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"اسمود" يف عيدها الـ :20البيئة والقماش الطبيعي يف األزياء
رلى معوض

احتفال التخرج لجامعة "اس �م��ود" بيروت
بالشركة م��ع جامعة القديس يوسف كان
م�خ�ت�ل�ف��ا ه ��ذه ال �س �ن��ة ،اذ اح �ت �ف��ل ال �ط�لاب
واساتذتهم واالهل ،بمرور عشرين عاما على
ت��أس�ي��س "اس �م��ود" ب �ي��روت ،ب�ع��دم��ا كانت
تأسست في فرنسا منذ عام .1841
حدائق قصر سرسق في االشرفية زينتها
االض��واء الجميلة ،وعلى مدخلها استقبلتنا
أزي� ��اء ألب ��رز ال�م�ص�م�م�ي��ن ال��ذي��ن ت �خ��رج��وا من
الجامعة منذ  20عاما ومنهم من انطلق عالميًا.
ّ
تميزت االزي��اء المعروضة ب��االل��وان المختلفة
والقماش ال��ذي اعتمده ال�ط�لاب ،إل��ى افكار
جديدة خاصة بكل مشروع كل عام.
ف��ي ال�ب��اح��ة الخلفية ام��ام واج�ه��ة القصر
ال��رائ�ع��ة ،استمع الحضور ال��ى كلمة مديرة
"اس � �م ��ود" ن �ي �ك��ول م � ��ارون م �س �ع��ود ،ال�ت��ي
رحبت بهم ،وتحدثت عن اإلنجازات وابرزها
مراعاة البيئة خصوصًا ان ج��زءًا من التلوث
يأتي من استعمال القماش ،من هنا اهمية
اس�ت�خ��دام��ه م��ن ال �م��واد الطبيعية كالقطن
والحرير والقصب وغيرها .وشاهد الحضور

قبل بداية عرض االزياء ،وثائقي عن تاريخ
"اسمود" تخللته شهادات ألبرز المصممين
العالميين ومنهم ايلي صعب ،ربيع كيروز،
وب��اب��و ل �ح��ود ،وج� ��ورج ش �ق��را ،وط��ون��ي ورد،
وروالن اس �ت �ي �ف��ان وج �م ��ال ع �ب ��ود ،وك��ان��وا
رؤس��اء لجان الحكم سابقا حيث امضى كل
منهم نحو عام لمتابعة اعمال الطالب ،وبقي

ايلي صعب اعوامًا عدة.
خ �ص��ص ال �ق �س��م االول ل� �ع ��رض األزي� � ��اء
لعشرين قطعة من تصميم قدامى "اسمود"،
ابرزهم رامي قاضي ،حسين بظاظا ،كريكور
جابوتيان ،ق��زي واس�ط��ا ،ايليو اب��و فيصل،
ج�ي�س�ي�ك��ا خ ��واج ��ة ،وك��ري �س �ت��ل ع �ط��اال �ل��ه،
وري �ب �ي �ك��ا زع� �ت ��ر .وت �م �ي��زت األزي � � ��اء االن �ي �ق��ة

ب��اخ�ت�ي��ار ال ��وان خ��اص��ة م�س�ت��وح��اة م��ن شعار
ال �م��درس��ة ،فطغى عليها االح�م��ر وال��رم��ادي
واالب�ي��ض .ومعظمها ازي��اء م��ن مجموعاتهم
الحديثة  2019و 2020ومنها ارت��داه عدد
من المشاهير العالميين في مهرجان "كان"
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �ف��ائ��ت .إل��ى ف�س��ات�ي��ن سهرة
تميزت بتفاصيلها المشغولة بدقة وباسلوب
جديد ركز على االقمشة المريحة والعملية
وسهلة االرتداء .وبعد الفاصل الراقص الذي
قدمه ثنائي من فرقة مايك بوالديان ،كان
عرض للقسم الثاني ألزياء من  13طالبا من
المتخرجين حديثا ،حيث قدم كل منهم 4
تصاميم م��ن المجموعة عملوا عليها خالل
السنة تحت موضوع خ��اص يميز عمل كل
ف ��رد م ��ن ح �ي��ث اخ �ت �ي��ار ال �ق �م��اش واالل � ��وان
واالكسسوارات والتفاصيل الخاصة.
وت �ش �ك �ل��ت ل �ج �ن��ة ح �ك��م ت��رأس �ه��ا رئ �ي��س
"اسمود" العالمية ساتورو نينو ،وعضوية كل
من ماري نينو والملحقة الثقافية في السفارة
الفرنسية بينيديكت فينييه ،وم��ن جامعة
القديس يوسف ،فؤاد مارون ،واختصاصية
الموضة ه��ادي��ا سنو والمهندسة المعمارية
هال مبارك ،والمصمم حسين بظاظا ،والمدونة

الن��ا الساحلي ،باتريك ناصيف ،والمسؤول
عن الشق الفني في "اسمود" بيروت المصمم
العالمي رامي قاضي.
ّ
وح ��ل ��ت ّري� ��ا ل �ح��ود ب��ال �م��رت �ب��ة االول � ��ى في
تصميم االزياء ،وحصلت على جائزة اللجنة،
أم ��ا ج ��ائ ��زة ت�ن�ف�ي��ذ األزي� � ��اء وج ��ائ ��زة أف�ض��ل
تصميم ،فحصلت عليهما نور االسمر.
وكانت "اسمود" اقامت عشاءها لمرور 20
عاما على تأسيس ف��رع لبنان في "مايون"
في بيروت ،في حضور عدد من الشخصيات
واص ��دق ��اء "اس �م ��ود" وال�م�ت�خ��رج�ي��ن .وق�ب��ل
العشاء استمتع الحضور بعرض  20قطعة
قديمة من اعمال المتخرجين.
إشارة إلى أن "اسمود" عقدت شركة مع
جامعة القديس يوسف عام  2017ليتمكن
طالبها م��ن الحصول على ش�ه��ادة جامعية
لبنانية كما الفرنسية ،وتستمر ال��دراس��ة
 3س�ن��وات يتعلم خاللها ال�ط�لاب تصميم
االزياء وتنفيذها.
وت� �ق ��دم ال �ج��ام �ع��ة ص �ف��وف��ا خ��اص��ة ل�م��دة
شهرين ،وفي إمكان غير المنتسبين اليها
االستفادة منها ،في مجال تنسيق االزي��اء،
وتصميم المجوهرات وغيرها.

