الهام در طراحی

خالقیـت

قدرتﯽ که تمامﯽ ندارد
هنرمنــد بــدون خالقیــت بﯽمعناســت و تولیــد بــدون
توﺟــه بــه ابعــاد هنــري آن در روزگار مــا ،تالشــﯽ نــاکام
اســت .اگــر در ابتــدا ،مهمتریــن ویژگــﯽ الزم بــراي هــر
کاالي تولیــدي ،ﺿــرورت و نیــاز کاربــردي آن بــود ،طــﯽ
دوران مولفــه دیگــري بــه نــام "راحتــﯽ اســتفاده" بــه آن
اﺿافــه شــد.
امــروز امــا ،ســاختار زیباشناســﯽ هــر کاالي تولیــدي،
ســومین مولفــه مهــم در آن اســت .ایــن زیباشناســﯽ از تولید
اتومبیــل گرفتــه تــا لولــه پولیــکا ،از تولیــد یک قطعــه ﺟواهر

گرفتــه تــا پیکــره بنــدي یــک تراکتــور ،مــورد توﺟــه اســت.
بدیــن ترتیــب در حرفــه مــا ،کــه از خانــواده پوشــاک
اســت ،توﺟــه بــه ابعــاد هنــري تولیــد کفــش امــري
انکارناپذیــر اســت.
در ایــن میــان هنرمنــدان ناگزیرنــد از عناصــر ،موﺟــود،
آشــنا ،دلپذیــر الهــام بگیرنــد و بــا اکﺜیــر خالقیــت آنهــا را به
اﺛــري کاربــردي و زیبــا تبدیــل کننــد.
در ایــن مجموعــه عکسهــا ،نمونههایــﯽ از تالشهــاي
صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص دیــده مﯽشــود.

در تصویر اول ،براي تولید یک بوت سخت ﺟان که قابلیت استفاده
در پیادهرويهاي سخت مانند کوهنوري را دارد ،از کوه الهام گرفته شده
است .طراح نبوغ و خالقیت خود را در استفاده حداقلﯽ از این الهام نشان
داده است ،ﺿمیمه باالي این بوت با تﻐییر رنگ و فرم شیبدار آن ،این
پايپوش را زیبا کرده است.

طرح دوم که از کﻒپوش الهام گرفته شده ،اگر چه
زیباست اما کفش را بیشتر به ﺟوراب شبیه کرده است.
کفش تولید شده زیباست اما طراح کفش بیش از طرح پایه،
متاﺛر از طرحهاي دیگر هم بوده است.
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کفــش ســوم نشــان مﯽدهــد کــه گاه الهامــات اگــر بــه خالقیتــﯽ بنیادیــن تبدیــل نشــوند ،حاصــل
کار موفــق نخواهــد بــود .طــراح مدعــﯽ اســت کــه از درخشــش پراکنــده انفجــار یــک ترقــه آتــش ســاز
بــراي تولیــد کفــشاش اســتفاه کــرده اســت امــا مﺤصــول کار ،کفشــﯽ اســت کــه گویــﯽ بیشــتر زا
اســپاگتﯽ الهــام یافتــه اســت .از ســوي دیگــر ﺟــالل و درخشــش انفجــار نــور در آســمان ،واﺟــد ریتمــﯽ
شــتابناک اســت کــه در پیکــره کفــش ایــن شــتاب دیــده نمﯽشــود .رشــتههایﯽ تﺜبیــت شــده در
رویــه ایــن کفــش بــه نظــر عناصــري مزاحــم و ناهمگــون هســتند که بــه شــدت تاﺛیــر منفــﯽ در زیبایﯽ
کفــش داشــته اســت

موفقتریــن ایــن کفشهــا ،کفــش بنفــش ایــن تصویــر اســت .طراحــﯽ آن چنــان
قــوي اســت کــه حتــﯽ بــدون دانســتن و تماشــاي منبــﻊ الهــام مﯽتــوان حــدس زد
کــه ایــن کفــش از صندوقﭽــه ﺟواهــر تاﺛیــر گرفتــه اســت .ترکیــب رنــگ بﯽنظیــر
توﺟــه بــه شــیب کفــش و مﺤــل قــرار گرفتــن ســینه پــا در دایــره تزئیــن روي کفــش
تصویــري از گــردن و گردنبنــد را بــراي پاپــوش طراحــﯽ شــده بــه ارمﻐان آورده اســت.
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ســیبل تیرانــدازي ماهیتــﯽ خشــن دارد .امــا ایــن ســیبل بــه
فانتــزي نزدیــک اســت .بیننــده با تماشــاي ایــن ســیبل انتظار
یــک بــازي مفــرح و شــاد را دارد .ایــن ســیبل بــه هیچوﺟــه
تداعــﯽ کننــده خشــونت و خطــر نیســت .طــراح بــا الهــام از
ماهیــت و معنــاي ایــن ســیبل و تنهــا بــا انتخــاب چنــد نشــانه
از آن بــه خلــق یــک کفــش زنانــه شــاد دســت زده اســت .ایــن
کفــش معــرف نوعــﯽ ســبک زندگــﯽ اســت .زندگــﯽاي کــه در
آن حرکــت و ریتــم نقــش مهمــﯽ دارد.
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