موضة مقابلة

Daneh
BuAhmed
امرأتي حيو ّية وأسلوبها جريء
ع��امل املوض��ة يس��تهويها واختي��ار الصيح��ات اجلميلة م��ن أبرز
املصممة الس��عود ّية  Daneh BuAhmedالتي
هواياته��ا ،إ ّنها
ّ
بدأت مس�يرتها يف عامل تصميم املواقع اإللكرتون ّية ،وأكملتها
يف تصمي��م األزي��اء الذي هو ش��غفها من��ذ الصغر ،م��ن دون أن
تس��تغني ع��ن مهنته��ا األوىل .معه��ا كان ال ّلقاء وال��ذي دار حول
ّ
وخمططاتها املستقبل ّية.
تصاميمها ،مصادر إلهامها

�ساره مرت�ضى -بريوت

كيف كان دخولك إىل عامل املوضة؟

نف�س ��ي يف ك ّل منهما� .إنّ ت�صميم الأزياء وت�صميم املواقع
الإلكرتون ّية جزء من عمل ّية الإبداع .بالن�س ��بة �إ ّ
يل ،تكمن
ق ّوتي يف العمل التقني ،وهذا ما ي�ساعدين كثري ًا يف عمل ّية
ت�صميم الأزياء وابتكارها.

دورة ،م ��ن خالله ��ا تعود ك ّل الأ�ش ��ياء م ّرة �أخ ��رى �إليك،
لك ��ن بطريقة خمتلفة� .أنا �أ�س ��توحي �أزيائي من الأ�ش ��ياء
القدمي ��ة ،حي ��ث �أعيد �إحي ��اء هذه الأمن ��اط القدمية ّثم
�أبتكر �أ�ش ��ياء راقية ومريحة ،و�أ�س ��توحي �أي�ض� � ًا من الفنّ
وال�س ��فر والأفالم ...كما �أ�س ��توحي م ��ن مالب�س الرجال
والأحداث التي جتري من حويل.

�أ�س ��تلهم من �أمور كث�ي�رة ومن ثقاف ��ات متن ّوعة ،لكن يف
م ��ا يخ� ّ��ص لندن ،ف�أنا �أ�س ��توحي من جر�أة ه ��ذه البالد.

أدخلينا يف تفاصيل جمموعتك األخرية لربيع
وصيف .2014

لطاملا كن ��ت مهت ّمة بعامل املو�ضة وب�أ�شياء كثرية ت�صب
يف هذا الإطار كجمع الأ�شياء مع بع�ضها بع�ض ًا ،اختيار
ال�صيح ��ات ور�صدها ،واتّخاذ الق ��رار يف ما يتع ّلق مبا
ينا�سبني منها .يف البداية ،ق ّررت �أن �أ� ّؤ�س�س لـ«بوتيك»
للأزياء� ،إال �أ ّنني �س ��رعان ما اكت�ش ��فت �أ ّنن ��ي �أريد �أن
�أبتكر الأزياء.

م��اذا اكتس��بت من ثقاف��ة لن��دن ،وهل هذا
يلهمك يف تصاميمك بطريقة مع ّينة؟

قب��ل تصمي��م األزي��اء ،عمل��ت يف تصمي��م
املواق��ع اإللكرتون ّية ،كيف جمعت بني هذين
اجملالني؟

ما هي مصادر إلهامك؟

مل �أزل �إىل الآن �أعمل يف املجال التقني ويف ت�صميم املواقع
الإلكرتون ّية� .أنا مل �أربط قط بني املجالني� ،إال �أ ّنني �أثبتّ
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بب�ساطة ،كل �شيء يلهمني .لكن يف حال �أردت �أن �أغو�ص
يف التفا�ص ��يل ،ميكنني القول �إنّ املو�ض ��ة هي عبارة عن

تق� �دّم جمموعة ربي ��ع و�ص ��يف � 2014أ�ش ��كا ًال هيكل ّية يف
الت�ص ��ميم ،وهي قطع دائم ��ة .القطع عمل ّي ��ة ج ّد ًا وذات
طابع جريء ،وميكن �أن تتواجد يف خزانة جميع الن�س ��اء
ل�سنوات عدّة مقبلة.

ماذا عن جمموعة خريف وشتاء 2015-2014

ت�س ��تم ّر جمموع ��ة خري ��ف و�ش ��تاء  2015-2014بتق ��دمي
ت�صاميم هيكل ّية ،م�ستخدم ًة �أقم�شة متعدّدة و�ألوان ًا جريئة.
هذه املجموعة �صغرية� ،إ ّال �أ ّنني فخورة ج ّد ًا بها ،ذلك �أ ّنها
تت�ض ّمن قطع ًا فريدة وتعك�س �شخ�ص ّيتي .ف� ً
ضال عن ذلك،
هناك قطع اجلر�س ��يه املم ّيزة التي تتواجد يف ك ّل مو�سم.
تتوجهني إليها؟
من هي املرأة التي ّ

امر�أة ع�صر ّية حيو ّية وتتمتّع ب�أ�سلوب جريء.

املصمم الذي يلهمك أكرث؟
من هو
ّ

أحب ب�س ��اطة
م�ص� � ّممون كرث ،لك ��ن على �س ��بيل املثالّ � ،
 ،Alexander Wangهيكل ّي ��ة Vivienne Westwood

املوضة هي دورة
فمن خاللها تعود ّ
كل
مرة أخرى
األشياء إليك ّ
و ،Alexander McQueenالأنوث ��ة البوهيم ّي ��ة لـIsabel

 Marantوجر�أة .Acné Studio

كيف تعكس�ين ذوق وصورة امل��رأة العرب ّية
يف تصاميمك؟

�أعك�س ذلك ،من خالل ت�ص ��اميم تتمتّع ب�أ�سلوب ع�صري
ومريح وبعيد عن التك ّلف.
أين ميكن أن جند تصاميمك؟

تتواف ��ر ت�ص ��اميمي ل ��دى  DNAيف الريا� ��ضCream ،

 Boutiqueيف ب�ي�روت Mimosa ،يف اخل�ب�ر،
 and Butterfliesيف دبي Yazi Boutique ،يف البحرين،
وعلى موقع  Mooda.comالإلكرتوين.

Bullets

ماذا عن مشاريعك املستقبل ّية؟ هل هناك
للتوسع؟
خطط
ّ

لدي خطط لتو�سيع خط �أزيائي ،خلطني اثنني .كما �أعمل
على خط ريا�ضي الطابع خا�ص بالفتيات ال�شابات اّ
اللتي
يندرجن �ضمن الفئة العمر ّية من � 7إىل  12عام ًا.
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