ــی از وضعی بازتاب

تصویــر 1: ســیگرون بولوهوبــه، طراحــی داخلــی بــرای 
 ،)1959 ،NIDC مشــتریان مونتــرال بــا مبــل )برنــدۀ جایــزۀ
صندلــی و چهارپایــه )برنــدۀ  جایــزۀ NIDC، 1959(، و مبلمان  هــای 

دیگــر. عکــس: آرشــیو ســیگرون بولوهوبــه، دانشــگاه مک  گیــل

ــه  ــان AKA، »مجموع ــه، مبلم ــیگرون بولوهوب ــر 2: س تصوی
ــپتامبر 1967(، عکــس:  ــی )س ــی کانادای ــی داخل ــگاه«، طراح 12 اقامت

دانشــگاه مک  گیــل

ــاالر  ــورا، ت ــاالر ش ــان، ت ــه، مبلم ــیگرون بولوهوب ــر 3: س تصوی
ــر 1959(، عکــس:  ــی 11،4 )نوامب ــاوا، 1959، معمــاری کانادای ــهر ات ش

ــل ــگاه مک  گی دانش

رایــت50 ویرجینیــا  کــه  همانطــور  حقیقــت   در 

از شــاخص  های طراحــی  بوکانــان  اســت،   گفتــه 

اماکــن دیگــر بــرای را  ه  انــدازی مجموعــه  ای اخالق  گــرا 
ــد.51 ــتفاده می  کن ــت، اس ــن صنع در ای
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  بخش دوم
در دهــۀ 1950م، در کانــادا، نخبــگان طراحــی، دولــت 

ــد  ــوم بودن ــوزش عم ــی آم ــی در پ ــای آموزش و نهاده

تــا ســلیقۀ خــوب را بــه عنــوان راهــی بــرای پیشــبرد 

ــی کننــد -ایــن مســئله،  مدرنیزاســیون کشــور، همگان

ناشــی از میــل دائمــی مقابله بــا تولیدکننــدگان و عموم 

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

همزمــان بــا آنچــه کــه در فنالنــد، جایــی کــه جنبــش 

ــکاندیناویایی  ــورهای اس ــر از کش ــی دیرت طراحی  صنعت

ــاز  ــدن آغ ــی ش ــد صنعت ــر در فرآین ــۀ تاخی در نتیج

ــه کــه  ــود، همراســتا شــد.52 براســاس آنچ ــده ب ش

ــۀ  ــا اواخــر ده ــس53 می  نویســد، ت ــارانتوال وای ــا س مین

1950م در فنالنــد، »گفتمــان معمــاری و طراحــی 

اخالق  گرایــِی  یــک  و  ملی  گرایــی  ســلطۀ  تحــت 

جمعیــت تحصیــل کــرده کــه پیــرو خلــق ایــده  آل یــک 

ــه در  ــی ک ــد«. در حال ــول بودن ــدرن و معق ــۀ م جامع

کشــورهای اســکاندیناویایی، ایــن گفتمــان ملی  گرایــی 

ــود54 : هماننــد  ــر گســترش پیــدا کــرده ب بســیار زودت

ســلیقۀ  فنالنــدِی  داوران  کانادایــی،  نظریه  پــردازان 

ــر  ــه حمایــت مصرف  کننــده در براب طراحــی، متعهــد ب

ــای  ــا و طراحی  ه ــد عتیقه    ه ــوب مانن محصــوالت نامرغ

ــوع  ــن موض ــت، ای ــن عل ــه همی ــد. ب ــل بودن غیراصی

ــان  ــدگان اســتفاده از مبلم ــه بســیاری از مصرف  کنن ک

ــت و خاطــرات خانوادگــی  ــه نمــادی از اصال ســنتی ک

ــر  ــده  ای از قش ــوان نماین ــه عن ــد ب ــی نظام  من و روش
متوســط بــود را ترجیــح می  دادنــد، نادیــده گرفتنــد.55 

نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت، در حالــی کــه 

ــظ  ــال حف ــه دنب ــب ب ــدی اغل ــدگاِن فنالن مصرف  کنن

ــد،  ــان بودن ــط زندگی  ش ــا در محی ــنتی فرم  ه ــان س زب

ــرد  ــی ب ــئله پ ــن مس ــه ای ــور ب ــۀ 1950م، کش از ده

ــوی ورود طراحــی  ــی از س ــازی فرهنگ ــه یکپارچه  س ک
 اســکاندیناویایی در ســطح ملــی اتفــاق افتــاده اســت.56

 ایــن مســئله بــا آنچــه کــه در ابتــدا بــه نظر می  رســید، 

ــه  ــا ک ــال، از آنج ــن ح ــا ای ــری دارد، ب ــض کمت تناق

ســنت  فنالنــدی،  مدرنیســتِی  طراحــی  گفتمــان 

ــه  ــته ب ــه ابس ــت -ک ــش گرف ــی را در پی ــد داخل تولی

موقعیت  هــای ارضــی زندگــی و یــک رابطــۀ صمیمانــه 

بــا طبیعــت- بــه عنــوان نقطــۀ آغــازی بــرای طراحــی 

ــه  ــی ک ــود57 هنگام ــودمندگرایانه ب ــادۀ س ــیای س اش

ــدی  ــا ح ــت ت ــدی می  توانس ــی فنالن ــان طراح گفتم

طراحــی مدرنیســتی را بــا ســنت پیشــه  وری )صنعــت( 

ــن  ــوب بی ــی خ ــوژی طراح ــد، ایدئول ــق ده ــی وف بوم

نخبــگان کانادایــی، هــر ارتباطــی بــا ســنت پیشــه  وری 

گذســته را رد می  کــرد. ایــن مســئله ســبب بــه آشــکار 

ــک  ــت، کم ــی هنر/صنع ــه بیشــتر دوگانگ ــدن هرچ ش

ــان،  ــد بوکان کــرد.58 همــان اوایــل ســال 1945م، دونال

ایــن ایــده را کــه صنعتگــران کانادایــی می  تواننــد 

ــرد. و  ــند، رد ک ــت داشته  باش ــراح را در صنع ــش ط نق

ــار  ــه نمایــش آث ایــن نکتــه، در نتیجــۀ اعتــراض وی ب

دست  ســاخته در نمایشــگاه »طراحــی در صنعــت« 

ــر روی ایــن مســئله از  ــا وجــود بحثــی کــه ب ــود.59 ب ب

ــه  وری،  ــت60، پیش ــام اس ــال انج ــۀ 1940م، در ح ده

طراحی  صنعتــی  گفتمــان  در  برجســته  ای  نقــش 

کانادایــی نــدارد. چــه ســاختن سلســله  وار اشــیای 

ســودمند باشــد یــا ضمانــت یــک تاریــخ از ارزش 

ایــن  در  اســتثنا  روزمــره.  اشــیای  زیبایی  شناســی 

ــه کارن  ــود. عرصــه  ای ک ــون، در حــوزۀ بافندگــی ب قان

ــارت  ــدار اســتفاده از مه ــد دانمــارک، طرف ــو61، متول بُل
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پیشــه  وری در فضــای داخلــی کانادایــی اســت. او، 

کانادایــی62،  خانگــی  بافــت  شــرکتش،  طریــق  از 

بــرای  را  اســکاندیناویایی  طراحــی  پارچه  هــای 
ــرد.63 ــی ک ــی معرف ــی داخل ــان و طراح ــت مبلم  صنع

ــو بــرای پذیــرش الگــوی ســوئدی، اســتداللی کــرد   بُل

کــه بــه موجــب آن، پیشــه بــه عنــوان پایــه و اساســی 

ــتفاده  ــورد اس ــدی م ــع تولی ــی در صنای ــرای طراح ب

ــه  ــن نکت ــه ای ــت ب ــو می  توانس ــر بُل ــت.64 اگ ــرار گرف ق

ــد  ــق پیون ــی، از طری ــت فرهنگ ــه هوی ــد ک ــاره کن اش

ــوئدی،  ــی س ــت در طراح ــه و صنع ــز پیش موفقیت  آمی

ــر،  ــی دیگ ــطورۀ فرهنگ ــک اس ــت، ی ــه شده  اس یکپارچ

یعنــی کیفیــت ملی  گرایــی بــودن کــه اشــیای طراحــی 

شــدۀ اســکاندیناویایی را شــکل مــی  داد، وجــود داشــت 

ــتی  ــی مدرنیس ــترش طراح ــر گس ــت ب ــه می  توانس ک

ــت  ــتِرلوند65، اصال ــر بگــذارد. کریســتین ِس ــی اث کانادای

ــی کار  ــن مل ــالش انجم ــۀ ت ــوئدی را تنیج ــبک س س

ــرای حــل مشــکل مســکن  اجتماعــی ســوئد )CSA(، ب

ــی  ــۀ 1900م، می  دانســت. نوگرای ــل ده کشــور در اوای

بــا بهبــود ســالمت قشــر ضعــف جامعــه، زمانــی پیونــد 

داده  شــد کــه »نمایشــگاه خانــه«ی اســتکهلم، در 

ــی  ــان در زیبایی  شناس ــای آپارتم ــال 1917م، الگوه س

ــا  ــن آپارتمان  ه ــت. ای ــش گذاش ــه نمای ــتایی را ب روس

دارای نــور فــراوان، پرده  هــای ســفید، مبلمــان چوبــی، 

تخت  خــواب  مبل  هــای  و  بــاز  قفســه  های  فــرش، 

ــی از  ــیون زیبای ــوم آن دموکراتیزاس ــد. مفه ــو بودن ش

ــن  ــه و در عی ــه صرف ــرون ب ــای مق ــق نمایش  ه طری

ــلیقۀ  ــازی س ــر نوس ــه نمایانگ ــلیقه ک ــوش س ــال خ ح

هنــر بــا تعریــف و ترویــج یــک فــرم ملــی در طراحــی 

اســت.66 همانطــور کــه ســترلوند اشــاره می  کنــد، ایــن 

گفتمــان شــامل یــک عنصــر منفــی نیــز هســت و آن 

کنتــرل کــردن و نظــم بخشــیدن بــه مــردم از طریــق 

ــر را  ــۀ کارگ ــه طبق ــت ک ــی اس ــوزش زیبایی  شناس آم

ــن  ــا ای ــرد.67 ب ــل می  ک ــته تبدی ــۀ بس ــک جامع ــه ی ب

حــال، اشــیایی کــه براســاس طراحــی دموکراتیــک در 

ــا در  ــد تنه ــه« نشــان داده شــده بودن »نمایشــگاه خان

ــگاهی  ــود. فروش ــود ب ــکNK( 68(، موج ــرکت نوردی ش

بــزرگ و مجلــل بــرای مشــتریان ثروتمندتــر. بــه 

بیانــی دیگــر، ورود طبقــۀ کارگــر فقــط در یــک ســطح 

ــرکت  ــت.69 ش ــرار می  گرف ــک ق ــا ایدئولوژی ــی ی گفتمان

ــام  ــه ن ــط  تری ب ــت متوس ــا قیم ــی ب ــک، مبلمان نوردی

تریــوا70 نیــز می  فروخــت. ایــن مبلمــان محصولــی 

ــر شــرکت، معمــار  ــود کــه توســط مدی ارزان قیمــت ب

ــت  ــده  بود. در حقیق ــی ش ــودبرگ71، طراح ــاس اِس الی

ــورهای  ــه کش ــل ب ــل و نق ــرای حم ــول ب ــن محص ای

ــر  ــا اواخ ــد.72 ت ــتفاده می  ش ــادا اس ــه کان ــر از جمل دیگ

ــی  ــت عموم ــوئدی و موفقی ــی س ــۀ 1940م، طراح ده

فروشــگاه نوردیــک، بــه عنــوان محلــی بــرای تبلیغــات 

طراحــی خــوب در صفحــات مجلــۀ طراحــی بریتانیایی، 

در طــی گزارشــی از پــل رایلــی73، مطــرح شــد. گفتمان 

ــان  ــای مبلم ــاب ویژگی  ه ــوئدی، در بازت ــی س نوگرای

ــی چــون  ــک مشــهود اســت. ویژگی  های شــرکت نوردی

ــدازۀ مناســب  ســبکی، ســادگی، اســتفاده از چــوب، ان

پارچه  هــای  از  اســتفاده  اتاق  هــای کوچــک،  بــرای 

ــم  ــه توســط خان ــوازم خانگــی ک ــه و ل مخصــوص اثاثی

و  المپ  هــا  شــده  اند،  بافتــه  هولتبــرگ74  ســامپه 

اتصــاالت، کاغــذ دیواری  هــای رنــگ روشــن بــا نقــوش 

ظریــف، ظــروف شیشــه  ای و زیــورآالت دست  ســاز، همۀ 

آن چیــزی هســتند کــه رایلــی دیــده بــود و بــر ســنت 
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ــتند.75 ــت داش ــوئدی دالل ــدرن س ــی م ــی طراح  زندگ

بــه  مشــتریان   ،NK فروشــگاه  ســالن  فضــای  در 

ــا طراحــی خــوب و اصــول آن آشــنا  صــورت عینــی، ب

می  شــدند؛ بــه عــالوه، فروشــگاه خدمــات دکوراســیون 

ــا  ــی از اتاق  ه ــالید  های رنگ ــا و اس ــود را در عکس  ه خ

ــا  ــوجات و فرش  ه ــواری، منس ــذ دی ــای کاغ و نمونه  ه

از  می  توانســتند  مشــتریان  کــه  می  کــرد  ارائــه 

ــرف  ــد. از ط ــاهده کنن ــده را مش ــرا ش ــای اج نمونه  ه

ــم  ــه ه ــن خان ــاخت و تزئی ــای س ــۀ دوره  ه ــر، ارائ دیگ

بتواننــد  شــرکت  کنندگان  تــا  بــود  شــده  باعــث 

-تاکیــد  کننــد  طراحــی  را  خودشــان  اتاق  هــای 
ــوب.76 ــی خ ــول طراح ــوزش اص ــر روی آم ــدد ب  مج

 ایــن ایــده )نمایــش نمونــه اتاق  هــای تزئیــن شــده( که 

بــا هــدف آمــوزش ســلیقۀ محبــوب انجــام می  گرفــت، 

ــی شــد. هــم  ــی وارد طراحــی کانادای ــه صــورت عمل ب

ــگاه  های  ــی در فروش ــن فضاهای ــی چنی ــق برپای از طری

ــی  ــز طراح ــگاه  ها در مرک ــبه نمایش ــم ش ــزرگ77 و ه ب

کــه در ســال 1953م توســط مــوزۀ ملــی کانــادا 

ــد79.  ــاد ش ــَین78، ایج ــاختمان لورنش ــیس و در س تاس

ــی  ــبه واقع ــای ش ــش گروه  ه ــز، نمای ــن مرک ــدف ای ه

روزانــه  اســتفادۀ  بــرای  کانادایــی  طراحی  هــای  از 

ــداف  ــرای اه ــی ب ــای تعلیم ــار پنل  ه ــی، در کن طراح

آموزشــی   بــود.80 هامفــری کارِور81، معمــار و برنامه  ریــز 

شــهری، در گــزارش   خــود از مرکــز طراحــی در ســال 

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

آیــا اشــیای طراحــی شــدۀ کانادایــی خواهنــد توانســت 

ــاری  ــی، معم ــای نقاش ــار هنره ــان را در کن جایگاهش

ــن مســئله  ــرای کارِور، ای ــد؟82 ب ــازی بیابن و مجسمه  س

همچنــان در بیــن کیفیــت   محصــول، بازاریابــی و 

پیامــد انتخــاب مصرف  کننــدۀ عمومــی، وجــود داشــت. 

تــا زمانــی کــه تولیدکننــدگان، فروشــگاه  ها را بــا 

ــد، ســطح معمولــی  »کاالهــای اســفناک« پــر می  کردن

ســلیقۀ عمومــی، پاییــن باقــی می  مانــد. براســاس نظــر 

کارِور، مشــکلی کــه اغلــب مــردم در انتخــاب کاال دارند، 

گیرافتــادن در دوراهــی اســتفاده از وســایلی   اســت کــه 

بــر پایــۀ فرم  هــای قدیمــی بودنــد و یــا بــا جدیدتریــن 

مدهــا طراحــی شــده   بودنــد. بــه معنــای دیگــر انتخــاب 

ــن83«  ــتریم الی ــا »اس ــتی« و ی ــخه »مدرنیس ــن نس بی

طراحی  هــای قدیمــی.84 بنابرایــن، ارزش واقعــی مرکــز 

طراحــی، بــه علــت و جــود مکانــی بــود کــه برخــالف 

ــا  ــت در فض ــه دارای محدودی ــا ک ــا و موزه  ه گالری  ه

بودنــد، ایــن امــکان را مــی  داد تــا اشــیا از پشــت 

شیشــه  ها نمایــش داده شــوند و در نتیجــه، مــورد 

ــن موضــوع  ــد. کارِور ای ــرار بگیرن اســتقبال بیشــتری ق

ــی،  ــز طراح ــه مرک ــد ک ــرار می  ده ــث ق ــورد بح را م

»افــرادی را کــه کمتــر بــه هنــر رازآلــود عالقه  مندنــد، 

دعــوت می  کنــد«، همچنیــن اضافــه می  کنــد، بــا 

اینکــه آنهــا، محصــوالت کانادایــی بــا فــرم مطلــوب را 

در راســتای آمــوزش ســلیقۀ عمــوم، نمایــش می  دهنــد، 

امــا هنــوز اطمینانــی بــرای طراحــی کانادایــی در 

ــه  ــه ک ــاس آنچ ــد.85 براس ــی نمی  دهن ــۀ بین  الملل عرص

ــدودی از  ــداد مح ــد، تع ــان می  کردن ــات روز بی مطبوع

ــتند  ــان، می  توانس ــرای مبلم ــی ب ــای کانادای طراحی  ه

ــند. ــق داشته  باش ــر« تعل ــروه »هن ــه گ ب

ــج  ــه تدری ــن تصــور، طــی دهــۀ 1950م، ب ــد ای هرچن

تغییــر کــرد. علــت ایــن امــر تــا حــدی بــه ایــن دلیــل 

ــر  ــوئدی در تفک ــلیقۀ س ــدۀ س ــوم و ای ــه، مفه ــود ک ب

داوران معــروف و ذوق آنهــا ایفــای نقــش کــرد. از 
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ســوی دیگــر، تبلیغــات خرده  فروشــان مشــهوری چــون 

فروشــگاه  های سیمپســون86 و ایتــون87، کــه جــزو 

اســکاندیناویایی  طراحــی  ترویج  کننده  هــای  اولیــن 

شــدند، تاثیــر زیــادی گذاشــت. در دوران پــس از جنگ 

ــی قشــر متوســط  ــوی زندگ ــه جل ــت روب ــادا، حرک کان

ــی، ریشــه در خلــق جامعــه  ای مصرفــی  در ابعــاد جهان

داشــت کــه بــه جــای مفهــوم اســکاندیناویایی زندگــی 

دموکراتیــک بــرای تمــام طبقــات جامعــه، ایــدۀ بدســت 

آوردن کاالی لوکــس تبلیــغ شــده را داشــتند. در طــول 

دهــۀ 1950م، ســوئدی و دانمارکــی مــدرن88 -از نظــر 

ــه دکوراســیون  ــل ب ــک اســت- تبدی اســمی، دموکراتی

ــرده در  ــۀ تحصیل  ک ــر نخب ــرای قش ــده  آل ب ــی ای داخل

کانــادا شــد. بــا ایــن ســاختار جدیــد ارزش، اســتفاده از 

اشــیای طراحی شــده براســاس ســبک اســکاندیناویایی، 

ــی را  ــه  دار کانادای ــرای خان ــلیقه ب ــت س ــت درس حرک

ــرد. ــن می  ک تضمی

هنگامــی کــه بازارهــای آمریــکای شــمالی در دوران پــس از 

جنــگ، درهای خــود را بــه روی محصوالت اســکاندیناویایی 

ــود را از  ــین خ ــگاه  ها، تحس ــا و نمایش ــد، موزه  ه ــاز کردن ب

ایــن اشــیا بــه عنــوان اثــر هنــری، افزایــش دادنــد. همچنین 

طراحــان برجســته در زمــرۀ حامــالن ارزنــدۀ نام  هــای 

ــرار گرفتنــد. یکــی از راه  هایــی کــه باعــث شــد  تجــاری ق

تــا طراحــی اســکاندیناویایی بــه تصــورات کانادایی  هــا نفــوذ 

کنــد، نمایشــگاه »طراحــی در اســکاندیناوی« بــود کــه در 

ــا 1957م، در بیســت و دو مــوزۀ  بیــن ســال  های 1953م ت

آمریــکای شــمالی که شــامل مــوزۀ رویــال اونتاریــوی تورنتو 

و مرکــز ملــی گالــری و طراحــی در اتــاوا89 بــود می  شــد. این 

نمایشــگاه محصوالتــی از دانمــارک، ســوئد، فنالند و نــروژ به 

نمایــش گذاشــت.90 نمایشــگاه شــامل محصوالتــی از 

ــا  ــان ب ــوجات و مبلم ــوب، منس ــرامیک  ، چ ــه، س شیش

ــی و  ــنت قوم ــاس س ــه براس ــود ک ــر ب ــی معاص طراح

بومــی  هرکــدام از چهــار کشــور، طراحــی شــده بــود. 

ــی و تازگــی بایــد در کنــار هــم باشــند...«  ــر 4: »... خوب تصوی
ــال  ــه، س ــیگرون بولوهوب ــط س ــده توس ــی ش ــی طراح صندل
ــی NIDC در  ــزۀ طراح ــت جای ــرال، دریاف ــار AKA، مونت ــرای آث 1955م ب

ــده ــس: نگارن ــار 1955م( عک ــی )به ــر کانادای 1957م، هن

ــی  ــا طراح ــه ب ــده در مقایس ــودوزی ش ــی ت ــر 5: صندل تصوی
ســیگرون بولوهوبــه، هنــر کانادایــی، )بهــار 1955م( عکــس: نگارنــده
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ــته  ــان برجس ــر نقش  آفرین ــگاه ب ــن نمایش ــان، ای همزم

ــرد. نشــریۀ »موسســۀ  ــد می  ک در حــوزۀ طراحــی تاکی

ــبی  ــری مناس ــش خب ــادا«، پوش ــاری کان ــال معم روی

ــد  ــه از هنرمن ــک مقال ــگاه داد و در ی ــن نمایش را از ای

ــه،  ــده ک ــان ش ــویینگتون91، بی ــرج س ــنده، ج و نویس

طراحــی اســکاندیناویایی، »ریشــه در میــراث و قومیت« 

دارد و باعــث مــرگ عملکردگرایــی باهــاوس بــود 

ــق  ــوب را از طری ــی خ ــی طراح ــدۀ ارزش زیبای ــه ای ک

رد فرم  هــای تاریخــِی بومــی، کاهــش داد. برعکــس 

طراحــی اســکاندیناویایی کــه دانــش و مهــارت قدیمــی 

را بــه کار گرفــت و بــا اســتفاده از فرم  هــای تاریخــی و 

بومــی، ذهــن خــالق را بــرای خلــق یــک شــی دلپذیــر 

تاریخــی  فرم  هــای  در  زندگی  شــان  از  کــه  روزانــه 

ــۀ ســویینگتون،  ــرد.92 گفت ــه کار ب ــرد، ب نشــات می  گی

تاثیــر نمایشــگاه »راه ســوم« مدرســۀ دانمارکــی کاره 

کلینــت93 را آشــکار می  کنــد، کــه مبلمــان بــا کیفیــت 

ــرد  ــتی و عملک ــارت دس ــتثنایی مه ــس اس ــا ح را ب

ــوه آن،  ــد انب ــه تولی ــی ک ــد در حال ــغ می  کن را تبلی

ــۀ کاره  ــت مدرس ــت.94 مرکزی ــه اس ــه صرف ــرون ب مق

ــرای  ــازان ب ــاران و کابینت  س ــاد معم ــت، در اتح کلین

روایتــی از مدرنیســم دانمارکــی، اســت. بازتــاب آن در 

فــروش ایــن طراحــی بــه عنــوان راهــی بــرای توجــه 

بــه نیازهــای انســانی بــا حفــظ کــردن مــواد تاریخــی 

ــر  ــی و تفک ــرای زندگ ــی ب ــا راه مدرن ــن ارتق در عی
اســت.95

 بخش سوم
تاثیــر مدرســۀ کاره کلینــت، نکتــۀ کلیــدی بــرای 

شــکل  گیری و ارتقــا طراحــی اســکاندیناویایی در کانادا، 

در یکــی از شــخصیت  های مهــم، معمار و طــراح مبلمان 

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

AKA )مونتــرال(، در  کاری  اش در شــرکت مبلمــان 

عرصــۀ طراحــی کانادایــی بــه رســمیت شــناخته شــد. 

ــال  ــال  های 1953م )س ــن س ــزۀ NIDC، بی دوازده جای

تاســیس NIDC(و بســته شــدن برنامــۀ جوایــز در ســال 

ــور  ــه ط ــش ب ــر کارهای ــرد. تصاوی ــب ک 1959م، کس

ــه عنــوان  پیوســته در مطبوعــات فرهنگــی کانادایــی ب
ــد.97  ــان داده می  ش ــوب، نش ــی خ ــی از طراح نمونه  های

بولوهوبــه در آکادمــی هنــر ســلطنتی دانمــارک در 

ــان  ــراح مبلم ــار و ط ــک معم ــوان ی ــه عن ــاک، ب کپنه
 آمــوزش دیــد. در نهایــت توســط شــرکت تــی. ایتــون98

ــن  ــی ای ــای اروپای ــرف دفتر  ه ــال 1950م، از ط ، در س

ــرای  ــی ب ــی داخل ــاور طراح ــوان مش ــه عن ــرکت، ب ش

ــه  ــی ک ــد. زمان ــغول ش ــرال، مش ــگاه  های مونت فروش

ــراح  ــک ط ــوان ی ــه عن ــید، ب ــادا رس ــه کان ــه ب بولوهوب

شایســته و بــا تجربــۀ قابــل توجهــی، در هــر دو زمینــۀ 

طراحــی داخلــی و طراحــی مبلمــان، کــه برخاســته از 

ریاســت طراحــی داخلــی و مبلمــان تئاتــر شــهر مالمــو 

در ســال 1942م و همچنیــن پژوهش  هــای وی در 

ــال  های  ــن س ــوئد بی ــت س ــرای دول ــکن ب ــورد مس م

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

شــرکت مشــاوره  ای خــودش در حــوزۀ طراحــی مبلمان 
ــرد.99 ــیس ک ــتکهلم، تاس ــی را در اس ــاری داخل  و معم

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

متوجــه شــد حرفــۀ طراحــی مبلمــان مراحــل ابتدایــی 

ــای  ــیاری از مبلمان  ه ــرد و بس ــپری می  ک ــود را س خ

مــدرن موجــود، وارداتــی هســتند. از نظــر او، گســترش 

و ارتقــا ســلیقۀ کانادایی  هــا در مبلمــان، از طریــق 

ــدا از  ــه ابت ــی ک ــکاندیناویایی واردات ــان اس ــن مبلم ای
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ــود.100  ــه ب ــد، صــورت پذیرفت ــکاندیناوی وارد می  ش اس

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

ــان  ــرکت مبلم ــعبه  ای از ش ــوان ش ــه عن ــر102،101 ب ُکلِ

AKA، شــکل دارد. هــدف از ایــن موضــوع، خلــق یــک 

ــود. ــرای تولیــد انبــود مبلمــان ب طراحــی بدیــع ب

بــا وجــود ریشــۀ ســوئدی بولوهوبــه، و مکتــب فکری  اش 

کــه نتیجــۀ آمــوزش در مدرســۀ دانمارکــی کاره کلینت 

بــه  در  وی  بررســی  های  دیگــر،  طــرف  از  و  بــود، 

ــی  ــش بازتاب ــنتی، طراحی  های ــای س ــری نمونه  ه کارگی

از مــد دانمارکــی دهــۀ 1950م بــا رویکــردی بــه ســوی 

طراحــی نوآورانــه اســت. در کنــار ایــن مســئله، او 

همــواره توجــه خاصــی بــه ســبک  ها و مصالــح ســنتی 

داشــت.103 بــرای بولوهوبــه، چونــان طراحــان دانمارکی، 

ــی،  ــوم بی  زمان ــلیقه در مفه ــان س ــکل بی ــن ش باالتری

اشــاره  بــدان  او  کــه  کیفیتــی  می  گیــرد.  شــکل 

اســکاندیناویایی  طراحــی  در  می  تــوان  را  می  کنــد 

ــر،  ــان معاص ــن طراح ــخیص داد و در کار مهمتری تش

ــات و  ــل تزئین ــتفاده از حداق ــی اس ــه در پ ــانی ک کس

تکنیک  هــا بــا توجــه بــه انتخــاب درســت مــواد، 

ــه  ــواره ب ــالوه او هم ــه ع ــرد.104 ب ــاهده ک ــد، مش بودن

ــود و در  ــش ب ــی در طراحی  های ــن بی  زمان ــال همی دنب

ــرای اصــول  ــه آمــوزش عمــوم ب عیــن حــال متعهــد ب

ــتودیوی  ــای اس ــال الگوه ــه دنب ــوب.105 ب ــلیقۀ خ س

نمایشــگاه  های  بولوهوبــه،  اســتکهلم،  در   NK-bo

ــاق  ــه ات ــف ک ــر مختل ــا ظواه ــرال ب AKA را در مونت

ــای  ــامل طرح  ه ــی ش ــای پذیرای ــوری و اتاق  ه ناهارخ

ــایل  ــه  ای، وس ــروف شیش ــار ظ ــای او، در کن مبلمان  ه

ــن  ــرد.106 اولی ــا ک ــود را برپ ــی ب ــی  های واردات و نقاش

جایــزۀ NIDC بولوهوبــه، در ســال 1957م، متعلــق 

ــال  ــایش در س ــدف آس ــا ه ــه ب ــی  ای ک ــی راحت صندل

ــود کــه بازتــاب آموزش  هــای  1955م طراحــی کــرده، ب

ــک  ــی، ی ــی اســت. پشــتی صندل ــات آناتوم او در مطالع

ــی و  ــت جابه  جای ــه قابلی شــش  ضلعی نامنظــم اســت ک

ــی  ــن صندل ــد. ای ــر فراهــم می  کن ــرای کارب ــم را ب تنظی

تبدیــل بــه طــرح اصلی بــرای خط تولیــد مبلمــان اداری 

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

ــرم  ــا ف ــی ب ــزۀ 1959م او، مبل ــید. جای ــد رس ــه تولی ب

پشــتی شــش  ضلعی غیــر معمــول بــود، صندلــی راحتــی 

ــه همــرا  ــۀ او از ســال 1957م، ب ــده شــده و چهارپای برن

چندیــن قطعــۀ دیگــر، بــرای مبلــه کــردن اتــاق پذیرایی 

یکــی از مشــتریان AKA، بــه منظــور ایجــاد ترکیبــی که 

ــه  ای از زیبایی  شناســی طراحــی اســکاندیناویایی را  نمون

بــه یــاد مــی  آورد ترکیــب شــدند. ایــن نمونــه در اواخــر 

دهــۀ 1950م، بــه اوج محبوبیــت در کانــادا رســید. 

)تصویــر 1(. بــا وجــود چالش  هایــی کــه در فضــای 

ــه  ــای بولوهوب ــت،107 کاره ــود داش ــی وج ــی بوم طراح

نمایشــی از بهتریــن طراحی  هــای کاندایــی در سه  ســالۀ 

میــالن ســال 1957م، نمایشــگاه صلــح جهانی بروکســل 

1967م،  اکســپو108  جهانــی  نمایشــگاه  و  1958م، 

ــه  ــود ک ــی ب ــراح کانادای ــی از 12 ط ــه یک ــود. بولوهوب ب

طراحــی مبلمــان ســکونت  گاه 10967 بــا طراحــی موشــه 

ــر 2(. همچنیــن  ــه او واگــذار شــد. )تصوی َصفــدی110، ب

ــهر  ــاالر ش ــردن ت ــه ک ــرای مبل ــه ب ــش ک طراحی  های

ــرای نمایــش عناصــر انســانی، در ســال  ــی ب ــاوا، مکان ات

1959م برگزیــده شــد )تصویــر 3(، نشــان می  دهــد کــه 

ــی در  ــش ملی  گرای ــرای نمای طراحــی اســکاندیناویایی ب
ــو.111 پایتخــت، بســیار مناســب ب
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کانادایــی در حــوزۀ  نوشــته  های  در دهــۀ 1950م، 

طراحــی، بیــان می  کننــد کــه زمان  هایــی وجــود 

داشــتند کــه بیــن رواج دادن گفتمــان طراحــی خــوب 

کــه توســط شــورای ملــی طراحــی صــورت می  گرفــت 

ــی در محصــول واقعــی،  و مســائل هویتــی بومــی و مل

ــک  ــید ی ــر می  رس ــه نظ ــت.112 ب ــود داش ــض وج تناق

ــی در  ــان طراح ــب گفتم ــویش در قل ــفتگی و تش آش

ایــن ســال  ها وجــود داشــت کــه تــالش بــرای طراحــی 

ــا  ــوان ادع ــود. می  ت ــوده ب ــاید بیه ــی ش ــی کانادای بوم

ــۀ  ــه دلیــل تصــوری اســت کــه برنام ــن ب کــرد کــه ای

جایــزۀ NIDC و جایــزۀ شایســتگی طراحــی آن، همــرا 

بــا شــاخص طراحــی، پذیــرش برتــری طراحــان مبلمان 

در  را  کانادایــی  صندلــی  یــک  داوران   :6 تصویــر 
1955م   NIDC ــی  ــزۀ طراح ــرای جای ب ــان  داوری  ش ــی  ط
ــس:  1955م( عک ــار  )به ــی،  نادای کا ــر  هن ــد،  داوری می  کنن

رنــده نگا
ــر  ــرز، هن ــان کویپ ــراح: ی ــواب، ط ــاق خ ــه ات ــر 7: مجموع تصوی

ــده ــس: نگارن ــار 1955م( عک ــی، )به کانادای

تصویــر 8: طراحــی شــده توســط رابیــن بــوش، توضیحــات: »این 
مجموعــۀ اتــاق ناهارخــوری با چــوب طبیعی گــردو، در ســال 1953 

تولیــد شــد«، هنــر کانادایــی، )مــی 1955م( عکــس: دانشــگاه مک  گیل

ــد شــده  ــرز، تولی ــان کویپ ــراح ی ــی، ط ــی راحت ــر 9: صندل تصوی
ــه  ــی، )فوری ــر کانادای ــو، هن ــال، تورن ــان امپری ــرکت مبلم ــط ش توس

1955م( عکــس: دانشــگاه مک  گیــل  
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ــه(113. ــد بولوهوب ــد. )مانن ــان می  ده ــی را نش خارج

ــه  ــری ک ــته و تصوی ــن نوش ــام بی ــن ابه ــای ای مثال  ه

در گــزارش کنفرانــس مبلمــان NIDC )پاییــز 1954م، 

تورنتــو(، اتفــاق افتــاد. جایــی کــه تقریبــاً یکصــد 

تولیدکننــده، خرده  فــروش و طــراح جمــع شــده بودنــد. 

ــن  ــر ای ــر س ــون بحــث ب ــس پیرام ــن کنفران ــدف ای ه

مســئله کــه آیــا مبلمــان مــدرن، رویکــردی گذراســت و 

یــا توســعه  ای اســت براســاس نیازهــای زندگــی معاصــر، 

بــود. در مقالــه  ای کــه ایــن رویــداد را پوشــش مــی  داد، 

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

راحتــی برنــده شــدۀ بولوهوبــه را در کنــار تصویــری از 

یــک صندلــی روکــش  دار بــا تــودوزی ســنگین قــرار داد 

ــی  ــا کیفیت  های ــه را ب ــی بولوهوب ــا ویژگی  هــای صندل ت

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

ــل ایــن دیــدگاه، کــه آن هــم از ســوی  4و 5(. در مقاب

ــار نظــری از طــراح  ــه  ای شــامل اظه ــود، مقال NIDC ب

مبلمــان، جــرج ســولیس116، از شــرکت اســنایدِر واترلو، 

ــرد  ــاس می  ک ــه احس ــود ک ــی ب ــد. او کس ــر ش منتش

ــه  ــت و ب ــی اس ــبک خارج ــه س ــه ب ــی بولوهوب طراح

عنــوان الگویــی بــرای کانــادا، نامناســب.

ــردم  ــم؛ م ــرایط داری ــاوت از ش ــه  ای متف ــا مجموع »م

ــی  ــکالت جغرافیای ــد؛ مش ــی دارن ــت متفاوت ــا طبیع م

ــن مشــکالت را درون  ــد ای ــا بای ــاوت اســت؛ م ــا متف م

ــری  ــک نتیجه  گی ــن ی ــم«.117 ای ــل کنی ــان ح خودم

قابــل توجــه بــود کــه اســنایدِر واترلــو، یکــی از 

معــدود تولیدکننده  هــای کانادایــی کــه در حــوزۀ 

فلســفۀ طراحــی، کامــال مــدرن قلمــداد می  شــد. ایــن 

تولیدکننــده، از اوایــل دهــۀ 1930 بــا شیشــه و فــوالد 

کامــال  مبلمانــی  1950م،  دهــۀ  در  و  می  کــرد  کار 

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

کــه توســط رئیــس شــرکت، کالیتــون اچ. اســنایدر119 

نوشــته شــده بــود، از گفتمانــی حمایــت می  کــرد 

ــان  ــدۀ طراح ــه ای ــیار ب ــید بس ــر می  رس ــه نظ ــه ب ک

اســکاندیناویایی شــباهت دارد:

»[مبلمــان مــدرن] بایــد طراحــی شــکوهمند، بــا 

ســرانجامی عالــی، عملکردگــرا، اقتصــادی باشــد و 

ــگ اســتفاده شــده  ــه طــور درســتی از رن ــن ب همچنی

ــی  ــی از روش زندگ ــۀ منطق ــک نتیج ــد... . [آن] ی باش

ــی  ــار راحت ــح، در کن ــای واض ــت. طراح  ه ــدرن هس م

ســازندۀ  نیازهــای  بــه  توجــه  بــا  آن  از  مراقبــت 

خانه  هــای مــدرن: صرفه  جویــی در فضــا، زمــان و 

ــه،  ــای بولوهوب ــه طراحی  ه ــت اینک ــه«.120 حقیق هزین

ــد،  ــرای NIDC را آفری ــوب ب ــی خ ــری از طراح تصوی

ــد  ــی مانن ــدگان مبلمان ــرای تولیدکنن ــت ب ــن اس ممک

ــا بازارهــای داخلــی خانگــی  اســنایدر کــه در رقابــت ب

بودنــد، دردسرســاز شــده بــود. فرم  هــای مبلمــان 

اســکاندیناویایی شــروع بــه پــر کــردن بازارهــا از منابــع 

مختلفــی چــون واردات مســتقیم کــه در فروشــگاه  هایی 

ــای ارزان  ــو، و طرح  ه ــادا121 در تورنت ــیِل کان ــون ش چ

ــادا آورده  ــه کان ــزرگ ب ــگاه  های ب ــق فروش ــه از طری ک

ــان  ــیاری از طراح ــالوه بس ــه ع ــد. ب ــود، کردن ــده ب ش

کانادایــی از ظاهــر ســبک کاســکاندیناویایی در سرتاســر 

دهــۀ 1950م بــا هــدف بــرآورده کــردن تقاضــای 

بــازار محبــوب و عقــد قراردادهــای بــزرگ، تقلیــد 

می  کردنــد. تصویــر جلــد مقالــۀ ســولیس، هیئــت 

منصفــه را کــه در حــال قضــاوت کــردن یــک صندلــی 

هســتند کــه بــه ســبک اســکاندیناویایی اســت، نشــان 

ــی  ــول راض ــه از محص ــال هم ــن ح ــد؛ و در عی می  ده



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

اســت کــه ســبک اســکاندیناویایی مبلمــان تولیدشــده 

توســط صنایــع محلــی، در بــازار تولیــد انبــوه مبلمــان، 

ــرای  ــود ب ــکلی ب ــوع مش ــن موض ــدند. ای ــی ش رقابت

گروه  هــای کوچکتــری چــون اســنایدرز؛ همینطــور 

ــداوم در  ــور م ــه ط ــش ب ــه مبلمان ــم ک ــرای AKA ه ب

ــدم  ــکل ع ــد، مش ــان   داده می  ش ــی نش ــاخص طراح ش

ــود داشــت. ــود وج ــد انب تولی

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

دونالــد بوکانــان، تولیدکننــدگان کانادایــی را بــه علــت 

شکســت در خلــق یــک ارتبــاط بیــن اقتصــاد و طراحــی 

نقــد کــرد:

شــده،  اصــالح  صندلی  هــای  نمونــه  از  »[بعضــی] 

بســیار  روکــش  دار،  صندلی  هــای  خصــوص  بــه 

ــن کشــور،  ــات در ای ــی اوق ــط گاه ــران هســتند. فق گ

مــا موفــق می  شــوند کــه در چنیــن  محصــوالت 

مقاالتــی ارزش عمومــی مشــترک و طراحــی خــوب را 
ترکیــب کننــد«.122

ایــن مقالــه، از صندلــی بولوهوبــه )برنــدۀ جایــزۀ 

1957م( بــه عنــوان یــک نمونــۀ موفــق اســتفاده کــرد. 

ــا، اشــاره بــه مشــکل تولیــد AKA، می  کنــد  نقــد بوکان

و در عیــن حــال کــه بــه شکســت در معادلــۀ اســطورۀ 

طراحــی اســکاندیناویایی بــا ارزش  هــای اجتماعــی 

دموکراتیــک منجــر می  گــردد. همانطــور کــه کجتیــل 

فــاالن اشــاره می  کنــد، چنیــن هدف  هــا و آرمان  هایــی 

ــان و  ــه دالالن گفتم ــرا ک ــد؛ چ ــعاری بودن ــا ش صرف

ــه از  ــی ک ــتر مفاهیم ــده، بیش ــاخته ش ــای س هدف  ه

ــد،  ــرا بودن ــی نخبه  گ ــادی و فرهنگ ــر اقتص ــر دو نظ ه

ــد  ــه متع ــه، ک ــی بولوهوب ــد.123 حت ــان می  کردن را بی

ــود،  ــوب ب ــلیقۀ خ ــۀ س ــی در زمین ــوزش عموم ــه آم ب

ــی مشــتریان  ــرای طراحــی داخل ــوان مشــاور ب ــه عن ب

ــد  ــر از ح ــه فرات ــی ک ــد طراحی  های ــد و تولی ثروتمن

معمــول خریــدار مبلمــان در کانــادا بــود، خدمــت 

می  کــرد.

طرح  هــای  تاثیــر  نمونه  هــای  از  دیگــر  یکــی 

اســکاندیناوی را بــا هــدف ملی  گرایــی   کانادایــی را 

طــراح  کویپــرز124،  جــان  طرح  هــای  در  می  تــوان 

امپریــال  »مبلمــان  اســتخدام  در  کــه  هلنــدی 

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

ــی  ــی در آکادم ــاری و طراحی  صنعت ــوزۀ معم او در ح

هنــر و معمــاری الهــه، تحصیــل کــرده بــود. کویپــرز، 

قبــل از آنکــه توســط رئیــس شــرکت امپریــال، دونالــد 

ــق  ــرای خل ــی ب ــه عنــوان طــراح داخل اســترودلی125، ب

مبلمــان معاصــر بــرای ایــن شــرکت، اســتخدام گــردد، 

در لنــدن، فعالیــت می  کــرد.126 راشــل ُگتلیــب127 و 

کــوران گلــدن128 در تاریــخ طراحــی کانادایــی از ســال 

ــرای  ــرز، ب ــراث کویپ ــه می ــد ک ــان می  کنن 1945م، بی

طراحــی مبلمــان کانادایــی »معرفــی ســاختار مــدوالر 

و اســتفاده از اجــزای اســتاندارد« بــود کــه بــه ســمت 

ــه  ــزی ک ــوه و آن چی ــد انب ــرای تولی ــر ب ــت باالت ظرفی

ــورد  ــی م ــان کانادای ــر  کت  های مبلم ــر ش ــط دیگ توس

قبــول واقــع شــده بــود، هدایــت می  کــرد.129 براســاس 

مبلمــان  شــرکت  های  نویســندگان،  یادداشــت  های 

ــرای  ــود را ب ــری خ ــای صنعتگ ــد AKA، رویکرد  ه مانن

ــظ  ــر حف ــت باالت ــا کیفی ــای ب ــود مبلمان  ه ــد انب تولی

کردنــد، امــا نمی  توانســتند بــا »تولیــدات همتایــان خود 

منطبــق شــوند«.130 تاثیــر طراحــی اســکاندیناویایی نــه 

تنهــا در فــرم مبلمــان طراحــی شــده توســط کویپــرز 
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ــذاری  ــه در نامگ ــت، بلک ــکار اس ــال، آش ــرای امپری ب

می  گــردد:  مشــاهده  نیــز  مختلفــی  طراحی  هــای 

قفســه  های  و  میزهــا  )نگهدارنده  هــا،  هلســینکی131 

ــاق  ــاق خــواب( و اســتکهلم133 )ات کتــاب(، اســلو132 )ات

ــرز  ــواب کویپ ــوئیت  های خ ــی از س ناهارخوری(.134یک

ــان  ــا مبلم ــا کانادایی  ه ــۀ »آی ــش در مقال ــرای نمای ب

ــر  ــۀ »هن ــر 7(، در مجل ــد؟« )تصوی ــدرن می  خواهن م

کانادایــی«، اســتفاده شــده بــود. بــرای اطالعات بیشــتر 

بــه خواننــده، ایــن توضیــح را داشــت کــه »اتــاق خــواب 

ــی  ــر حاک ــن تصوی ــی کمــی دارد«. ای ... اشــیای موروث

از آن اســت کــه کانادایی  هــا بــه طــور معمــول در 

مســائل ســلیقه  ای آمــوزش ندیــده بونــد، و قــادر بودنــد 

تــا صــرف هزینــه بــرای طراحی  هــای معاصــری چــون 

ــه الویتشــان در اســتفاده از مبلمــان  ــرز را ب ــار کویپ آث

ــد.135 در 1958م، او  ــح بدهن ــی، ترجی قدیمــی و موروث

ــوِن  ــرای سیمپس ــی ب ــاق نمایش ــک ات ــردن ی ــه ک مبل

ــرز،  ــت. کویپ ــده داش ــه عه ــو را ب ــدن136، در انتاری لن

مبلمانــی کــه براســاس طراح  هــای اســکاندیناویایی 

ــرای  ــود، طراحــی کــرد.137 مبلمــان طراحــی شــده ب ب

خانــۀ خــودش نیــز در یــک مقالــه بــرای مجلــۀ 

ــه  ــی138« در 1958م، ارائ ــای کانادای ــا و باغ  ه »خانه  ه

ــای  ــن طراحی  ه ــال، ای ــان امپری ــه مبلم ــا اینک ــد. ب ش

مــدرن اســکاندیناویایی را ارتقــا داد و ترویــج کــرد، ایــن 

ــا از وی تقاضــای طراحــی  ــه آنه ــزارش داد ک ــه گ مقال

محصولــی را داشــتند کــه »اســتعمار کانــادا« نــام 

ــزی  ــابه آن چی ــدگان مش ــرای مصرف  کنن ــت، و ب داش

Ni-  ــی ــی راحت 139 صندل ــود ــت، ب ــازار اس ــه در ب .ک

pigon )برنــدۀ جایــزۀ NIDC در 1957م( کویپــرز، 

از  بــه نظــر می  رســد نشــانه  ای  در ســال 1956م، 

ــر  ــی اگ ــی اســت. حت ــر طراحــی مل ــری در تصوی تغیی

برپایــۀ الگــوی اســکاندیناویایی باشــد )تصویــر 8(. 

ــی  ــگاه جهان ــادا در نمایش ــۀ کان ــی در غرف ــن صندل ای

صلــح بوکســل در 1958م، در کنــار دیگــر محصــوالت 

متاثــر از ســبک اســکاندیناویایی، ارائــه شــد.140 طراحــی 

ــال  ــرکت امپری ــرای ش ــی را ب ــت بزرگ ــرز، موفقی کویپ

ــد  ــای جدی ــد قرارداده ــکان عق ــی و ام در خرده  فورش

ــن حــال او ســتاره  ای  ــه وجــود آورد و درعی ــازار ب در ب

ــزۀ  ــدۀ بیســت و پنــج جای ــادا و برن شــد در قلمــرو کان

NIDC، بیــن ســال  های 1953م تــا 1955م گردیــد.141 

ُگیلیــب و گلــدن اشــاره می  کننــد کــه در نهایــت، 

ــرای  مبلمــان امپریــال »تبلیغــات پــر ســر و صدایــی ب

ــام داد  ــود انج ــی خ ــی و بین  الملل ــت مل ــن موفقی ای

ــد شــدن طــراح در اواســط  ــادر در برن -یــک رخــداد ن

ــالدی«142. ــاه می ــۀ پنج ده

ســومین طــراح برجســته در ایــن زمینــه کــه از 

موفقیــت در طراحــی مبلمــان براســاس طرح  هــای 

بــوش143،  رابیــن  شــد،  بهره  منــد  اســکاندیناویایی 

متولــد کانــادا، کســی کــه هنــر و طراحــی را در 

مدرســۀ هنــر ونکــوور خوانــد. در اوایــل دهــۀ 1950م، 

در شــراکتی بــا اِرل موریســون144، بــوش مبلمــان 

کوتــاه و صندلی  هــای راحتــی  ای کــه یــادآور الگوهــای 

خرده  فروشــی  ها  در  فروشــش  و  بودنــد،  کانادایــی 

از طریــق ایتــون، در سراســر کانــادا مرســوم بــود، 

ــرکا  ــوش و ش ــن ب ــرکت رابی ــرد. او ش ــی می  ک طراح

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

شــرکت، او طراحی  هــای خــودش و محصــوالت هرمــان 

ــرد.146  ــد می  ک ــودش، تولی ــارت خ ــا نظ ــر145 را ب میل

بعــدا فروشــگاهی در تورنتــو بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
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ــوش  ــه توســط ب ــاق ناهارخــوری ک ــۀ ات ــرد. مجموع ک

ــبک  ــی س ــود، تاث ــده ب ــی ش ــال 1953م، طراح در س

ــان  ــای آن دوره  اش نش ــکاندیناویایی را در طراحی  ه اس

.)9 )تصویــر  می  دهــد.147 

ــر  ــۀ »هنــر کانادایــی«، مدی ــۀ 1959م، در مجل در مقال

وقــت مرکــز طراحــی، نورمــن ِهیــز148، کارهــای اولیــۀ 

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

ــت  دار،  ــی طبیعــی چــوب و پارچــۀ باف ــر زیبای ــه ب تکی

ــف  ــادی« توصی ــای غیرع ــا رنگ  ه ــه  روز، ب ــب و ب حال

دیــدگاه  بــا  اثــر  تفســیر  جــای  بــه  می  کنــد.149 

اســکاندیناویایی، ِهیــز، بــا تاکیــد بــر هــوش و زیرکــی 

ــادا  ــوم کان ــه شــرکت آلومینی ــد ک ــان می  کن ــوش، بی ب

ــران  ــی کارگ ــایش و راحت ــطح آس ــش س ــرای افزای ب

معــدن کیتیمــات150، وســایل بــوش را انتخــاب کــرده و 

ــرای مــدت طوالنــی  ــه مانــدن کارگــران ب در نتیجــه ب

ــی ســخت وطاقت  فرســا، کمــک کــرده اســت.  در مکان

تجربــۀ کیتیمــات، موضوعــی شــد بــرای نمایــش 

مبلمــان طراحــی شــدۀ کانادایــی در ســه ســاالنۀ 

میــالن )1957م(. کارهــای بــوش شــکافی بیــن آنچــه 

متاثــر از ســبک اســکاندیناویایی و آنچــه کــه طراحــی 

ــت.  ــد، انداخ ــی می  ش ــی تلق ــری کانادای ــت بص هئی

در یــک مصاحبــه بــا مجلــۀ »خانه  هــا و باغ  هــای 

کانادایــی« در ســپتامبر 1958م، در شــماره  ای کــه در 

آن طرح  هــای او بــه ســبک اســکاندیناویایی روی جلــد 

ــوب  ــتفاده از چ ــوش، اس ــود. ب ــده ب ــش داده ش نمای

ــه صــورت ســنتی در محصــوالت  ــی کــه ب ســاج )چوب

ــر  ــرد و ب ــد( را رد ک ــتفاده می  ش ــکاندیناویایی اس اس

ــود  ــد انب ــرای تولی ــی ب ــای کانادای ــتفاده از چوب  ه اس

ــتفاده از  ــرد. نتیجــۀ انتخــاب اس ــان پافشــاری ک مبلم

ــک  ــه ی ــکاندیناویایی را ب ــی اس ــی، طراح ــوب بوم چ

ــل  ــرد.151 در اوای ــل ک ــی تبدی ــل« کانادای ــرح »اص ط

دهــۀ 1955م، بــوش تــالش کــرد تــا مشــکالت تولیــد 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــی را ب ــی کانادای ــرح بوم ــک ط ی

ــوب و  ــی خ ــورد طراح ــی در م ــات ناکاف ــج تبلیغ نتای

بی  تفاوتــی جامعــۀ معمــاری نســبت بــه اشــکال مــدرن 

ــد. ــان مطــرح کن مبلم

»عمــاًل بــرای طراحــی معاصــر، تبلیغــات خوبــی 

ــوب  ــم طراحــی خ ــر نمی  کن ــن فک ــدارد ... م ــود ن وج

لزومــا بــه خــودی خــود، بومــی اســت. در واقــع 

نســبتا بین  المللــی اســت و تحــت تاثیــر تغییــرات 

اقتصــادی، معمــاری و سیاســی و ســایر تغییراتــی کــه 

در اطرافمــان قــرار دارد.«152 او پیشــتر از بیهودگــی 

انتظــار بــرای طراحــی یــک طــرح بومــی در کانــادا آگاه 

ــع  ــه مناب ــن دوره- ب ــراد در ای ــایر اف ــد س ــود و -مانن ب

دیگــر، بــه ویــژه منابــع اســکاندیناویایی، بــرای ایجــاد 

چشــم  اندازی جهــت پیشــرفت بــرای طراجــی کانادایــی 

ــی، روی آورد. ــری مل ــت بص و هوی

در مــروری بــر دهــۀ انجمــن طراحــان صنعتــی کانــادا، 

ــا  ــکل153، ادع ــری فین ــن انجمــن، هن عضــو وابســتۀ ای

کــرد کــه تقاضــای زیــاد بــرای مبلمــان اســکاندیناویایی 

و محصــوالت دیگــر مــدرن، ایــن پیامــد را داشــت کــه 
ضعــف در ظرفیــت خالقیــت کانادایــی ایجــاد شــد.154 

ــرای  ــه ب ــورد155، ک ــول ف ــرت ف ــگار، راب ــرای روزنامه  ن ب

ــادا  ــی« نوشــته اســت، کان ــا و باغ  هــای کانادای »خانه  ه

پیشــرفتی در گســترش یــک طراحــی بومــی نداشــته 

ــرای  ــه درخواســت وی ب اســت. ایــن موضــوع منجــر ب

پایــان دادن بــه جایــزۀ NIDC، شــد.156 در ایــن زمــان، 

ــژه  ــه طــور وی ــی، و ب از قضــا، صنعــت مبلمــان کانادای
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از  اســکاندیناویایی،  ســبک  از  متاثــر  طراحی  هــای 

طریــق تبلیغــات در مجــالت دکوراســیون داخلــی 

ــه  ــور ک ــدند. همانط ــته  تر ش ــی، برجس ــطح مل در س

توســط  تبلیغــات  از  بررســی  هایش  در  پوروپوکــف، 

می  دهــد،  نشــان  خرده  فروشــان،  و  تولیدکننده  هــا 

ــای  ــا و باغ  ه ــد »خانه  ه ــیون مانن ــالت دکوراس در مج

کانادایــی«، »خانه  هــا و زندگــی در غــرب«157 و »فضــای 

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

اســکاندیناویایی، بــه روح دکوراســیون ملــی نفــوذ 

ــه کــه فــاالن  ــا ایــن حــال همانگون کــرده اســت.«159 ب

ــه  بیــان می  کنــد، ســاختار طراحــی اســکاندیناویایی، ب

عنــوان »مــد طراحــی نخبه  گــرا«، یــک ابــزار پیشــرفته 

بــرای بازاریابــی، و مقولــه  ای کــه »یکپارچگــی فرهنگــی 

بــه وجــود مــی  آورد«، رواج خــود را در طــی دهــۀ 

1960م، بــه علــت تحولــی چشــمگیر در داخــل جامعــۀ 

ــر  ــا تاثی ــوع ب ــن موض ــت داد. و ای ــی از دس بین  الملل

ــه  ــه  ای ک ــع و کل  نگرایان ــای جام ــف شــدن ایده  ه ضعی

براســاس طراحــی اســکاندیناویایی بــود، رخ داد.160 

ــی  ــازار جهان ــت در ب ــش رقاب ــا افزای ــدگان ب تولیدکنن

ــن و  ــا، ژاپ ــی در اورپ ــه صنعت  های ــدند ک ــه رو ش روب

ایــاالت متحــده، از جنــگ جهانــی دوم، بــه طــور کامــل 

تغییــر  یــک  همچنیــن  می  دادنــد.  پوشــش  را  آن 

مســیر از برتــری تاکیــِد NIDC بــر ایدئولــوژی طراحــی 

خــوب وجــود داشــت. و ایــن مســئله زمانــی بــود کــه 

دولــت فــدرال، یــک دپارتمــان فــدراِل صنعــت را بــرای 

ــورای  ــی و ش ــی طراح ــر مل ــئولیت دفت ــرش مس پذی

ــر ِدی161 و  ــه پیت ــور ک ــرد. همانط ــاد ک ــی ایج طراح

لینــدا لویــس162 بیــان می  کننــد، ایــن تغییــر از ارتبــاط 

مســتقیمبا گالــری ملــی، ایــن منظــور را دارد کــه 

ــه  ــورد توج ــی م ــر زیبایی  شناس ــر از نظ ــی دیگ طراح

ــر  ــی جدایی  ناپذی ــوان جزئ ــه عن ــه ب ــت، بلک ــرار نگرف ق

از تولیــد صنعتــی واقــع شــد. بنابرایــن مســئولیت 

سیاســی بــرای طراحــی از فرهنــگ بــه تجــارت منتقــل 

شــد کــه نشــانگر یــک تغییــر مهــم در ارتقــا و ترویــج 

ــادا اســت.163 در حالــی کــه ایدئولــوژی  طراحــی در کان

طراحــی خــوِب NIDC بــرای آمــوزش عموم وگســترش 

هویــت بصــری ملــی هدایــت می  شــد، در ده، 1960م و 

1970م، تمرکــز بــر اصــالح طرحــی بــرای جهت  دهــی 

ــه  ــان ب ــتخدام طراح    ه ــرای اس ــدگان ب ــه تولیدکنن ب

عنــوان تضمینــی در رشــد شــرکت، بــا ایــن تغییــر در 

پیــام تبلیغاتــی از »طراحــی خــوب بخــر« بــه »طراحــی 

ــن  ــر همچنی ــن تغیی ــود.164 ای ــردازد«، ب ــوب می  پ خ

حامــل پیامــی بــود کــه تــا چــه انــدازه در ایــن مرحلــه 

»طراحــی اســکاندیناویایی« -کــه توســط طراحــان 

ــت و  ــده اس ــان داده ش ــه نش ــون بولوهوب ــری چ معتب

ــرز،  ــن ســبک توســط کویپ ــا اختصاصی  ســازی ای ــا ب ی

بــوش و دیگــران- در ایجــاد کانون  هــای کانادایــی 
ــر گذاشــته اســت.165 ــدرن تاثی طراحــان م
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بولــو معتقــد بــود کــه صنایــع ســنتی بــه عنــوان یــک ســرگرمی در 

ــادا دیــده می  شــود و بایــد بیشــتر از طــرف دولــت، دانشــگا  ه  ها و  کان

عمــوم، مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد. بــا ایــن حــال ایــن مســئله تاثیر 

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

عنــوان پروپاگانداهــای ضد صنایع ســنتی در جنبــش طراحی  صنعتی 

ــدند. غالب ش

See Wright, Modern Furniture in Canada, 106.

Wright, Modern Furniture in Canada, 106.

 Christian Zetterlund, “Just Decoration? Ideology 

ad Design in Early- Twenty- Century Sweden,” 

Scandinavian Design, ed. Fallan, 08  -105. 

Jean Stewart, “Selling Design in Sweden: Stockholm 

Department Store’s Experiment Reviewed,” Design 

2 )February 12-11 ,1949(.
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76 . 

 

77 .

78 .Laurentian  

  براســاس نوشــتۀ رایــت، نمایشــگاه  ها، کــه مبلمــان مــدرن . 79

را نشــان می  دادنــد، از فروشــگاه  های ایتــون و سیمپســون از 

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

بــرای فــروش ســبک  های مــدرن بــرای آنهــا کــه جایگزینــی 

ــد. از  ــود آم ــه وج ــد، ب ــل بودن ــان بی  می ــان قدیمی  ش مبلم

دورۀ بعــد از جنــگ، فروشــگاه  ها بــه مکان  هــای اصلــی 

بــرای نمایــش مبلمــان اســکاندیناویایی تبدیــل شــدند.

80 .

81 .Humphrey Carver  

ــت . 82 ــت، از فهرس ــی مری ــزۀ طراح ــدۀ جای ــای برن  مبلمان  ه

طراحــی نشــان داده شــد. مراکــز دیگــر طراحــی، در تورنتــو 

و منتــرال، دیرتــر بازگشــایی شــدند.

83 .Streamlined  

84 .

 همان.. 85

86 .Simpson 

87 .Eaton 

88 .Swedish and Danish Modern 

 همان، 107.. 89

90 . 

91 .George Swinton  

92 .

 معمــار و طــراح مبلمــان، کاره کلینــت )1954- 1888(، در . 93

ــرد و  ــس می  ک ــاگ تدری ــی در کپنه ــال دانمارک ــی روی آکادم

نقــش کلیــدی در خلــق ســنت مبلمــان دانمارکــی مــدرن داشــت.

94 .

 همان.. 95

96 .

ــه . 97 ــل ب ــی، تمای ــات آن روز کانادای ــان در مطبوع   همزم

ــا  ــلیقه، ب ــازندۀ س ــوان س ــه عن ــه ب ــر بولوهوب ــز ب تمرک

ــی  ــی عمل ــیتی در طراح ــم جنس ــر فه ــد ب ــک تاکی ی

ــه  ــش ب ــت نقش ــا الوی ــت، ب ــود داش ــالها، وج ــن س ای

Paul Reilly, “Report from Sweden,” Design 23 )Nov 

32 ,1950(. 

 Stewart, “Selling Design in Sweden,“ 12.

See Wright, Modern Furniture in Canada, 61 -158 ,22.

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

Wright, Modern Furniture in Canada, 152.

در 1950، ســیگرون بولوهوبه، توســط شــرکت ایتون اســتخدام 

شــد تــا اتاق  هایــی بــا ســلیقۀ خوب بــرای بــه نمایش گذاشــتن 

نمونــه  ای از احســاس و مفهــوم اســکاندیناویایی طراحی کنــد. او 

بعــدا، اتــاق خــودش را براســاس NK-bo، طراحــی کرد.

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

Wright, Modern Furniture in Canada, 53 -151.

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

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

در مــورد اهمیــت مارگیــت بنــت، بــه عنوان کســی که ســلیقه 

را بــر اســاس زیبایی  شناســی اســکاندیناویایی شــکل می  دهد. 

Peter Anker, “Mid-Century: Years of International 

Triumph,” Scandinavian Modern Design: -1880 

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

35  -134(.

George Swinton, “Design in Scandinavia- An 

Exhibition,” Journal of the Royal Architectural 

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

براســاس ایــن کتــاب، هــدف اولیــه از برپایــی نمایشــگاه  ها در 

موزه  هــا، فــروش محصــوالت دانمارکــی بــود کــه در رقابــت بــا 

بــازار آمریــکای شــمالی پرهزینــه بود.

Research conducted at the Canadian Architecture 

Collection )CAC(, McGill University. See also Margaret 

Hodges, “Sigrun Bülöw-Hübe: Scandinavian 

Modernism in Canada,” MA Thesis, Concordia 

University, 1996.
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ــش  ــه تحصیالت ــگاه ب ــا ن ــی ت ــراح داخل ــک ط ــوان ی عن

ــی. ــی طراح ــناس تکنیک ــوان کارش ــه عن ب

98 .The T. Eaton Company  

99 . 

100 . 

101 .Reinhold Kollar 

 ُکالر در دهه  هــای 1950 تــا 1970 در طراحــی مبلمــان فعالیــت . 102

داشت.

103 . 

 

 

 

104 .

105 .

106 .

ــه . 107 ــن برداشــت وجــود داشــت ک ــا، ای ــن تنش  ه ــن ای  در بی

بولوهوبــه، طــراح خارجــی بــود و در طراحــی بومــی کمــک 

او بیشــتر جــزو صنایــع دســتی  نمی  کنــد، و مبلمــان 

ــوه. ــد انب ــرای تولی ــی ب ــی صنعت ــا طراح ــد ت ــوب می  ش محس

108 .

109 .

110 .Moshe Safdie  

ــتفاده از پرداخــت . 111 ــون می  نویســد: اس ــد کرینی ــار، دیوی معم

کاری ســرد [بــرای ســاختمان] در تناقــض بــا مصالــح گرمــی 

اســت کــه در تــاالر شــورا اســتفاده شــده اســت.

ــا . 112  . ایــن ابهــام بیــن متــن و تصویــر، در برخــی مقــاالت، ب

مبلمــان طراحــی شــده توســط بولوهوبــه و ســایر طراحــان 

ــد( و  ــرز )هلن ــان کویپ ــون ی ــر، چ ــور  های دیگ ــد کش متول

ــادا(، تصویــر شــده اســت. رابیــن بــوش )کان

113 .

114 .Canadian Art  

115 .

116 .George Soulis  

 همان.. 117

118 .

119 .Clayton H. Snyder

120 .

121 .Shelagh’s of Canada  

Sigrun Bülöw-Hübe Archive )CAC(.

“Curriculum Vitae, Sigrun Bülöw-Hübe, ACID, RCA, 

Industrial Designer,” ca. 1978, from the collection 

of Gloria Lesser.

Blima Appel, “Gold Medalist from Sweden Liked 

Canada, and Stayed Here,” The monitor, 14 )February 

1957(.

Quoted in Alan H. Armstrong, “What Kind of Civic 

Centre Piece?” Canadian Art 16,2 )May 15 -108 ,)1959.

George Soulis, “Do Canadians Want Modern 

Furniture?” Canadian Art 3 ,12 )Spring 125 ,1955(.

“These Men Share Your Living Room,” Canadian 

Art 4 ,24 )April 26 ,)1950.

Virginia Wright, Seduced and Abandoned: Modern 

Furniture Designers in Canada – The First Fifty Years 

)Toronto, 4 ,)1985.

Drawing and elevation from the 1930s from the 

Sigrun Bülöw-Hübe Archive, CAC, 

Collins, “Design for Use,” 78.

Mary lo Weale, “The influence of furniture Design.” 

unpublished chapter, 1967, Sigrun Bülöw-Hübe 

Archive )CAC(.

Sigrun Bülöw-Hübe, “Design in the Home,” 

Lecture for the Montreal YWCA, 1962, Sigrun 

Bülöw-Hübe Archive, CAC.

See Hodges, “Sigrun Bülöw-Hübe Archive, 56.

ــی  ــواع مختلف ــت در ان ــعۀ کاره کلین ــارکت او در توس  مش

را آشــکار  ماننــد چیپنــدل، وینــدزور و سافاریســتول، 

می  کنــد، بــرای مثــال، صندلــی عصایــی او بــا پشــتی 

خمیــده، یــادآوری گونه  هــای ســنتی صندلــی کــه از 

یــک پشــتی خمیــده را اســتفاده می  کردنــد، می  کنــد. 

ــد  ــت، مانن ــای طراحــان کاره کلین ــادآور کاره ــن ی همچنی

ــت. ــن اس ــورگ موگنِس ب

  Expo 67

  Habitat 67
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122 .

123 .

124 .Jan Kuypers  

125 .Strudley  

126 . 

127 .Rachel Gotlieb  

128 .Cora Golden  

129 .

   همان، 64.. 130

131 .Helsinki  

132 .Oslo  

133 .Stockholm  

  همان، 83.. 134

135 .  

136 .Simpson’s of London  

137 .

 

 

138 .Canadian Homes and Gardens 

139 . 

 

140 .

  همان، 152.. 141

142 .  

143 .Robin Bush  

144 .Earle Morrison  

145 .Herman Miller  

  همان، 36- 142.. 146

147 . 

148 .Norman Hays  

  همان، 118.. 149

150 .The Kitimat  

151 .

 

152 .Henry Finkle  

153 . 

154 .

155 .Robert Fulford  

156 .. 

157 .Western Homes and Living  

158 .Canadian Interior  

 Donald W. Buchanan, “Publicity for Good 

Design,” Canadian Art 2  ,15 )April 107  ,1958(.

Fallan, “How an Excavator,” 44.

Peter Day and Linda Lewis, “Jan Kuypers,” in Art 

in Everyday Life: observation on Contemporary 

Canadian Design )Toronto, 50 ,1988(.

Margit Bennett, “Seven Canadian Designs for 

Living,” Canadian Homes and Gardners 9  ,35 

)September 17,)1958

“The Kuypers Made Every Inch of Space Work 

Hard,” Canadian Homes and Gardens 2  ,35 

)February 18  ,)1958.

Gotlieb and Golden, Design in Canada since ,1945 

63 -60.

Gotlieb and Golden, Design in Canada since 

241  ,1945.

Norman Hay, “Robin Bush,” Canadian Art 2 ,16 

)May 116 ,1959(.

Robin Bush, “Do Canadians Want Modern 

Furniture?” Canadian Art 3 ,12 )Spring 129 ,1955(.

Henry Finkle, “ACID, Association of Canadian 

Industrial Designers,” Canadian Art 1 ,16 )February 

39  ,1959(.

Wright, Modern Furniture in Canada, 74. 

.Soulis, “Do Canadians Want Modern Furniture?”, 126.

 Wright, Modern Furniture in Canada, 173.

کویپــرز بعــدا یکــی از اعضــای انجمــن »دوداس، کویپــرز 

و روآن« شــد.

 براســاس گفتــۀ رایــت، در کانــادا تمایــل بــه نمایــش مبلمان 

ــی  ــای کانادای ــتفاده از چوب  ه ــا اس ــارج ب ــه از خ ــر گرفت تاث

رایــج، کــه بــر ملــی بــودن و اصلیــت تاکیــد می  کــرد.

Robert Fulford, “What is a Designer Anyway? 

And why is He Fighting in Your Living Room?” 

Canadian Homes and Gardens 35,9 )September 

39  ,1958(.
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159 .“Propokow. “Design to Be Modern.  

160 .

161 .Peter Day  

162 .Linda Lewis  

163 . Day and Lewis. :برای جزئیات بیشتر تاریخ این تغییرات 

Art in Everyday Life

 همان، 137-36.  . 164

ــه، شــریکش . 165 ــر ســیگرون بولوهوب ــون کانادایــی، عــالوه ب  کان

رینولــد ُکلــر و افــراد دیگــری کــه کارهایشــان براســاس تاثیــر 

ســبک اســکاندیناویایی بــود، شــامل: اِی. جــی. دوناهــو، بــاب 

کالــِورت، راســل اســپانِر، لــوری مــک لنتــوش، اِرل موریســون، 

رابیــن بــوش، یان کوپیــرز و طراحــان داخلــی اســنایدرز واترلو 

ــات  ــرای اطالع ــود. ب ــن( ب ــس سورِنِس ــت و کری ــر نوِگن )والت

 Wright. :ــد ــع را ببینی ــن منب ــان ای ــن طراح ــتر از ای بیش

Modern Furniture in Canada

 Fallan, “How an Excavator”, 44. 
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