INTERVIEW

ريـان الــسلــيماني المرأة التي تقف

وراء عالمة Atelier Zuhra

المصمم الناجح هو من يتمتّع بأخالق
ّ
برقي مع من حوله
عالية ويتعامل
ّ

أي
أي تقنية مبتكرة أو
خاصة عند تصميمك ّ
هل استخدمت ّ
ّ
مجموعة؟

بالت�أكيد اتّبعنا ا�ستراتيج ّية مبتكرة وا�ستثنائ ّية لدى ابتكار هذه المجموعة .فك ّل
قطعة ترمز �إلى هيكل مم ّيز و�إلى لون مع ّين من الأحجار الكريمة .وهذا ما يجعل
ك ّل قطعة من هذه المجموعة فريدة من نوعها.

أين هي األزياء الراقية اليوم من عالم الموضة الذي اتّجه نحو القطع
جراء الوباء؟
اليومية
األزلية ّ
ّ
ّ

مصممة صاعدة؟
ما هي التّ حديات التي واجهتك نظر ًا لكونك
ّ

�إنّ التناف�س من �أبرز التّحديات طبع ًا .وبما �أنّ ث ّمة الكثير من الم�ص ّممين الموهوبين
ما زالت موجودة طبع ًا �إ ّنما ق ّلت كثير ًا ج ّراء الوباء ،وبات اتّجاه الن�ساء نحو المالب�س في دبي ،يخلق هذا �شعور ًا من الإلحاح يحثّ  Atelier Zuhraعلى �إظهار �أحدث
االعتياد ّية بحكم انعدام المنا�سبات .لكن ن�ستطيع القول �إنّ ا ّالزياء الراقية بد�أت ال�صيحات و�أجملها في عالم الأزياء.
تعود تدريج ّي ًا �إلى عالم المو�ضة .

اإلعدادJessica Bounni :
التنسيقSima Maalouf :
التصويرMaximilian Gower :

وسعت أعمالها في دول الخليج العربي وساهمت أيض ًا في زيادة شهرتها
إنها المرأة ُ
العمانية التي ّ
عالم ّي ًا.
وتأسست هذه العالمة التجار ّية في العام  2015على يد موزة العوفي ،وهي امرأة كانت تحلم
ّ
بإنشاء محت َرف أزياء فريد من نوعه في دبي من شأنه أن يصبح العنوان ألناقة النساء .وقد شوهدت
عدة على نساء مشهورات من ّ
كل الجنس ّيات وفي حفالت السجادة
فساتين أزياء  Atelier Zuhraم ّرات ّ
الخاص في
ألهم الفعاليات المرموقة في العالم .واليوم ،تمتلك هذه العالمة التجارية متجرها
الحمراء
ّ
ّ
ّ
للتوسع في أوروبا في غضون السنوات الخمسة
وتخطط
دبي وفي دار األوبرا السلطان ّية مسقط،
ّ
إليك ما دار في حديثنا مع السليماني.
المقبلة .وبين الموضة وغيرها،
ِ
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اخترت نسيج الدنيم للعمل به تحديد ًا ،وماذا يمكنك أن
لماذا
ِ
أي مناسبات يمكن ارتداء هذه
تخبرينا عن النتيجة
النهائية وفي ّ
ّ
القطع؟

مصمم ًا ناجح ًا ؟
برأيك هل الموهبة فحسب هي من تصنع
ّ

من وجهة نظري� ،إنّ الموهبة �إ�ضافة للنجاح فح�سب .فالم�ص ّمم الناجح هو من
برقي مع من حوله.
يتمتّع ب�أخالق عالية ويتعامل ّ

اخترت ن�سيج الدنيم بعدما ظهر الوباء ،لذا ف ّكرت في ا�ستخدام الأقم�شة التي
مازالت موجودة في المحل .وحاولنا ابتكار مجموعة الدنيم التي القت �إقبا ًال كبير ًا كوني �صاحبة  ،Atelier Zuhraيكمن هدفي في الو�صول �إلى العالم ّية و�إلى افتتاح
في العالم و�أ�ضفنا �إليها مادّة الأكريليك التي تم ّيز عالمتنا.
أهم الدول المهت ّمة في عالم الأزياء منها فرن�سا وميالنو ولندن.
متاجر العالمة في � ّ
ما هي أهداف ريان وطموحاتها؟

العائلية؟ وما التّ حديات التي
كيف وجدت تو ّلي إدارة الشركة
ّ
يطرحها هذا الدور؟

ّ
مخطط ًا له؟
هل كان دخولك في عالم األزياء

ّ
كل ،ف�أنا �أعمل في �شركة والدي� ،إ ّنما �أذهب فور االنتهاء من عملي �إلى المحل لأرى
لي�س بال�سهل طبع ًا ال�س ّيما عندما وثقت والدتي بيّ .
فالتحدي الأكبر كان في ما الجديد في عالم المو�ضة والأزياء .فلطالما تع ّلمت وما زلت �أتع ّلم من والدتي،
كيف ّية �إمكاني �أن �أجعل العالمة ت�صل �إلى العالم ّية .وو�صولي �إلى ما �أنا عليه وبما �أنّ �شغفي كان كبير ًا في مجال الأزياء� ،أخذت دورات في لندن حتّى و�صلت �إلى
اليوم هو بف�صل الثقة التي منحني �إ ّياها �أهلي.
ما �أنا عليه اليوم.
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