
اي خويش، استعدادي  ترين طراحان معاصر است كه به رغم دوران كوتاه فعاليت حرفه ترديد، يكي از جوان ، بي1فيليپ نيگرو
ي فعاليت هنري خويش  ي فرانسه است، بخش عمده او كه زاده. ش گذارده استبرانگيز به نماي شگرف و آثاري چشمگير و تأمل

از با اين حال، او خود . دار هر دو سبك طراحي فرانسوي و ايتاليايي است را در ميالن سپري كرده و از اين رو، به نوعي ميراث
سبكي كه  يافته است؛ فرد دست صربهسبك طراحي شخصي و منح يكشده دوري گزيده و به  هر گونه سبك جاافتاده و شناخته

به نمايش اش  در آثار طراحينوعي توهم ديداري را العاده كه  تجسمي خارق. باورنكردني اوستبازتاب ذهن خالق و تجسم 
 .اندازند مي 3و نيز هنرمند هلندي، موريس كورنليس اشر 2آرت از اين ديدگاه، آثار وي ما را به ياد آثار هنرمندان آپ. گذارند مي

آثار مبلمان او، گاه ما را به . كنند ، نقش كليدي ايفا ميهاي نيگرو آرت، تجسم رياضي و هندسي در طرح آثار هنري آپ به مانند
با كنار هم چيدن قطعات يك پازل و يا سر هم كردن قطعات اندازند؛ روزگاري كه گاه  هاي فكري دوران خردسالي مي ياد بازي

به مدد آثار مبلمان نيگرو، . آمديم شديم و از آفرينش فرمي بديع به وجد و سرور مي گرم ميها سر ساعتهاي لگو،  بازي
كنند و محيط  ايجاد مي حس شورانگيز كودكي را در بزرگساليهمان ، پذير و تركيب هاي رنگارنگ گيري از احجام و فرم بهره

فرايند گر در  طراحي كه مبتني بر بازي دادن استفاده اين رويكرد. دكنن انگيز بدل مي و هيجانپيرامون ما را به پازلي جذاب 
رشد آگاهي خورد و به نوعي نماد  ي بيست و يكم به چشم مي آفرينش محيط زندگي خويش است، در بسياري از آثار اوايل سده

  .ي مورد طراحي است جامعه
در و طراحي صنعتي به تحصيل هنرهاي تزييني نخست وي . ي نيس در فرانسه زاده شد ، در منطقه1975نيگرو در سال 

 1997پرداخت و در سال در پاريس  5بوله ي محصول و مبلمان در مدرسه شهر ليون و سپس طراحي 4ي المارتينير دانشكده
براي طراحي چراغ  6ي طراحي شركت انگليسي مبلمان هبيتات ي مسابقه برندهنيگرو، در دوران دانشجويي،  .التحصيل شد فارغ
اح مشهور ايتاليايي، و در استوديوي طر اي طراحي، رهسپار ميالن شد براي ورود به دنياي حرفهسپس،  .شد) 1996( 7فالك

                                                            
1 ‐ Philippe Nigro 
2 ‐ Op Art (Optical Art)  
3 ‐ Maurits Cornelis Escher  
4 ‐ La Martiniere School 
5 ‐ Ecole Boulle 
6 ‐ Habitat 
7 ‐ Flac Lamp 

نگاهي بر زندگي و آثار
فيليپ نيگرو

ايمان آزادگان: پژوهش و ترجمه  
 كارشناس ارشد طراحي صنعتي

  2009روزت،  ، طراحي براي الين)تقاطع(مبلمان تركيبي تالقي:1تصوير
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ميز صنعتي ، 3يونيت كراسبندي  قفسهفلزي هاي  ، يونيت2بندي مارپيچ ، قفسه1موسوم به تقاطعهاي  ي كاناپه مجموعه
  .اشاره كرد 5هاي دوقلو و صندلي 4ي موسوم به پايگاه جهاني چندكاره

  رود، مجموعه ترين آثار مبلمان نيگرو كه به راستي يكي از نمادهاي برتر طراحي معاصر به شمار مي يكي از شاخص
 هاي  مايه ها و رنگ ها، رنگ رمقطعات اين مجموعه كه احجامي با ف. ي موسوم به تقاطع است گونه هاي متداخل و پازل كاناپه

اين مجموعه . آفرينند هاي متنوعي از دكوراسيون محيطي مي فرو رفته و تركيبهاي مختلفي در هم  هستند، به شكل  گوناگون
با عنوان  6روزت الينفرانسوي ، از سوي شركت معتبر 2009در سال 

ر زمان، د و در كوتاه شهر كلن معرفي شد 8ايمدر نمايشگاه مبلمان  7تالقي
نيگرو در  .تجليل قرار گرفتنقد و هاي مرجع تاريخ طراحي مورد  كتابر د

مايه  هاي مستقل، با حجم، فرم، رنگ، رنگ اي از يونيت اين طرح، مجموعه
گر را به يك بازي  ي متفاوت آفريده و استفاده ، چگالي ابر و رويه)تناليته(

مورد نظر خويش فراخوانده است؛ فضايي  براي آفرينش تركيبِ خالقانه
گر،  شناختي استفاده ي زيباييهايي نامتقارن كه افزون بر نيازها تركيب

اين  .گويند پاسخ ميبه شايستگي او را نيز نيازهاي عملكردي و ارگونومي 
ي »ها بهترينِ بهترين«ي  ، موفق به دريافت جايزه2009طرح در سال 

كه از معتبرترين  –آلمان  9ي قرمز ي نقطه از مسابقهطراحي محصول 
 . ي طراحي و جوانان شد و نيز مسابقه –هاي طراحي جهاني است  رقابت

 شكلِ هاي فلزي سيمي اي از جعبه ديگر اثر چشمگير نيگرو، مجموعه
گوناگون است كه با تداخل آنها  هاي ها و پرداخت رنگها،  اندازهدر استيل 

                                                            
1 ‐ Intersection Sofas 
2 ‐ Spiral Shelf  
3 - Cross‐Unit Storage Boxes 
4 ‐ Pietement Universel 
5 ‐ Twin‐Chair 
6 ‐ Ligne Roset  
7 ‐ Confluences 
8 ‐ Imm Cologne Fair 
9 ‐ Red Dot Best of the Best Award 

  ها،  شانهها و  خطچراغ موسوم به  :7تصوير 
 2011روزت،  طراحي براي الين

 

شكل براي  هاي فلزي سيميتداخل و تركيب جعبه:6تصوير
 2009بندي، طراحي براي سينتسي،  طراحي كتابخانه و قفسه

 2005اي، .آي.بندي مارپيچ، طراحي براي وي هقفس :8تصوير 

 



گونه، جايي است  اين آثار تركيبي و پازل. بندي دست يافت قفسه جالبي از كتابخانه وبديع و هاي  توان به تركيب در يكديگر، مي
كوشد تا بخشي از فرايند طراحي را  گونه آثار، مي نيگرو، با طراحي اين. دهد هاي فكري دوران كودكي پيوند مي كه ما را با بازي
از اين  .ي محيط پيرامون خويش شريك گرداند هوشمندانه ازآفرينيبگر قرار دهد و از اين رهگذر، او را در  بر دوش استفاده

بسيار  -هستندوار  گونه يا مجسمه ه در پي آفرينش آثاري تنديسك 1همچون مارك نيوسون -ديگر طراحان معاصر  ازديدگاه، او 
به شمار آورد؛ نويس طراحي  ، كه يك برنامهصرفاً يك طراح مبلمانتوان نيگرو را نه  به راستي، مي .بسيار متمايز است

  .قرار دهد خالقانههاي  انتخاب افزار طراحي، كاربر را در موقعيت كوشد تا با آفرينش يك نرم نويسي كه مي برنامه
هاي سنگي براي شركت  اي از سازه وي در اين سال، مجموعه. ، براي نيگرو سالي بسيار پركار و پربار بود2009سال 
يك وان حمام، زيردوشي، دستشويي اين مجموعه شامل . طراحي كرد 3)كيوان( ي زحل با عنوان مجموعه 2پيبامارميايتاليايي 

نيگرو، اين . گوناگون و يك فضاي نشيمن جالب براي فضاي سبز بودهاي  دار همراه با تركيبي متنوع از سينك دستشويي پايه
آنچه در اين . ي سنگي به نمايش گذاشت ليا در داخل يك محوطهدر وروناي ايتا 4بار در نمايشگاه مارموماك آثار را نخستين

چمن  اي از جزيرهي آن را  بود كه ميانهاي  بندي پراكنده با تركيبكرد، فضاي نشيمن بزرگي  مجموعه بسيار جلب توجه مي
وي همچنين، رويكرد  .تدر اين اثر نيگرو نيز به روشني مشهود اس ،گريزي برقراري تعادل بصري به يمن تقارن .فراگرفته بود
هاي  سنگ هاي ظرفشويي نامتقارن كه همگي از تخته اي از سينك در مجموعه هاي هندسي ي خود را در طراحي فرم بازيگوشانه

، از هاي نامتقارن نيگرو را در طراحي تركيب شگرف ي زحل، استعداد مجموعه. بزرگي تراشيده شده بودند، به نمايش گذاشت
ي وي را بيش از پيش به  هاي بهداشتي گسترش داد و سبك هوشمندانه سازهي طراحي محصول و  ي مبلمان به گستره گستره
  .ي طراحي معرفي كرد جامعه

                                                            
1 ‐ Marc Newson 
2 ‐ Piba Marmi 
3 ‐ Saturnia Collection 
4 ‐ Marmomacc  

  ) كيوان(ي زحل  مجموعه:10و9تصاوير
هاي بهداشتي و  اي از سازه شامل مجموعه

 2009نشيمن سنگي، طراحي براي پيبامارمي، 

كاتس ) عسلي(خوري ميز قهوه:11تصوير
(CUTS) ي نگهداري روزنامه و  همراه با محفظه

  2013، ايتاليا روزتي براي مجالت، طراح
   براي كالسيكون مشابه طرح ميزهاي ديانا 

 2002، اثر كنستانتين گرسيك



وي با طراحي يك صندلي فلزي . ي نيگرو براي طراحي صندلي دوقلو، در عين سادگي، بسيار نوآورانه و كاربردي است ايده
گرفت، ضمن تلفيق دو محصول در يك محصول،  با همان فرم هندسي جاي مييكپارچه كه بر روي يك صندلي چوبي 

اين . فرد ارائه كرد را در كنار هم نشاند و طرحي التقاطي و منحصربهي كامالً متمايز  هاي فيزيكي و زيباشناختي دو ماده ويژگي
داشته و در حقيقت، صندلي فلزي به عنوان پوششي  مفيد ، كاربريمجزا و هم در حالت تركيبيدو صندلي، هم در حالت 

بازيافت محصول را  سهولت -چوب و فلز- ي مجزا  گيري از دو ماده كند؛ ضمن اينكه بهره افظ براي صندلي چوبي عمل ميمح
هاي  اي است كه نيگرو، ديدگاه صندلي دوقلو، به واقع نقطه. تضمين كرده و اثر نيگرو را به يك نماد طراحي سبز بدل كرده است

صندلي  گفتني است .دهد محيطي پيوند مي هاي عملكردي و مكانيكي و نيز الزامات زيست را با ويژگي )گونه پازل(تركيبي  فرميِ
دائمي در معرض نمايش  مركز ژرژپمپيدوي پاريسطراحي ي  اكنون در گنجينه نيگرو، هم همراه با ميز پايگاه جهاني دوقلو
ايده و كاربرد، با افزودن ماهيت هايي باشم كه در آنها،  گوي نيازهاي پروژه كوشم تا پاسخ من مي«: گويد نيگرو، خود مي   . است

از نگاه من، طراحي ... شيئي به اشياي موجود بيافزايم؛ من قصد ندارم تنها شوند چه ميبا هم يكپار معناي جديدي به محصول،
  .»پاسخي مناسب كه هدفش بهبود كيفيت زندگي روزمره است...خي صادقانه به نيازهاي واقعي استخوب، پاس

كارتن براي خردساالن بود كه البته  ، طراحي ميز و صندلي از جنس ورق2009ِي نيگرو در سال  گونه ديگر طرحِ پازل
هاي كارتني دايكات شده با خطوط  امل تعدادي ورقاين مجموعه كه ش. كرد ها سرگرم و مشعوف مي بزرگساالن را نيز ساعت

ي راهنماي موجود دربسته، اقدام  ي نقشه گر بر پايه عرضه شده و استفاده وزن و سبك فشرده ايه است، در بسته) پرفراژ(برش 
رنگ دلخواه توانند ميز و صندلي خود را به  ، كودكان ميمبلمان پس از ساخت. كند ميز و صندلي ميقطعات به سرهم كردن 

از سوي شركت  1وساز ساختاين مجموعه كه با عنوان . نموده و از آن در محيط زندگي خويش لذت ببرند و تزيين آميزي رنگ
  .رود افزار طراحي نيگرو به شمار مي ديگر نرمدر حقيقت عرضه شد،  2ايتاليايي اسكيچ

                                                            
1 ‐ Build Up 
2 ‐ Skitsch 

  2009اي،.آي.صندلي دوقلو در دو نوع چوبي و فلزي، طراحي براي وي:14و12،13تصاوير

 2009ميز و صندلي موسوم به ساخت و ساز براي خردساالن از جنس ورق كارتن، طراحي براي اسكيچ، :16و15تصاوير



است كه در  1پاسيو/با عنوان رِزيلهاي از مبلمان فلزي ظريف  ديگر شاهكار زيباشناختي نيگرو، مجموعه
با  -دار  ي زيبا كه شامل دو صندلي دسته اين مجموعه. روزت طراحي كرد ، براي شركت الين2011سال 

نفره است، هم در فضاي داخلي  ي سه نفره و يك كاناپه يك نشيمن راحتي تك -دو ارتفاع و پهناي متفاوت
هاي باريك استيل،  ي ميله مندانهشهو نيگرو در اين مجموعه، با تركيبِ. و هم در فضاي باز كاربري دارد

اين . كند آرايشي گرافيكي از خطوط افقي و عمودي آفريده كه نوعي خطاي ديداري در بيننده ايجاد مي
گيري از طرح دو  وي در كنار اين مجموعه، با بهره. تجسمي موريس اشرِ هلندي استاثر نيگرو، يادآور آثار 

اي  طراحي كرد كه در نوع خود، ابتكار ويژه -ي لباس چهار گيره با -جالب  2نردبان متقاطع، يك جالباسي
ها  مشترك ها و فصل ي تقاطعشناختي، نيگرو را بايد مرد طراح در حقيقت از نگاه زيبايي. رفت به شمار مي

  .درآميخته است ساختفرم و دانست؛ طراحي كه رياضيات و هندسه را به نيكي با 
توان به  از آخرين آثار مبلمان نيگرو، مي

براي  2013كه در سال  3صندلي اسموسو
طراحي شد، اشاره  4شركت ايتاليايي ديسيپلين

نشيمنِ اين صندلي كه از بامبوي طبيعي . كرد
ي فلزي چهارپر  ساخته شده، بر روي يك پايه

گرفته و هم   جاي -دار و ثابت در دو نوع چرخ -
در فضاهاي مسكوني و هم اداري قابل 

گرايش به طراحي دوستدار . برداري است بهره
 در پايان .زيست در آثار واپسينِ نيگرو به روشني مشهود است محيط

سال را از  ي طراحِ جايزه، 2014گفتني است كه وي در سال 
 . فرانسه از آن خود كرد 5»ء خانه و شي«ي  مؤسسه
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1 ‐ Resille/Passio Collection 
2 ‐ Passe Passe Coat Rack 
3 ‐ Smusso Chair 
4 ‐ Discipline 
5 ‐ Maison & Objet 
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