
Cindy Allen 

 chief design officer ofو  chief of interior designویراستار مجله 

SANDOW  . 

، یک کمپانی جهانی و پیشرو در صنعت میباشد که در زمینه  interior designمجله کمپانی 

داخلی، معماران  انتشارات، وبسایت و رویداد های خود، دارای مخاطبین از گروه های طراحان

 و مدیران تاسیساتی می باشد.

 سال یک مرجع ضروری برای حرفه ای ها بوده است. 80این مجله برای بیش از 

 

Hayes Slade 

  و مدیران اصلی شرکت معماری یکی از بنیان گذارانSlade Architecture  و در سال

 را عهده دار بوده است. AIAمدیریت شعبه نیویورک  2019

 :کار های وی بیشتر به دلیل جوایز مختلف مانند 

1. NYC Public Design Commission Design Excellence Award 

2. AIA Design Awards and Interior Design 

3. Magazine Best of Year Awards 

4. Venice Biennale 

 شناخته شده است.

 

Anne Rieselbach 

 . لیگ معماری نیویورک مدیر برنامه در لیگ معماری در نیویورک استاو  

 را تفکرو پرورش میدهد  لی را در معماری ،طراحی،شهرنشینی برتری و تعا

 مناظره  مات سازه ها درعصرمشکالدرمورد طراحی منتقدانه و و تحریک میکند 

 متحدانه آن ، لیگ نظم  انجمن حیاتی و مستقل در معماری و. به عنوان یک میکند

 . کمک میکند آینده ای زیباتر، پویا،خالقانه و پایدارساختن در 

 



 گیسو حریری :

ان گذاران و مسئول اصلی بخش طراحی خالقانه در شرکت معماری حریری و وی یکی از بنی

 حریری می باشد.

فتمان اکادمیک و فلسفی در زمینه کار گتدریس در جهت بیان اهمیت مشغول به  1987 از سال

 حرفه ای بوده است.

او همچنین استادیار معماری دانشگاه کلمبیا ، منتقد مهمان در دانشگاه کرنل و مدرسه طراحی 

MC Gill and Parsons .می باشد 

 همچنین به عنوان هیئت داوران مسابقه هایی مانند :

1. SOM Foundation Award 

2. AIA Design Awards 

3. AIA Design Awards 

4. ID Annual Design Awards 

 انتخاب شده است.

 

 مژگان حریری:

در شرکت معماری حریری و حریری اجرایی ان گذاران و مسئول اصلی بخش وی یکی از بنی

به عنوان مدیر و طراح پروژه های مختلفی من جمله  سال 30وی بیش از  می باشد.

Sagaponac House که توسط معماران بین المللی به  که از اولین خانه های انبوهی

ر النگ ایلند نیویورک تا خانه های سرپرستی ریچارد مه یر و همچنین توسعه منازل د

ف هستند مشغول میلیون دالری سالزبورگ که به )) جواهرات سالزبورگ (( معرو 100

 به کار بوده است.

 

 جوایز مسابقه :

تاثیری  یاحترام را برا نیشتریمن ب Chief of Interior Designعنوان ویراستار در مجله به 

که  ی. هنگامست قائل هستمکرده ا جادیا یو طراح یمعمار یایدر دن یری& حر یریحر که

جواب من صد در ، شرکت کنم  که نمایانگر میهن آنها بود رقابت نیاز من خواست تا در ا گیسو



با استعداد در حال ظهور  مارانمع نیتوسط ا ، من یارسال آثار یبله بود ، و پس از بررسصد 

 . آفرین به همه! شدم و شگفت زده خوشحال بسیار یرانیا

 

 

 نظرات داوران :

 Open Source Architecture مقام اول :

 لیدل نی، و به همنتیجه ای اصیل میشودفرم که منجر به  ایشکل و  نیساده تر نیاوقات ا یگاه

این ویژگی طرح را . ما کرده ایم انتخاب مقام اولبه عنوان  Open Sourceمنصفه  ئتیما ه

 از یمتعدد های فعالیت عین حال، اما در می کردچشم انداز رقابت ن ییبایبا ز که میدوست داشت

 بودن به خوبی انجام میداد. یباز نیزم و ه، سرپنا یآور گرد جمله

 

و به خوبی با عناصر موجود  است تیرسد متعلق به سا یسازگار که به نظر م یفضا کی

 ارتباط بر قرار میکند.

 

 شود. تیدر سا یدائم یژگیو کیبه  لیکه تبد میدواریانتها که ما ام یب یطراحیک 

 

Open Source  ،نیزم کیشده است ،  هیباز که کامالً در چشم انداز تعب یسکو بتن مین کی 

 کند یفراهم مپناهگاه ساده  یک ای شیاجراها ، نما یبرا را یخنث

 

 انسانیت انسان  مقام دوم :

است  اجیدر مورد نحوه عملکرد سازه احت یشتریغرفه. به اطالعات ب کی یخوب برا یاسیمق

 ی، از طراح ستین ازیشود. تخته سنگ مورد ن یم یبانیپشتچگونه  سقف که ستی، مشخص ن

 تیبا سا یمکان و ارتباط مشخص چیاز قوس ها ، ه ی. به جز استفاده عمومردیگ یآن فاصله م

 .دیندار

 



از ارائه  ینشان چیه راینشان داده شود ز ای ردیمورد تفکر قرار گ دیتوسعه و ساخت مواد با

ممکن  را فرا گرفته سکو نیاطراف ا لبه طور کام که آب یها یژگیوجود ندارد. مراحل و و

 .مشکلی ایجاد کند یدسترسبرای  است

 

 بدون عنوان مقام سوم :

 

با استفاده  داریمنسجم است. سبک و پا یطراح کی،  تیاستفاده خوب از هندسه موجود در سا

 یبه اندازه کاف یبودجه قابل استفاده باشد ، اما از لحاظ عملکرد یرسد برا یاز بامبو. به نظر م

 کند یکار نم

 

کند.  یدر کنار هم کار م یبه خوب دیموجود و قرار دادن ساختار جد تیسا طیاستفاده از شرا

با عنوان و  کیآن دارد. ارائه گراف یبرا یخوب اسیجذاب است و مق اریساده اما بس یطراح

 خواهد بود دیمف حاتیتوض

 

 چادر اجتماعمقام چهارم : 

 

اساس و  هیفرش ، پا یسنت ینمادها و هندسه ها نیکرمانشاه و همچن یریعشا یارتباط با چادرها

 یسر کی دی. شاابدیتوسعه  شتریتواند ب یم ییدهد ، اما شکل نها یرا نشان م یقو یخیتار

 .منطقه کیپخش شوند ، نه فقط در  تیچادرها بتوانند در سا

 

 مقام پنجم : بدون عنوان

 

 یواقع ریمکان غ نیدر ا یزیطرح ر زاتیشکننده است و داشتن تجه اریبس یا شهیش نهیگز

 .میرا دوست دار یگرافیاپ جادیو ا یمش فلز یپانل ها یبند هیال دهیاست ، اما ما ا

 

 



 مقام ششم : ترکیب احساسات

 

. ساخت و ساز و نیریباد در رابطه با افسانه فرهاد و ش یعیاز صدا و عنصر طب دیاستفاده شد

 است ریرسد امکان پذ یمصالح به وضوح نشان داده شده و به نظر م

 

 مقام هفتم : بدون عنوان

 

توان  ینمبودجه  اینبا  –بلند پروازانه  اریو مواد بس اسیمنسجم. مق یو طراح بایز یرندرها

 ساختآن را 

 

 مقام هشتم : بدون عنوان

 

 تیسا یبناها برایکند و  یم جادیا یکه از دو جهت منظره ا ی، ساختار مینیمالساده و  یطراح

 .رفته است نیاز ب یینها یدر رندرها یتا حدود هیدر طرح اول ی. ظرافت طراحستیمضر ن

 

 مقام نهم : بدون عنوان

 

 در رابطه با کوه یاستفاده جالب از فناور

 

 داستان های بیستونهم : مقام د

 

 زیآم کیمفهوم تحر کی،  یموجود به صورت بصر یساختارها لیتکم یافزوده برا تیواقع

 است

 



 یمدرن خود از ساختارها ریدو پروژه را براساس تفس نیگرفتند ا میتصم ورکیویداوران ن اتیه

پروژه  نی. ارد شونداز  رانیمنصفه ا ئتیاگر توسط ه یکنند ، حت نتخابا یریچادر عشا یمحل

 کشند. یبه چالش م را یامروز یبا معمار یبوممعماری پر کردن  یبرا ییها یدگیچیها پ

 

 : )سیاه چادر(دوار

 

ناهموار  یواقع در کوه ها ی، رشته ا فی، اما ظر یقو یمجسمه هنر نیمنصفه عاشق ا ئتیما ه

حاظ از ل نكهیبود. و بعد از ا یلیاغوا کننده و شکل کامالً اص اری" بساهی"چادر س دهی. امیبود

 ستدیا یم ستونیساختارها را كه در منظره ب نیاز ا یكیاز  شیتوان ب ی، مفهمیده شد یمهندس

 تصور كرد. راو میرقصد 

مسابقه گفت:  نیدر پاسخ به ا یعیوار" ، به طرز فجحال محافظت شده از "د نیفرم باز و در ع

ساخت و  ی، روش ها دیجد یها یکه فرهنگ و هنر را با فن آور دیجد یاز معمار یشی"نما

کامالً  یرا به شکل یبوم یمعمار یرسم یکند." جنبه ها یساز و استفاده از مواد مخلوط م

 کرد انیمعاصر ب

 .یقو یبا مفهوم و اجرا افتهیو سازمان  آل دهیا اریپروژه و ارائه بس

 تیبه سا یطراح ندیبز. فرا نینماد یطناب مو - یعیبا استفاده مناسب از مواد طب ایپو یطرح

 .دهد یساختار و مونتاژ را نشان م قیدق یشود و طراح یمربوط م

به کاهش داشته  ازیباشد ، اگرچه ممکن است ن تیشود متناسب با سا یسازه باعث م تیشفاف

 .باشد

 

 : یغرفه تعامالت اجتماع

 

 رهی. نه تنها شکل خمیکرمانشاه بود ای لهیقب یها مهیمدرن از خ ریتعب نیمنصفه عاشق ا ئتیه ما

 زین یشینما ی، جشنواره ها و هنرها یمانند اجتماعات اجتماع یکننده ، بلکه به اهداف معنادار

 یدر نمودارها از اسکلت چوب یکه از قبل چقدر مهندس میکرد یقدردان نیکند. ما همچن یکمک م

 صرفا جهت اطالعبافته شده و ضد آب کشف شده است. ) یکیالست یها رهیگرفته تا گ یساختار

 !(میها نبود یما طرفداران صندل !...



 

تواند در  یم دیجد ی. شکل چادرهااست یعال اریبس ها دهیو ا اتهامبع ، ال، منا یطراح زهیانگ

 کننده است جیگ یصندل ییروشنا دهیکند و ا شرفتیپ یطراح


