
پاویون ایران در اکسـپوي 2017، روز 20 خرداد 1396 در آستانه ي قزاقســتان آغاز به 

. گروه بین المللی ره شـــــــهر با تکیه بر تجارب و نتایج مثبتی که از طراحی  کار کرد

 اکسـپوي 2015 میالنمعماري و طراحی داخلی  کسـب کرده بود، توانســت طراحی 

داخلی پاویون ایران را در سال 2017 نیز بدست آورد. 

” (Future با توجه به شعار اصلی اکســــــــــــــــــپوي 2017 “انرژي آینده 

(Energy،سناریوي فضایی پیشـنهادي براي پاویون ایران بر محوریت انرژي در سه 

بازه ي زمانی گذشته، حال و آینده تدوین شده است. همچنین کانسـپت اصلی طراحی، 

بر مبناي سیالیت ذاتی انرژي طرح ریزي شده است که تجســـــم حرکت پرده در باد، 

توانســـــته است این مفهوم را در غالب عناصر معماري به بازدیدکنندگان منتقل کند. 

استفاده از پرده استعاره ایســت از پرده خوانی ها و نقالی هاي گذشته، پرده هایی که در 

آن داستان سرگذشت، حال و آینده ي پیش روي انرژي در ایران نقل میشود.

 داســتان گذشـــته انرژي در ایران با نمایش راهکارهاي ایرانیان در بهرهمندي از انرژي هاي تجدیدپذیر، حال، با معرفی تکنولوژي 

هايموجود در کشور و آینده، با ذکر پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه گذاري نقل می شود.

چهار عنصـر اصلی آب، باد، خاك و آتش و نحوه برخورد ایرانیان با این چهار عنصـر که اساس فیلم بلند پاویون ایران را نیز شکل داده 

است، از مفاهیمی است که طراحی داخلی بر اساس آن صورت پذیرفته است.

پاویون ایران با شعار انرژي براي زندگی آینده با توجه به جذابیت هاي مفهومی و بصري که به مخاطب اکسـپو ارائه خواهد کرد، بدون 

شک یکی از بهترین حضورهاي ایران در اکسپوهاي جهانی را به نمایش خواهد گذاشت، به امید اینکه در انتها بتواند با کسب عنوان در 

این تورنمنت، همچون اکسپو 2015 میالن، دانش و فرهنگ ایرانی را هرچه بهتر به جهانیان بنمایاند.

اکســـــپو 2017 آستانه از تاریخ دهم ماه ژوئن لغایت دهم ماه سپتامبر سال 2017 مقارن با 20 خرداد ماه لغایت 19 شهریور ماه سال 

1396 در شهر آستانه، قزاقستان دایرخواهد بود.
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