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باشد و من باور دارم كه طراحي بر اساس مشخصات هنوز يك سحر و زيبايي ويژه براي خودش دارد 
خارج از هرگونه خشكي و مكانيزه شدن براي مثال در يك طراحي زنده وابستگي قوي به تزئينات 

حي صنعتي اگر ها است براي مثال طرا سازي هنر نو وابسته به يكي از اين فرم. دار وجود دارد فرم
. شود وابسته به استفاده از نوع خاصي از متريال باشد روش استفاده و جزئيات ساخت و ساز مطرح مي

و از طرف ديگر ممكن است ما تركيب غير معمولي را در يك ساختمان صنعتي به عنوان كور بكار 
  .ببريم

گرايي انقالب  نديشه پيوريسم يا فرم وابسته به ا به اين دليل من باور ندارم كه طراحي صنعتي مستقيماً
سازي  گرايي و سازگاري و يكسان من اعتقاد دارم كه اين خارج از فرم. صنعتي در قرن ماشين باشند

ها كه هركدام در رقابت با ديگري بلندتر  خراش براي مثال در بازنگري روشني از قدرت آسمان. است
 حين طراحي با تغيير اندازه در ابعاد و بسيار دقيق در اند، اين نوعي از معماري است كه در  شده ساخته

ساختمانهاي صنعتي . آورند هايي كه متناسب با سفارش ساخت بوجود مي تناسبات تركيب بندي
 شخصي و به همين  گراييهايي هستند اين زير مجموعه بهم پيوسته كامالً هرچند دور از چنين سمبل

  گمنام هستند سبب طراحان آن كامالً
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.  بعضي از داليل ما از مناظر صنعتي و هرچه در آن هست تنفري را در خود داريمطهزودرس اما به واس
ه در نظر ساز زشت و انبو هاي كثيف و پر سر و صدا و آزرده هاي صنعتي را سازه چون ساختمان

داريم نگاه  اي كه در قلبمان منظر زيبايي از آن نگه ايم و ما به آنها به عنوان مجموعه خودمان ثبت كرده
تر كردن آن به قلبمان  صنعت و نزديك... ها بودن پره كردن زيبايي  هدف از اين پروژه.  كنيم نمي
ها تهيه  كه در اولين گام... نعتي شناسي ص باشد و با توجه به اين حقيقت كارهاي عكاسي كه زيبا مي
بروز و هيال بچر، زوجي كه (و ادامه تا قرن بيستم ) 1930در ... براي مثال مارگارت بورك، . (اند شده

اند  هاي مشهور چاپ شده  در كتاب1959هاي صنعتي مختلف كه در  سازي ساختمان شروع به مستند
با تشكر از عكاساني مثل ادوارد (ارشدن هستند و هنوز در حال پرب) هاي اخير  از ساليو چند تاي

اين كارها كه روشنگر و ... )  توماس راف و ولفگانگ - كانديدا هوفو– اندرياس گورسكي –بورتينسكي 
مثل ( توصيف كننده روش مشخص تاثيرگذاري طراحي صنعتي در معماري صنعتي و حتي گرافيك 

  . هستند... ) ساختمان ژرژ 
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