
از پيشينيانش تر و متمايزتر  برد و او را برجسته و خالقيت، موهبتي است كه گاهي شاگرد را بسيار فراتر از استاد مينبوغ 
سپر وي كه روزي كارآموز و سپس همكار ج. است بارز بسيار، طراح آلماني، 1در مورد كنستانتين گرسيك اين ويژگي. سازد مي

ي طراحي جهان  اش، جامعه دهنده هاي نوانديشانه و تكان ها و طرح  در اندك زماني با ايده،  طراح نامدار انگليسي بود، 2موريسون
  . آورد شگفتيرا به وجد و 

ي  دانشكدهساز در  كابينتطراح به عنوان يك  ر آغاز،د. در مونيخ متولد شد 1965در سال  ،فكر آلماني اين طراح خوش
، به تدريج وي را به سمت طراحي پروراند مياي كه در سر  هاي نوآورانه اما ايده ؛انگلستان شروع به هنرآموزي كرد 3پارنهام

وي . در پيش گرفتكالج سلطنتي هنر انگلستان گرايش طراحي مبلمان در تحصيل در اين زمينه را در  ،صنعتي كشاند و وي
ورزي در محيطي علمي و دانشگاهي  اندوزي و تجربه و به دانششد لندن وارد اين آكادمي بزرگ هنر و طراحي ، 1988در سال 

و كارآموزي براي مدتي در استوديوي طراحي جسپر موريسون به فعاليت  پس از آن، وي در دوران دانشجويي و. رداختپ
، به موطن خود، مونيخ 1991، در سال اندكي بعد. اي براي خود كسب كرد و از اين رهگذر، بينش طراحي ويژهپرداخت 

سرعت  وي، به. راه اندازي كند 4»صنعتي كنستانتين گرسيكطراحي «خود را با عنوان شخصي بازگشت تا دفتر طراحي 
. شهره شد اي ساده طراحي شده بودند، العاده كه به شكل فريبنده آثاري ظريف و خارق ي ارائهها را به خود جلب كرد و به  توجه

تا لوازم خانگي و روشنايي، را از مبلمان گرفته صنعتي محصوالت از آن زمان تاكنون، اين دفتر طراحي، طيف بسيار متنوعي از 
به تدريج، متمايز گرسيك، هاي  انديشه. هاي توليدي جهان، طراحي و توسعه داده است شركتبراي بسياري از معتبرترين 

اغلب كه در آثار  يويژگي بارز؛ در طراحي بدل كردطبعي و طنزآميزي  براي شوخقدرتمند اي  را به دستمايهصنعتي فناوري 
  . خورد به چشم ميطراحان پسامدرن 

                                                            
1 ‐ Konstantin Grcic 
2 ‐ Jasper Morrison 
3 ‐ Parnham College in Dorset  
4 ‐ Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) 

نگاهي بر زندگي و آثار
كنستانتين گرسيك

ايمان آزادگان: پژوهش و ترجمه  
 كارشناس ارشد طراحي صنعتي

  Flos ،1998، طراحي براي شركت تجهيزات روشنايي Maydayنورافكن قابل حمل:2و1تصاوير
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طراحي شده  2سبود كه براي شركت آلماني آتنتيكپالستيكي بسيار ساده  1شويي سبد رختاز جمله نخستين آثار وي، يك 
گرسيك هويدا بود و اين شايد، نخستين  در طراحي مبلمان و وسايل روشنايي تفكر طراحي صنعتي، از همان آغاز،. بود

وي، به محصوالت مبلمان و دكوراسيون، نه به . كند اي باشد كه آثار طراحي گرسيك را از همتايان معمارش متمايز مي ويژگي
كند؛ شايد از همين روست كه  كه به عنوان اشيايي كامال مستقل و متمايز نگاه مي هايي در خدمت معماري عنوان مكمل

هاي طراحي به نمايش  اند و در موزه هاي صنعتي بدل شده صندلي هاي گرسيك، امروز به نمادهاي طراحي و نوعي مجسمه
  . اند درآمده

ود كه براي شركت تجهيزات روشنايي قابل حمل ب 3شكل مخروطي ي گرسيك، يك چراغ روشنايي دومين اثر برجسته
از آن  2010ايتاليا را در سال  5ي معتبر پرگار طاليي اي توجه برانگيخت كه جايزه اين اثر به اندازه. طراحي شده بود 4فالس

 .خود كرد
رود، صندلي  حي معاصر به شمار ميي طرا ، يكي از نمادهاي برجستهترديد، يكي از شاهكارهاي گرسيك كه به راستي بي

اي و  اين اثر كه به واقع اثري موزه. طراحي كرد 2004در سال  7بود كه براي شركت معتبر مگيس 6موسوم به صندلي يك
سال طراحي معاصر در  25ي بزرگداشت  بهانهكه به -  25/25، براي نمايش در نمايشگاه مشهور 2007نمايشي بود، در سال 

هندسي فرم اين صندلي، در حقيقت، تركيبي . برگزيده شد و به نوعي اعتبار جهاني يافت -ي طراحي لندن برگزار شده بود وزهم

                                                            
1 ‐ 2‐ HANDS Laundry Basket 
2 ‐ Authentics  
3 ‐ Mayday Lamp 
4 ‐ Flos 
5 ‐ Compasso d'Oro (Golden Compass) 
6 ‐ Chair ‐ ONE 
7 ‐ Magis 

 هاي متفاوت صندلي يك در رنگ سياه با طرح پايه: 5تصوير 

 Magis،2004، طراحي برايChair ONEطرح اصلي صندلي يك :3تصوير

 طراحي نشيمن فضاهاي عمومي گيري از طرح صندلي يك براي  بهره:  6تصوير 

  اي متفاوت مناسب براي فضاهاي شهريصندلي يك با طرح پايه:4تصوير
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گرسيك، ساخت اين . بود كه بنا بر زواياي خاصي نسبت به يكديگر شكل گرفته بودندشكل آلومينيومي  ي مثلثيها از حفره
ي اين طرح فرمي كه عمدتا در دو رنگ قرمز و  وي، سپس بر پايه. تبال تشبيه كردبه ساخت يك توپ فورا چندوجهي صندلي 

 )اي صندلي كافه( ون و از جمله صندلي پيشخوانگ گونههاي  پايههاي متفاوتي از آن، با  نسخهشد، اقدام به طراحي  سياه ارائه مي
براي طراحي لوازم  گرفت، شور و اشتياق وي را ز شكل هندسي توپ فوتبال الهام ميي گرسيك، ا كه بنا بر گفتهاين طرح . كرد

س اي شركت آديداداد؛ عالقه و گرايشي كه بعدها در طراحي محصوالت ورزشي و از جمله طراحي كفش بر ورزشي نشان مي
  . تداوم يافت

دوچرخه ي رويايي خود را طراحي يك  پروژه، ، منتقد طراحي مقيم نيويورك1در گفتگو با ديويد كاگينز گرسيك، بعدها
گرايانه را به زيبايي با اصول مهندسي  ي طراحي سبك از نگاه او، دوچرخه از جمله محصوالتي است كه يك ايده. كند عنوان مي

محصولي كه از گذشته هاي دور وجود داشته، ولي هنوز بكر و تازه است و بهترين . آفريند آميزد و يك اثر طراحي ناب مي در مي
  .شود يه براي زندگي امروز محسوب ميي نقل ترين وسيله و پاك

رفت، طراحي صندلي موسوم  ي طراحي مبلمان، كه به راستي انقالبي فناورانه به شمار مي ديگر شاهكار گرسيك در گستره
گيري از  ، به يمن بهره4طراحي اين صندلي معلق. انجام گرفت 3پالنكبراي شركت ايتاليايي  2008به سال بود كه  2به ميتو
اين پالستيك جديد كه توسط يك شركت شيميايي . پذير شد ي جديدي در صنعت پالستيك امكان مانند ماده هاي بي ويژگي

                                                            
1 ‐ David Coggins 
2 ‐ Myto 
3 ‐ Plank 
4 ‐ Cantilever Chair 

  Magis ،2010هاي گوناگون، طراحي براي  در رنگ 360هاي بايگاني  محفظه: 8تصوير   Magis ،2004، طراحي براي Stool ONE صندلي پيشخوان يك: 7تصوير 

  BASF ،2008ُ، با همكاري شركت Plank، طراحي براي(Myto)صندلي ميتو:9تصوير
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1 ‐ BASF 
2 ‐ Marce
3 ‐ Mies v
4 ‐ Verner
5 ‐ Miura 
6 ‐ Diana 
7 ‐ Osorom
8 ‐ ClassiC
9 ‐ Moros
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فرايند طراحي را امري بسيار جدي و  وي. سازد، نگاه او به فرايند طراحي است آنچه گرسيك را ممتاز و يگانه مي
شايد از اين روست كه وي طراحي طيف متنوعي از . شمرد و از اين رو، به موضوع طراحي چندان توجهي ندارد هوشمندانه برمي

ر ي مستت از نگاه وي، ايده. ي خويش جاي داده است محصوالت ساده را از خودكار و چتر گرفته تا سبد و سطل زباله در كارنامه
. بخشيده است شده، بارها ديدهي نويني به طرح  و اينكه آن ايده، چه ارزش افزوده نه موضوع آن ،در طرح حايز اهميت است

دهد كه به هيچ سبكي وابسته نباشد و  او ترجيح ميپندارند؛ اما خود  مي) مينيمال(گرا  منتقدان، گرسيك را طراحي كمينه
  . ي كار خويش قرار دهد سرلوحه -گرايانه مزين شده طبعي فرم وخكه به نوعي ش-گرايي را  همواره ساده

امروزه، آثار او، . محصول منفرد تعريف كرديا دو شناسي طراحي گرسيك را تنها با بررسي يك  توان زيبايي با اين حال، نمي
در  1ي طراحي موما هاي او را در مجموعه توان بخشي از طرح ميهاي طراحي جهاني است؛ از آن جمله،  بخش مجموعه زينت
، از 2010وي، همچنين، در سال . ي طراحي مركز ژرژپمپيدوي پاريس مشاهده كرد ي هنر مدرن نيويورك و نيز گنجينه  موزه

                                                            
1 ‐ MoMA Collection 

  ClassiCon ،2002هاي گوناگون، طراحي برايها و رنگهايي از مجموعه ميزهاي ديانا در طرحنمونه: 12- 17تصاوير 

  Moroso ،2004در رنگ سفيد، طراحي براي  Osoromميز : 18تصوير 
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سوي انجمن سلطنتي هنر، صنعت و تجارت انگلستان، 
در همان سال، . لقب گرفت» براي صنعتسلطان طراحي «

طراح «ي  جايزه آمريكا، 1نمايشگاه معتبر طراحي ميامي
اي كه  جايزه. 2اختصاص دادرا به گرسيك » 2010 سال
  . اهدا شده بود 3تر به معمار مشهور، زاها حديد پيش

ي خويش، چندان  گرسيك، شايد به دليل پيشينه
. نشان نداده استتمايلي به طراحي داخلي و دكوراسيون 

اما همواره، طراحي نمايشگاهي را كه مبتني بر نوعي 
او به . نهد ارج مياست، ارتباطات بصري و مفهومي طراحي 

نه  - ي طراحي، به عنوان يك چالش ارتباطي و  اين گستره
در اين ميان، . نگرد مي -محيطي صرفا يك طراحي

 4هرمسهاي ميسون هاي او براي ويترين فروشگاه طراحي
چالشي كه وي را برانگيخت . در توكيو حايز اهميت است

تا رهگذران خياباني را در ابرشهري همچون توكيو بر جاي 
هاي زودگذر  وي، اين چيدمان. خود ميخكوب كند

براي درگير كردن  نمايشگاهي را نوعي فرايند بازيگوشانه
ي آلمان را در  ، مسووليت طراحي غرفه2012در پي همين رويكرد، گرسيك در سال . پندارد بيننده با مفاهيم مورد نظر مي

   .رفت دار شد كه به راستي، افتخار بزرگي براي وي به شمار مي ي معماري ونيز عهده دوساالنهنمايشگاه سيزدهمين 

  :منابع
• Mehlhose, Andrea & Wellner, Martin, Modern Furniture; 150 Years of Design, h.f.ullmann, 2009 
• http://www.interviewmagazine.com/art/konstantin‐grcic 
• http://designmuseum.org/design/konstantin‐grcic 
• http://www.designboom.com/design/konstantin‐grcic‐designboom‐interview 

                                                            
1 ‐ Design/Miami (Florida) 

ين نمايشگاه، ا. شود برگزار مي، به طور ساالنه در ماه دسامبر در ميامي فلوريدا 2005المللي طراحي است كه از سال  ، يك نمايشگاه بينديزاين ميامي -  ٢
ي  هطراحان صنعتي، مفهومي و تعاملي در زمر. كند معاصر اهدا ميترين هنرمندان  را به شاخص» طراح آينده«و » طراح سال«ي معتبر  هر ساله دو جايزه

   .شود ي اين نمايشگاه، هر ساله در ماه ژوئن در بازل سوئيس برگزار مي خواهرخوانده. كنندگان اين نمايشگاه هستند شركت
3 ‐ Zaha Hadid 
4 ‐ Maison Hermes 

  2009با موضوع و عنوان اتوبان، توكيو، Maison Hermesهايطراحي براي ويترين فروشگاه:21و  20تصاوير 

 هاي مشهور گرسيك  گيري از صندلي طراحي داخلي يك رستوران با بهره:19تصوير
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