
هي ديكور

غراجينا �سوالند 

م�سممة ديكور 

ومديرة دار الت�سميم �سوالند 

يريد الكثير منّا شيئا مميزا استثنائيا 
فريدا يضاف إلى ديكور منزله أو 

يكّمله، لكنه قد يصعب علينا أن نقرر 
ما سيكون، أو أين سنجده.

من األجوبة التي تتبادر إلى أذهاننا، زيارة 
أحد املعارض الدولية املرموقة واملعروفة. 
معرض املفروشات في ميالنو "سالوني 
إنترنازيونالي ديل موبيلي دي ميالنو" 

 Salone Internazionale del Mobile di
Milano الذي يقام سنويا في شهر إبريل هو 
أحد االحتماالت. بوجود نحو 2500 مصنّع 

لألثاث في مساحة هائلة متتد على 210000 
متر مربع، ال شك في أن ضخامة هذا 

املعرض ستوفر العديد من اخليارات. وزيارة 
إلى املعرض التجاري الباريسي "ميزون 

إيه أوبجيه" Maison et Objet الذي يقام 
مرتني في السنة في يناير وسبتمبر، والذي 
يعرض بضائع وأدوات وزخرفات منزلية، 

قد مينحك خيارات باجلودة نفسها.
لكن ال، عند البحث عن قطعة خاصة 

وفريدة ومميزة حقا، تفتشني حكما على 
تصميم قابل للجمع، وهو ما يتطلب زيارة 

صاالت العرض الفنية والغاليريهات. قد 
تكون هذه املهمة أيضا صعبة وشاقة، 
فأي غاليري ستزورين؟ وفي أي بلد؟

حلسن احلظ، تأسس عبر العقد املاضي عدد 
من املعارض التي جتمع مصممني وجّتارا 

من جميع أنحاء العالم، وتعرض قطعا راقية 
تتراوح بني قدمية ومعاصرة. عادة لديها 

جلان من مصممني ومعماريني وفنانني 
وشخصيات مختلفة تطلع على طلبات 

التسجيل، لتختار مجموعة من العارضني 
الذين يلبون املعايير احملددة. وذلك ينتج دائما 

معرضا مدروسا ومتماسكا يلفت انتباهك 
ليس فقط إلى الفنانني واملصممني املعروفني 

والذائعي الصيت، بل أيضا إلى أعمال جديدة 
ومشوقة ُيعرض بعضها للمرة األولى.

أصبحت هذه املعارض الوجهة املختارة ألهم 
مصممي الديكور واملهندسني املعماريني 
واجلامعني الذين يريدون احلصول على 

قطع مدهشة واستثنائية. أعتقد أنها الوجهة 
والعنوان املناسبني لتجدي قطعتك وتشتريها.

من بني هذه املعارض، "ماستربيس 
لندن"Masterpiece London  الذي 

بحثا عن تلك القطعة الفريدة

info@sollands.co.uk

"ديفيد غيل 
 David Gill "غاليري
Gallery في معرض 

"ماستربيس 
لندن 2019" 

 Masterpiece
London 2019؛ 

من تصوير "بني 
.Ben Fisher "فيشر

 Medusa "نظرة تركيبية على "ميدوسا
 Susie 2014-15 للفنانة "سوزي ماكموراي" 
MacMurray من غاليري "بانغولني لندن" 
Pangolin London في معرض "ماستربيس 
لندن Masterpiece London 2019 "2019؛ 
.Ben Fisher "من تصوير "بني فيشر
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يقام سنويا في يونيو على أرض "رويال 
 Royal Hospital"هوسبيتال تشيلسي

Chelsea . يقّدم فيه أكثر من 150 عارضا 
لوحات، ومنحوتات، ومفروشات، وأقمشة 

وسجادات عتيقة نادرة، وخزفيات، وساعات 
حائط، وكتبا نادرة. في املعرض أيضا مبدعون 
يعرضون مجوهرات استثنائية مذهلة. صحيح 

أن هذه املجوهرات ليست قطعا للمنزل، 
لكنها تضفي شرارة تألق على املعرض!

معارض "باد"PAD  الفنية الشهيرة التي 
جتري في باريس وجنيف تنظم أيضا معرضا 

سنويا في ساحة "باركلي" اللندنية في سبتمبر 
وأكتوبر. يصفه القيمون عليه مبعرض "لندن 
األول لفن القرن العشرين وتصاميمه وفنونه 

الزخرفية". داخل ديكوره املصمم كبوتيك، يجمع 
"باد لندن" بني التصميم، والتصوير، والفن 
احلديث والزيني والقبلي، إللهام كل زواره.

أخيرا، هناك معرض إضافي أعتقد أنه يجب عليك 
حقا زيارته. يتطلب رحلة أطول، لكنني أمتنى أن 
توافقيني الرأي، فنيويورك دائما مشوقة وممتعة.
 The Salon "معرض "صالون آرت + ديزاين

Art + Design الذي يقام في نوفمبر من كل عام 

 Park Avenue"في مبنى "بارك أفنيو أرموري
Armory  هو من أرقى معارض الواليات املتحدة. 

يشارك 56 وكيال وتاجرا آتني من حول العالم في 
هذا املنبر الذي يسلط الضوء على أهم التصاميم 
العتيقة والعصرية في العالم وأكثرها تأثيرا. أهم 
وأشهر هواة اجلمع ومصممي الديكور يعتمدون 
على "صالون" في إيجاد مواد متنوعة ونادرة 

وفريدة، ضمن أجواء املعرض املميزة الذي يحث 
العارضني على تقدمي قطعهم في بيئة حتيط الزائر 
من كل األبعاد، فيمنح احلاضرين جتربة تخيل هذه 

القطع االستثنائية في بيوتهم .. حظا سعيدا! >

مزهريتان من "هيتومي هوسونو" 
.Hitomi Hosono- 2018

"آيكونز Icons I "I من "مايكل 
.Michael Eden- 2018 "إيدن

 "بوتاني سيريز"Botany Series  من 
.Junko Mori- 2019 "جونكو موري"

.Salon Art + Design 2019 "2019 في معرض "صالون آرت + ديزاين Adrian Sassoon London "القطع الثالث من "أدريان ساسون لندن

 Collectors ستكون موجودة في ردهة هواة اجلمع ،Sollands  – 2017"من "سوالندز CIRC طاولة القهوة
Lounge في معرض "صالون آرت + ديزاين The Salon Art + Design 2019 "2019 في نيويورك.

معلومات املعار�ض الآتية

PAD LONDON ART + DESIGN 30 September - 6 October 2019. Berkeley Square٬ London W1 www.pad-fairs.com
SALON ART + DESIGN 14 - 18 November 2019. Park Avenue Armoury٬ New York City www.thesalonny.com
PAD PARIS ART + DESIGN 1 - 5 April 2020. Tuileries٬ Paris www.pad-fairs.com/paris/en
MASTERPIECE LONDON 25 June - 1 July 2020. Royal Hospital Chelsea٬ London www.masterpiecefaircom
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