
 طراحی اثاث برای آرگو النژ
در فرآیند شکل گیری ایده،

اندیشه طراحی از معماری داخلی به 
طراحی ابژه ای معطوف شد که بایدهایی 
را مرتفع می ساخت.
باید مسیر را مشخص می کرد.
 باید دید را حفظ می کرد.
باید جسم بنا را مخدوش نمی کرد.
باید با روح فضا همساز می شد.
باید زمان را در خود بازتاب می داد.

باید کارایی را برای فضا ایجاد می کرد. 
باید عرصه ها را تعریف می کرد.
باید بخش هایی را می پوشاند.
باید دیده می شد.
باید دعوت می کرد.
باید خاطره می ساخت.
باید حسی آشنا ایجاد می کرد.
باید احوالی را منجر می شد.
باید همچون بنا ماندگار می شد.

اثر به وجود آمده یک پیشخوان بزرگ 
قرارگرفته در میان است که با انحنا و 
درخشش، فضا را تحت تاثیر قرارداده و او 
را صاحب احوالی آشنا کرده است.



فضای خالی

راستای عبور

راستای دید

جانمایی پیشخوان

 حرکت مرکز فرم به بیرون برای
 جای گیری دستگاه قهوه و تاکید
بر جای گیری کگ آبجو

 درگیری بیشتر فرم پیشخوان
 با پرسپکتیو مخاطب و ایجاد
تغییر رفتار در عبور

دیاگرام شکل گیری فرم



    در گوشه جنوب شرقی حیاط کارخانه آرگو فضایی بسته به مساحت  64 متر مربع با دو درب ورودی و سه پنجره 
بزرگ قرار گرفته است.  شیارهایی از آجر بر روی دیوار که در اثر فروریختن پوشش اصلی آشکار شده و کهولت بنا را به 
رخ می کشند. همچنین کفسازی آجری این فضا چشم بیننده را در امتداد حیاط اصلی قرار می دهد. طراح در مسیر ایجاد 
کارایی مورد نظر برای فضایی با این مشخصات ضرورتی را پیش رو داشت. در بنای آرگو جسم بنا از حیث هویت چنان 
حائز اهمیت بود که کمترین دخالت در کالبد معماری و همچنین بنا همچون اصلی غیر قابل گریز جلوه کرده و در واقع 
شاخصه  ایده پیش رو را تفسیر می کرد. به بیان دیگر ایده باید چنان شکل می گرفت که در عین حضور نه تنها  خدشه ای 

به معماری )روح فضا( و بنا )جسم فضا( وارد نکرده بلکه در راستای شخصیت آن دو گام بردارد.

پالن

دیاگرام ایزومتریک
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دیاگرام متریال

نمای روبه روی پیشخوان


