


3DMAX و"األوتــوكاد" ولكن فقط يف نهاية العملية 
اإلبداعية، كمــا أنه يجعل العمل أســهل مع مختلف 
الرشكات التنفيذية القائمة عــىل تنفيذ املرشوع الذي 

أقوم باإلرشاف عليه بطبيعة الحال.

ما هو أكثر شيء يُعجبك في تصاميم منازلك؟
بالطبع منازيل تعكس شــخصيتي وأسلوبي ونمطي، 
عىل ســبيل املثال، يف منازل باريــس، غرفتي املفضلة 
هي "الحمام الرئييس"، الذي يضم حمام تركي مغطاة 
بالبالط املصنــوع بالكامل من الكريســتال، ُتكملها 
اإلضاءة الناعمة التي ُتعطــي تأثري رائع مع البخار يف 
الحمام. كانت الغرفة نفســها مزينة بالبالط الزجاجي 
املضمن بأوراق الفضة والذهب. األثاث متقلب للغاية مع 
عنارص الحجر األبيض جنباً إىل جنب مع األثاث األسود. 
الهالة التي أحصل عليها من هذه الغرفة يجعلني أريد 

قضاء بعض الوقت هناك من أجل الراحة واإلسرتخاء. 

ما هو عنصر الديكور المفّضل لديك؟
أحب البحث عن قطع نادرة إلكمال التصاميم، فمجموعة 
الفنان الفرنيس "فريد أالرد" Fred Allard هي واحدة 
من القطع املفّضلة يل، ولعل آخــر إبداعاته Bag ُتعّد 
فريدة من نوعها، قطعتي املفّضلة هي حقيبة "شانيل" 
Chanel مع الــورود الحمراء، وهذه القطعة هي جزء 

من سلسلة محدودة مكونة من خمسني قطعة.

هل تغيّرت زخرفة وديكورات منزلك كثيرًا؟
بالطبع فمرور الســنوات يســاعد عىل تطور ذوقي، 
فعىل مدى الســنوات العرش املاضيــة، إنتقلت إىل بالد 
مختلفة عدة مرات، حتــى أُتيحت يل الفرصة لإلنتقال 
إىل منازل مختلفة، فمن منزل "هوسمانيان" البارييس 
الكالسيكي، إىل دور علوي يف لندن. فتصاميمي الداخلية 
تبلورت بالفعل لتتناسب مع األذواق املختلفة، وبالطبع 
تطورت مع مــرور الوقت، حيث أصبحت أكثر تجريداً 
مرة أخرى، كدمج املزيد من األعمال الفنية مثل اللوحات 
واملنحوتات. أما بالنســبة للمواد، أنا أميل إىل إستخدام 
املواد النبيلة مثل: البلوط وخشب الساج وكذلك الرخام 
األبيض. ويف الســنوات القليلة املاضية، أضفت بعض 
خلفيات "ورق الحائط" من املصّممني مثل "كريستيان 
و"فريســاتيش"   ،Christian Lacroix الكــروا" 

.Versace

ما الذي يُلهمك أكثر؟ اPثاث؟ أم المواد المصنوعة 
منها؟ 

من وجهة نظري، اليشء األسايس هو تماسك التصميم 
يف مكان معني. لذلك التفكري يف املواد واألثاث يعّد عملية 

يف اتجاهني، وبالتايل ينبغي أن تجد التوازن املثايل بينهما.

ما هي مصادر إلهامك؟
من خالل ســفري املتكرر، ومن خالل زياراتي لكثــري من الفنادق 
العاملية، باإلضافة إىل مصانع إنتاج األقمشة املطبوعة، األثاث الذي أراه 

يف املتاجر الفخمة، وأخرياً، اإلستماع إىل عمالئي.

ما هي الكلمة الرئيسية في تصميم فيال أو فندق؟
االستثناء.

فــي الوقت الراهن، هل تلعــب التكنولوجيا الجديــدة دورًا في 
عمليات التصميم الخاص بك؟

بطبيعة الحال، فالتكنولوجيات الجديدة جزء ال يتجزأ من املكونات التي 
أقرتحها لعمالئي، مثل املواد املُبتكرة كالنوافذ الكهربائية، اإلنرتنت، وهو 
بطبيعة الحال يعتمد بشكل رئييس عىل العمالء أنفسهم، وميزانيتهم، 
ورغبتهــم يف مثل هذه االبتكارات. وأنا أرى أن هذه املكونات ُتســّهل 
الحياة اليومية، وأميل إىل تضمينها بشــكل منتظم يف مشاريعي.ومع 
ذلك، قبل اقرتاح أي منهم ألحــد عمالئي، أقوم بإختبارها لهم بنفيس، 

للتأكد من أنها منتجات ذات جودة عالية، وسهلة اإلستخدام.

ما هي نصيحتك للُمصممات الشابات؟
نصيحتي الرئيسية هي عدم تقليد أو نسخ تصميم معني.

مع مرور الوقت، هل تطّور نمط التصميم الداخلي الخاص بك؟

بالطبع تغرّي أســلوبي يف التصميم الداخيل مع مرور الوقت وألسباب 
عديدة منها: النضــج، اختيار املواد وأيضاً طبيعة عمالئي، وقد أصبح 
هذا النضج واضحاً من خالل العودة إىل تصاميم أكثر تجريداً من ذي 
قبــل، ووجود نمط متناغم مع توقيع قوي من حيث القدرة عىل الجمع 
بني التفرد مع الثقافات املختلطة. بجانب اختيار مواد أكثر ســهولة، 
والتي ُتمكن تقنيات جديدة إدراجها لرضا العمالء الكامل. وكما ذكرت، 
أنــا أعمل فقط مع مواد نبيلة وفخمة مثل الرخام، والزجاج، واألحجار 
شبه الكريمة، وأخرياً، الوظيفة كُمصممة تدفعني باستمرار إىل التجديد 

وهذا ما يجعلها ُمتعة يومية!
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هال أخبرتينا عن إبداعاتك اPيقونية؟
خالل إحدى زيارتي إىل لندن، أُتيحت يل الفرصة للقاء ســيدة أعمال 
فرنســية خالل العشــاء، ويبدو أنها تعمل يف بيئة ذكورية نوعاً ما، 
تحدثت معها عن مشاريعي، وبالفعل طلبت مني تصميم قطعة ُتظهر 
أنوثتها، وخالل زيارتي ملنزلها، إكتشفت أننا متشابهان يف حب تصاميم 

األحذية والحقائب، 

كيف ترين نمط الحياة الباريسية؟
باريس هي مدينة األضواء، األناقة، ال يشء ُيمكن أن يكون أكثر صدقاً 
من هذه املدينة التي أعيش فيها لجزء من السنة، هي تمثّل يل مالذاً من 
السالم والراحة. باريس العظيمة لديها ماٍض رائع، ال سيما شوارعها 
 Pont Neuf, the Pont des Arts and Pont :وجســورها مثــل
 The Peninsula, باإلضافة إىل فنادقها الفاخرة مثل Alexandre III
Le Royal Monceau and George V. عــالوًة عــىل ذلك، املطبخ 
الفرنيس الغني باملأكوالت الشــهية املرادفة للرفاهية، هي بالفعل عمل 

فني رائع، ويف النهاية باريس مدينة ُملهمة بالنسبة يل.

كيف يتم تفصيل عملك؟
كل مرشوع لدي هو فرصة جيدة للبــدء مع صفحة فارغة، وعادًة، ال 

أقوم بإظهار صور فوتوغرافية ملشــاريع سابقة لعمالئي الجدد، كي 
ال أقع يف فخ النسخ، ولكن أســعى دائماً إىل تجديد إبداعاتي من أجل 
املحافظة عىل توقيعــي الخاص، أنا ال أترّدد يف إزالة جدران معينة، أو 
بناء أقسام جديدة للمنزل، باختصار، أقوم بإعادة النظر يف مساحات 

املعيشة كلياً.

ما هي اoتجاهات بالنســبة إلى التصميم الداخلي واPثاث في 
العام 2018؟

األصفر الكاري بالنسبة إىل التصميم الداخيل لألرضيات، هذا الظل من 
األصفر لديه نوعية ُتشري إىل أجواء مثرية، باإلضافة إىل الكرايس الناعمة 
ذات الزوايا العالية، والشاشــة ســتعود من جديد، وتستمر لتشكل 
وُتجّمــل غرفة النوم أو الصالة. والفلفت Velvet، لطاملا يبعث البهجة 

والرسور يف أنفسنا. 

هل تعتبرين نفسك فنانة، أم مهندسة ديكور، أم ُمصّممة؟
أعترب نفيس كل هؤالء، ولكن ال أزال أتعلم أشياًء جديدة كل يوم.

كيف يمكنك تعريف عملك وتوقيعك؟
توقيعي مرادف للبساطة والتميّز، أنا دائماً أتوخى الكمال.

ما هو اللون الذي تفضلينه؟ 
األسود.

وما الدهان الذي تحبينه؟
.Velvet الفلفت

حجرك الخاص بك؟
الكريستال .

عطرك المفّضل؟ 
.By Kilian

كتابك المفّضل؟
.The Secret

مدينتك المقربة إليِك؟ 
لندن.

نجمتك؟
.Monica Bellucci

هل تُلهمك االتجاهات؟
نعم.

منذ أن بدأتي عملك، هل الحظِت وجود تغيير في عالم التصميم 
واPثاث؟

بالطبع، لقد حدث تغيرياً كبرياً، أصبــح هنالك جرأة عىل مزج أنماط 
مختلفة يف غرفــة واحدة، وهو األمر الذي لم يكــن موجوداً من قبل، 

وأصبح هناك إهتمام أكرب باإلضاءة. 
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