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Orientalاشترك" Fashion Show،"وللموضةموناكوغرفةمعبمیالن،األولىنسختھفيMontecarlo Fashion
Weekالمشرقیین.المبدعینتقدیمأجلمن

Orientalیحل.2021سبتمبرمیالن، Fashion Show،الشرقیةاألزیاءبدعمالخاصواألوحداألولالدوليالمشروع
Milanoمسرحعلىجودار،لھندالمبدعةالروحوباكورة Moda Donnaداخلمساء،الخامسةالساعةعلىسبتمبر21في

"بالزو توراتي" الفاخر، بعد سلسة من عروض األزیاء بكل من دبي، ومراكش، وإسطنبول.

Oriental Fashion Showمناسبةوستكونواألزیاءللموضةموناكوغرفةمعبشراكةإحداثھاتمتظاھرةعنعبارةھو
یستعرض من خاللھا ثالثة مصممي أزیاء معروفین، یستوحون تصامیمھم من الثقافة المشرقیة الغنیة وینتمون إلیھا، إبداعاتھم أمام

جمھور استثنائي.

الضیوف الخاصون وھم جمال تسلق من فلسطین، وزینب الجندي ووفاء اإلدریسي من المغرب، سیعبرون من خالل تصامیمھم، عن
جوھر ثقافة األلفیة التي انبثقت من الحكمة القدیمة للصناع التقلیدیین والتي زینھا حس الفخامة واإلبھار التي تشكل ثراء عمیقا ینبغي

تناقلھ.

وقد اختار المبدع الفلسطیني جمال تسلق، والذي كان، و منذ نعومة أظافره، مبھورا باألزیاء، ودقة األثواب والمھارة التقلیدیة، إیطالیا
Via"محل-ورشفتحلیختارتمیزهبصمةإلحیاءوتقالیدھا Vénétie".منصةعلىسطعتالتيالفاخرة،تصامیمھوتعبربروما

روما، انصھار ثقافتین تشرب بھما إبداعھ، واختارھما نجوم وملوك العالم بأسره، بما فیھم الملكة رانیة، ملكة األردن.

أما المغرب األكثر كثافة ووجدانیة، فیحتفي من خالل نماذج زینب الجندي، المبدعة المغربیة العالمیة والتي تطورت تصامیمھا تحت
رعایة كارل الجرفلد والنفین، المرشدین االستثنائین. ویعتبر القفطان جوھر مجموعاتھا لألزیاء، وھو لباس كالسیكي منفتح على تنوع

راٍق وجدید، غني باأللوان واإلبھار حیث الموروث الثقافي إلعادة تجدید روح اللباس األیقوني.

وبالنسبة للجمیلة والمتمردة وفاء اإلدریسي، فقد جددت القفطان بإدراجھ في إطار فن وتقالید اإلتقان الذي تمیز بھ الصناع التقلیدیین
المغاربة.

وتعكس المبدعة المغربیة األنوثة الشرقیة الجدیدة. فقفاطینھا، المصممة للشابات غیر التقلیدیات، ُتالمس إبداعا حرا یتعرف فیھ زبناؤھا
على أنفسھم، كما نلمس ذوقا خاصا للمواد. فالطراز واألناقة اللذان یعكسان البلد األصل ھما موطن االختالف.

Orientalواألزیاءالموضةتظاھرةإن Fashion Showبكلالخاصالتنوعوضعوترومالحدیثة،الموضةمقاربةإطارفيتندرج
مبدع في ُصلب فكرة شاملة، تستشف االنصھار المثمر لمختلف الھویات. ویعتبر الموعد، وھو االسم الذي أُطلق على مشروع ھذه

الدورة، ملتقًى للثقافات، ولقاء بین المھارات الشرقیة والغربیة، حیث یتم االحتفاء بحب الموضة التي ال تعرف حدودا.

Orientalإحیاءفكرةلدیھاتولدتوقدوالثقافة.والتاریخبالفنُشغفتلطالماالتيوھيالضخم،المشروعھذاروحجودارھندوتعتبر

Fashion Showمصممینأیاديأنتجتھوالذيتجلیاتھ،بكلوالقفطانبامتیاز،الشرقیةبالمالبسالخاصةالباریسیةالتظاھرةرحممن
مغاربة. وقد تم خلق ھذا الحدث لتكریم األزیاء الشرقیة ومبدعیھا مع جعلھا موروثا عالمیا حقیقیا ینبغي تثمینھ والتعریف بھ من خالل

عروض األزیاء التي ُنظمت، انطالق من باریس بأھم وأكثر المدن تمیزا في العالم.



Orientalإن Fashion Showعبربلدان10بُنظمبباریس،نشأتھفمنذالشرقیة.والموضةباألزیاءخاصعالميحدثأولھو
دولیة.سوقعلىالعصريوتنوعھابتاریخھاتزخرالتيالتقلیدیةالموضةعاما،17منذلتنفتحالعالم،

Orientalأشرفودعمھم،المبدعینعنللكشفأنشطتھوبفضل Fashion Showالعالم،عبربلدا50منمبدع150منأزیدعلى
ویواصل التزامھ بتثمین التنوع الجغرافي للمبدعین، مع احترام خصوصیتھم وإبداعھم.

Orientalاختیاروقعوالتجمیل،الشعرلتصفیفوبالنسبة Fashion Showطابعذوصالونافتحاموھوبین،باریسیینشابینعلى
Orientalوالموضةعروضألِفااللذانومارسیلباتریكوھمابباریس،السابعةبالدائرةجمیلحيفيأصیل، Fashion Show.
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