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تصور شما از آینده چیست؟

مرغ باغ ملکوتم ني از عالم خاک      چند روزي قفسي ساختھ اند از بدنم
(موالنا)

چنین قفسي نھ سزاي من خوش الحان است      روم بھ گلشن رضوان کھ مرغ آن چمنم
(حافظ)

 درک آنھا اکنون و آینده کارامد در حوزه ی رشد و آگاھیست  

درک و یکي شدن با طبیعت و اکوسیستم

باالتر رفتن ظرفیت و سطح آگاھی 

الھام گرفتن از منابع فرھنگ و ھنر و ادبیات گذشتھ کھ

ِآشیانھ ي پرنده اثر ھنری بکر،جذاب ودوست داشتني پرندگان است کھ بھ صورت غریزي آن را
 خلق میکنند،بھ کار بردن آن بھ عنوان کاله حس درک طبیعت ،یکي شدن  و ھمکاري انسان و 

 پرندگان ھست. 

 استفاده از قفس القا کننده محبوس شدن روح متعالي انسان در ابعاد فیزیکي اوست کھ شعرا
 وعرفاي ایراني بارھا بھ این موضوع اشاره کردند، نمایانگرآن است کھ بندھای

 محبوس کننده و باورھا و دیتاھای محدود کننده و ناکارآمِد انسان (خود) حجاب و سپر
 مسدود کننده (خود) است در مسیر دریافت برکات و فرآواني و نور از منشاء  در ھر حوزه ي

 ناکامل زندگي.

میان عاشق و معشوق ھیچ حائل نیست     توخود حجاب خودي حافظ از میان برخیز 
  (حافظ)    

اغنا

من خود این سنگ بھ جان میطلبیدم ھمھ عمر   کاین قفس بشکند ومرغ بھ پرواز آید
     (سعدي)

While Still In The Cage Of Your Being Behold The Spirit Bird Before It Flies Away.
(RUMI)

 و در نھایت انسان آگاه میخواھد خود را(قفس را) از سر راه بر دارد 
و رھایي یابد تا نور در آن جاری شود

 و پرنده ی وجودش را رھا کند و پرواز کند و آن را بھ اوج برساند. 

 این دامن میتواند تکنولوژي داشتھ باشد،کھ
  قادر باشد شرایطي را ایجاد کند ،کھ کسي کھ 

  آنرا میپوشد درون آن تجربیاتي را احساس کند 
  و حالتي مراقبھ گونھ را تجربھ کند 

 و انرژي پتانسیلي را ذخیره کند و
  بعد از این تجربھ بھ مرحلھ ی انرژی جنبشي 

 میرسد،و قادر است با این انرژی پرواز و
  سفر اختري کند، شاید در طرح اجرای بال 

 ھم بھ آن اضافھ کنیم.
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  محصوالتي کھ اخیرا براي ما کارآمد است ،نیاز بھ شارژ شدن دارد،
   مثل انسان وابستھ اي کھ بھ جاي اینکھ بھ منشا و منبع درون 

  کانکت شود کھ نامیرا است بھ آنچھ کھ فاني است و ماندني نیست موقتا کانکت میشود
  و در نھایت از آنھا دیسکانکت میشود و

َ   ِدشارژ میشود،و اگر آگاه شود و درسش را بگیرد بھ نیروانا میپیوندد و 
  اگر نھ بھ تکرار تجربھ ي بھ صورت دایره وار و سنسره

  ادامھ خواھد داد تا آگاه شود،
  در زمان حاضر محصوالتي مانند اپل واچ و تلفن ھمراه و ...نیاز بھ شارژ شدن دارند

   چھ بھتر کھ شارژر ھم مثل ھمھ ی این 
  محصوالت ھمیشھ ھمراھمان باشد مثال روي لباسمان،

  ولي چھ بھتر کھ آگاه شویم کھ اشیا ھم مانند گیاھان و جانوران و انسانھا
  تشکیل شده از ذرات نور و آگاھی ھستند و مانند انسانھاي آگاه از نور شارژ شوند.

 اغناو سرمنشأ بودن و کامل شدن از طریق 
کانکت شدن بھ مبدأ بي نھایتت����

تکنولوژي ھاي پوشیدني
(DIGITAL ART) فن آوري پوشیدني 

یت
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ِ آتي لیستي از ایده ھایي کھ بھ ذھنش میرسد دارد ،خیلي از ایده ھاي طراحي ھایش براي 
ِ چندین سال قبل است، گاھي نگاھي بھ ایده ھایش میکند و ھر کدام کھ شور و شوق کشیدنش 

را بیدار کند،انتخاب میکند،
پنبھ از مواردي بود کھ درلیست آتي بود،

ولي با توجھ بھ پروژه اي کھ با یک برند تازه تأسیس داشت و برند دیگري کھ ھر دو آنھا
ِ از اِلمان پنبھ در برند خودشان استفاده کردند با وجود اینکھ المان تکراري بود،مانع نشد 

 کھ آتي آن ایده را تصویرسازي نکند وآن را بھ شیوه اي متفاوت اجرا کرد. 
 

استفاده از پنبھ مستقیما در لباس کھ در واقع یک محصول اولیھ تولید پارچھ است،
آتي را یاد خام خواراني مي اندازد کھ موادغذایي را بدون مرحلھ پخت استفاده میکنند،

میشود گفت یک مدل صرفھ جویي در زمان و انرژي و ھزینھ در تولید و مراحل تھیھ نخ
 و پارچھ ،مستقیما از خود پنبھ استفاده شده و براي ماندگاری آنھا ھم مثل گل ھاي 

   صد سالھ کھ بر اساس فرآیندي ماندگار میشوند،میتوانیم پنبھ ھا را ماندگار کنیم.   

و اینکھ آتي براي حال دروني گیاھان و حیوانات واشیاء احترام قائل است،
َبراي ھمین ھدفش درک وتعامل با آنھاست، پس قائدتا از خز مصنوعي با ظاھری طبیعی

و با کیفیت و فرآیند تولیدی کھ حال درون آنھا آسیب نبیند براي
این لوک در کت و بوت استفاده میکند.

  استفاده از فن آوري در فرآیند تولید برای 
  ماندگاري بیشتر و طول عمر زیاِد و کیفیت بھتر

  مواداستفاده شده و ملزومات لباس ھا

 طبیعت محور 
و استفاده از فن آوري براي طول عمر لباس ھا
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