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رًا   يف معر�ض »داون تاون ديزاين« الذي اأقيم م�ؤخَّ

يف دبي، كان جناح »S*uce« الفتًا لالنتباه، لي�س فقط 

ر  مبحتوياته االأنيقة التي لفتت انتباه احل�صور، بل بت�صدُّ

واجهته 10 اإبداعات فنية ُتعيد �صياغة امل�صباح ال�صهري 

10 مبدعني من ال�صرق االأو�صط،  Bourgie، قّدمها 
�صمن احتفال Kartell العاملية مبرور 10 �صنوات على 

اإطالق امل�صباح، الذي اأ�صبح اأيقونة ُتعد من اأكرث القطع 

مبيعًا على م�صتوى العامل، وذلك �صمن اتفاقية مّتت بني 

Kartell و»S*uce«، التي وقع اختيارها على املبدعني 
الع�صرة يف جماالت اإبداعية خمتلفة، ليطرحوا امل�صباح 

بروؤيتهم اخلا�صة. تلك املبادرة �صبق اأن مت تنفيذها 

اأي�صًا مب�صاركة 10 مبدعني عامليني، مت عر�س اإبداعاتهم 

يف �صالة العر�س الرئي�صية لــKartell يف باري�س. 

»زهرة اخلليج« ت�صتعر�س اأعمال املبدعني الع�صرة.

مبدعون من ال�شرق والغرب 
يُعيدون �شياغته

1  خالد ال�شعفار: »كيك« رخامي 
اإىل جوار ت�صميمه االإبداعي الفريد، كان موجودًا 

امل�صّمم االإماراتي خالد ال�صعفار، الذي كانت لنا معه 

درد�صة �صريعة، حيث قال اإنــه »مبنا�صبة مــرور ع�صر 

�صنوات على طرح هذا العمل االإبداعي الذي اأطلقته 

 laviani عام 2004، من ِقبل املبدع العاملي Kartell
Ferruccio، وحاز اإعجاب اجلميع واأ�صبح من القطع 
االأيقونّية الفريدة، قــررت ال�صركة اأن تطرحه على 

�صلوبهم  م�صّممني مــن الــغــرب وال�صرق ليقدموه باأ

اخلــا�ــس، مع احلفاظ على جوهر القطعة والتغيري 

بال�صكل واملواد والوظيفة«. واأ�صاف: »بالن�صبة اإيّل، فاإن 

مفهومي ارتبط بفكرة االحتفال به، فاخرتت الكيكة 

الرخامية الأخّبئ امل�صباح داخلها، كعن�صر مفاجاأة، 

ومزجت بني نوعني من اخل�صب هما: االآ�ــس واجلــوز 

ا عن كيك الفانيليا وال�صوكوالتة، وا�صتخدمت  لُيعبرِّ

طبقة عازلة َبَدت مثل الكرمية، واأعَلى الكيكة تركت 10 

فتحات ل�صمعات ع�صر«.

2   وائل حرت: عناق اأبدي 
املــواد الع�صوية وال�صناعية تبدو على خــالف مع 

َخــر.  بع�صها بع�صًا، ولكن ال ي�صتغني اأحدها عن االآ

وامل�صباح اأَبدي. والفكرة تعني اأنهما �صيبقيان على قيد 

احلياة يف امل�صتقبل، بعد اأن نكون قد انتهينا جميعًا. 

3   نادين قان�شو: يا 3
 تلعب العني دورًا رئي�صيًا يف ثقافتنا ال�صرقية، با�صم 

ــذي يعني احل�صد، ولكن اأي�صًا يف  eye« motif«  ال
�صعبية »يا 3ein« تعني حرفيًا عبارة ُت�صتخدم يف الكثري 

من املو�صيقى وال�صعر للتعبري عن االإعجاب والثناء. 

وامل�صباح يف َحّد ذاته هو اجلمال. لذا، قررت عدم 

ل يف اجلمالية اخلا�صة به. اأّما العينان اللتان  التدخُّ

ترتبعان على قّمة امل�صباح، فهما تعك�صان عنوان العالقة 

بني القطعة وامل�صاهد.

Bokja 4: العودة اإىل الأ�شالة 
دمج العنا�صر احلرفية التقليدية، مثل املطّرزات 

والنقو�س وال�صرا�صيب، مع م�صباح ُمعا�صر خللق التجاور 

ع، لُيعيدنا اإىل حا�ّصة اللم�س. غري املتوقَّ

5   مريا حريز: القافلة
اأم�صي مع القافلة واأنا اأنتظر �صروق ال�صم�س.. 

Tarsila 6: اإ�شاءة اأحالمي 
و�ــصــاع  اأ لوحة فنية �صريالية، تهدف اإىل ت�صوية 

 Bourgie احتفااًل مبرور 10 �سنوات على

متناق�صة من احللم والواقع. وتنعك�س على كل جزء معكو�صة 

يف االآَخر. 

7   ندى دب�س: ا�شطياد ال�شوء 
Bourgie �صمن �صبكة �صيد  و�صعت امل�صباح 

ال�صمك االأ�صفر الفلوري، خللق تاأثري خفيف �صريع 

الزوال.. لون فلوري ُيدرك ال�صوء بطريقة اآ�ِصرة. 

8   زيان غندور: زهرة مع احلب 
باقة من الزهور الدافئة ُت�صيء قلب اأحد. 

تخّيلت تلك الــزهــور مــزروعــة يف »plexi«، ما 

ي�صمح للجمال باأن يتاألق من خالله. لقد اأ�صبحت 

الزهور التي ُت�صيء الــروح واحــدًا مع م�صباح 

ُي�صيء الغرفة. 

9   رنا �شالم: »بوب« �شرقي
لثقافة الـ»بوب« اليوم تاأثري يف اجلميع، نتنّف�صه كل يوم.  

امل�صباح هو كل االأ�صياء التي متثل اجلمال والنجاح، مزجت معها 

عاملًا من ثقافة ال�صرق االأو�صط باأ�صكالها واألوانها، مثل الـ»بوب« 

من عاّمية ال�صارع، اإىل فن هابط االألوان والزخارف والفرا�صات.

10   زينب الها�شمي: تعلم احلبال 
حرفة �صناعة احلبال، حرفة قدمية ِقَدم اجلن�س الب�صري، 

ة من اأيام ال�صفن ال�صراعية، عندما َتعلَّم البّحارة  وهي م�صتمدَّ

كيفّية ربط العقدة والتعاُمل مع احلبال. ومن املعروف اأي�صًا، 

اأن هذه احلبال كانت ُت�صتخدم يف اخليام التقليدية. واأنا كفنانة 

اأحب تطبيق هذه املواد على قطعة الت�صميم املعا�صر، ملنحهم 

.Dubai بع�س التوازن، وهذا ُيذكرين مبدينتي
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