
سأبدأ مع جيراني في دار “إردم” 

Erdem الذين تقع صالة عرضهم 
في “70 ساوث أودلي ستريت”. إذا 

أردت وصف تصاميم “إردم مورالي 

أوغلو”، أقول: إنها قوية ودراماتيكية 

وجميلة وأنثوية ورومانسية.

تُرجمت تصاميم “إردم” في بطانيات 

وأغطية فاخرة، وتشتمل المجموعة 

المنزلية على خط “أوتوالين” 

Ottoline المتوفر بلونين أو ثالثة 
ألوان، وبطانية “فلورال باتشوورك” 

Floral Patchwork. لكن التصميم 
المفضل لدي هو بطانية الجاكار 

المنسوجة. فهي محبوكة في 

أسكتلندا باستخدام مزيج من 

صوف الميرينو والكشمير، كما 

تقّدم نسخة مختلفة لنقشة “فونتين 

روز” Fonteyn Rose من “إردم”.

عرضت كل من نيويورك ولندن وميالنو وباريس مجموعاتها الجديدة حديثا. وقد 

سّرني أن أرى الزوار يصلون إلى لندن في سبتمبر للمشاركة في أسبوع الموضة. في هذا 

العام، أصبحت منطقة “مايفير”، حيث أعمل، راعيا رسميا لمجلس األزياء البريطاني، في 

خطوة طبيعية للحي الذي يضم شوارع “بوند” و“ماونت” و“ساوث أودلي” و“كونديويت” 

و“ديفيز”، ويجاوره شارعا “أكسفورد” و“ريجنت”. بسبب وجودي في شارع “ساوث أودلي” 

منذ أكثر من 30 عاما، لمست التغيير المشوق الذي حصل في العقود األخيرة مع انتشار 

محالت األزياء واألناقة بشكل أكبر في “مايفير”. على سبيل المثال، عندما أخرج من 

غاليري “سوالندز” في شارع “ساوث أودلي”، أرى “بالنسياغا” و“إردم” على يميني، وعلى 

يساري شارع “ماونت” المؤدي إلى “كارلوس باليس”، وكالهما مليء بالمتاجر الرائعة.

ذّكرني أسبوع الموضة في لندن بمقال عن الديكور كتبته عام 2019 حول 

تكامل الموضة والتصميم الداخلي. فرأيت أنه سيكون من المثير لالهتمام 

معرفة مصممي األزياء البريطانيين الذين لديهم مجموعات منزلية من 

بين المبدعين الذين عرضوا مجموعاتهم خالل أسبوع الموضة في لندن، 

أو الذين يعرضون تصاميمهم في صاالت عرض “مايفير”. وبعدما أتممت 

أبحاثي، أؤكد لك أن هناك تشكيلة واسعة رائعة متوفرة لمنزلك.

غراجينا سوالند 
مصممة ديكور 

ومديرة دار التصميم سوالندز 
info@sollands.co.uk

ديكور

حوار إبداعي بين
مجموعات األزياء والمنزل
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“تمبرلي لندن” Temperley London، العالمة 

التي تحمل اسم “أليس تمبرلي”، معروفة 

بتقنياتها الحرفية الرائدة وزخرفاتها اليدوية 

المعقدة. وهو ما ينعكس على مجموعة أدوات 

منزلية تصّور بدورها أيضا األسلوب البوهيمي 

الحديث الذي لطالما مّيز هذه الدار. ومن المثير 

لالهتمام، أنه قبل أكثر من عقد من الزمان، 

صنعت “أليس تمبرلي” ألحفة لمنزلها، وكان كل 

ضيف يمكث عندها يريد حمل هذه األلحفة 

معه لدى المغادرة. لذلك كان إدراج األلحفة مع 

الوسائد واألغطية ومفارش المائدة في مجموعة 

مصغرة من األدوات المنزلية خطوة طبيعية لها.

استقبلت لندن هذا الموسم أيضا “بول أند جو” Paul & Joe، الدار 

التي عرضت أعمالها في سبتمبر للمرة األولى خالل أسبوع الموضة 

سة الدار  في لندن بعد عقد من العرض في باريس. اكتشفت مؤسِّ

“صوفي ميشالي” أنها شغوفة بأدوات المائدة اإليطالية المصنوعة يدويا 

 ،Ceramica Assunta Positano ”من “تشيراميكا أسونتا بوزيتانو

وهي شركة أُسست عام 1948. هذا الشغف ألهم التعاون بين “بول 

أند جو” و”تشيراميكا أسونتا بوزيتانو”؛ كما أتاح اإلغالق في صيف 

2020 فسحة من الوقت لالستلهام والتخطيط لتوسيع األعمال.

أما المجموعة الخزفية الناتجة، فتضم أطباق المائدة وأوعية الحساء 

وأطباق تقديم السوشي وطقما لتقديم 

المقبالت. تتميز مجموعات “بول أند 

جو” دائما بعناصر غريبة مرحة أو شعور 

بالحنين إلى الماضي؛ وبطريقة مماثلة، 

تتزين مجموعة الخزف المصنوعة يدويا 

برموز ثقافية تدعو إلى الحظ السعيد، 

في طريقة رائعة لنشر اإليجابية.
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العالمة التجارية الرائعة التي أود كذلك أن أتحدث 

عنها هي “كولفيل” Colville، التي أسستها عام 

2018 “لوسيندا تشايمبرز” و”مولي مالوي”.

تشتهر “لوسيندا تشايمبرز” بطريقتها الفريدة )وأنا 

نادرا ما أستعمل هذه الصفة( في الجمع بين القطع، 

وغالبا ما يشار إليها باسم “الذوق الفردي”. بالطبع، 

يجب أن أذكر عمل “لوسيندا” لمدة 36 عاما مع الطبعة 

البريطانية من مجلة “فوغ”، وعملها االستشاري لدور 

مثل “برادا” Prada، و”مارني” Marni، حيث عملت 

“مولي مالوي” مصممة. لكنني أعتقد أن أفضل ثمار 

الموهبة الفريدة التي تتمتع بها “لوسيندا” تظهر اآلن. 

فألقي نظرة على مجموعة “كولفيل” المنزلية لخريف 

وشتاء 2021 بمطبوعاتها المدهشة، وخلطات ألوانها، 

وتطلعي معنا إلى القطع العديدة التي لم تولد بعد.
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لفهم انتقال عمل مصممي األزياء إلى عالم التصاميم الداخلية 

بشكل أكبر، شعرت بأنني بحاجة إلى التواصل مع موقع 

MatchesFashion.com، المنصة العالمية للعالمات التجارية 
العالمية الفاخرة، والتي تدعم أيضا مواهب الموضة البريطانية. 

ومع خمسة متاجر في لندن، بما في ذلك مقر كبير في “5 كارلوس 

باليس”، تتوافر أماكن مثالية لعرض األدوات المنزلية التي 

يقّدمونها. طرحت السؤال التالي على فريق الموقع: متى 

ولماذا قرروا توسيع العمل نحو أدوات منزلية؟ وما الذي 

يدفعهم إلى ضم المجموعات المنزلية لمصمم أزياء معين؟

الحظت شركة “ماتشز فاشن” MatchesFashion أن 

منازل الناس أصبحت امتدادا لهوية أزيائهم، ونتيجة لذلك، قرر 

القّيمون عليها إطالق فئة األدوات المنزلية الخاصة بها عام 2018، 

شارحين أن “الناس يريدون أن تبدو منازلهم راقية مثل المالبس التي 

يرتدونها، وأن تعكس أناقتهم الشخصية”. وتعتقد الشركة أيضا أنه 

نهاية الجولة هي مع أيقونة الموضة العالمية وصاحبة وسام 

رتبة “السيدة القائدة” من اإلمبراطورية البريطانية “زاندرا 

رودز” Dame Zandra Rhodes، مصممة األزياء والمنسوجات 

البريطانية التي تمتد مسيرتها المهنية إلى أكثر من 60 عاما، وما 

زالت مستمرة. كانت “زاندرا” من أوائل المصممين الذين أدخلوا 

ثقافة البانك إلى عالم الكوتور، وأطلق عليها لقب “أميرة البانك”. 

لقد حظيت تصاميمها الجريئة وخلطات األلوان التي تعتمدها 

بإعجاب مجموعة عمالء متنوعي األذواق، وقد ارتدى من تصاميمها 

مشاهير من بينهم “إليزابيث تايلور”، األميرة “ديانا”، “لورين باكال”، 

“تويغي”، “باريس هيلتون”، “فريدي ميركوري”، وغيرهم كثر.

بعدما عملت عام 2019 في مشروع صغير مع الشركة البريطانية 

الشهيرة بتصنيع األسّرة الفاخرة “سافوار” Savoir، تابعت تعاونها 

 Savoir x Zandra ”زاندرا رودز x مع الدار عبر مشروع “سافوار

Rhodes. فابتكرت “زاندرا” رسما فّنيا حصريا بناًء على نقشتها 
األيقونية “حقل الزنابق” Field of Lilies؛ فحّولت التصميم 

األصلي المستوحى من زنابق قدمها إليها المصمم الياباني 

“إيسي مياكي”، إلى قوس أنيق من الزنابق يزين اللوح األمامي 

للسرير. إضافة إلى استعمال األلوان التي ارتبطت تاريخيا بعمل 

“زاندرا”، جرى تطوير لوحة ألوان جديدة من درجات األلوان 

األكثر نعومة لشركة “سافوار”. ويمكن مشاهدة تصميم السرير 

المذهل في صالة عرض “سافوار” على ساحة “بيركلي سكوير”.

في الختام، يبقى القول إن مصممي األزياء يواصلون احتضان تصميم المجموعات المنزلية بنشاط وحيوية،

ويحملون لنا فرصا مشوقة لتزيين منازلنا!

من الطبيعي أن تتطور دور األزياء نحو إطالق المجموعات 

المنزلية، وخصوصا منها المنسوجات المنزلية مثل الوسائد 

وأغطية المائدة. وأوضح موقع “ماتشز فاشن” أيضا: “نحاول 

تقديم شيء يجذب عمالئنا، لذا في موازاة البحث عن 

عالمات تصاميم منزلية مميزة وفريدة مثل العالمتين اللتين 

انضمتا إلى الموقع حديثا “تينا فايا” Tina Vaia و“جيا جيا” 

Jia Jia، نتعاون أيضا مع بعض مصممي األزياء الجاهزة 
لدينا البتكار منتجات حصرية تعكس جماليات تصاميمهم”.

من المناديل ومفارش األطباق وأغطية المائدة الكّتانية 

 ،Emilia Wickstead ”المطبعة بالزهور من “إميليا ويكستيد

 ،Bernadette ”أو أغطية الطاولة الجميلة من “برناديت

إلى وسائد “آشيش” Ashish المزينة بالترترة، من الواضح 

أن تنوع التشكيلة يشهد نموا يبدو أنه سيستمر.
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