
 ما هي أول ذكرى لِك مع المجوهرات؟ 
أمــي هي جامعة مجوهرات وقد نقلــت هذا األمر يل، حيث 
بدأت أمي برشاء قطع جميلة وصغرية يل من املجوهرات مع 
"اليشــم" Jade أو "املرجان" Coral منذ سن مبكرة جداً. كانت 
دائماً تخربني أن املجوهرات هي يشء يدوم لألبد، ويمكنها أن تكون 
ذكرى جيدة ملناســبة مميزة يف الحياة. إعتادت أن تصنع يل قطعاً 
خصيصاً ألعياد امليالد أو األيام املميــزة األخرى، وبعضها ال يزال 

لدي حتى أتمكن من إعطائها إىل إبنتي.
كيف تصفين شغفك وعالقتك بالمجوهرات؟ 

هناك الكثري من الجمال، الكثري من العمل والكثري من التفاصيل يف 
يشء صغري جداً. املجوهرات هي عادة ما تكون أمراً له معنًى كبرياً 
للناس، أنت عىل سبيل املثال ُتهدي شخصاً تحبه جوهرة ويف قرارة 

نفسك تعلم أن هذه الهدية سُتحفظ كيشء مميز وقيم.  
ما الذي جعلكي تريدين أن تُصبحي مصّممة مجوهرات؟

عملُت يف املوضة لســنوات عديدة، وقمــت بتصميم األزياء لفناني 
املوسيقى أو املهرجانات أو نوافذ العرض لعالمات تجارية فاخرة 
مثل Gucci، ولكن هذا الحب للمجوهرات ظهر عندما بدأت بالسفر 
إىل مواقع قريبة من موطني، وبدأُت أبحاثي عىل املجوهرات القديمة 
واألحجار الكريمــة. لقد كان بحثاً ال نهاية لــه البتكار قطع من 

تصاميم فريدة مع قصة ورائها.
هل يمكن أن تُعطينا نبذة مختصرة عن العالمة التجارية ؟

أطلقت أول مجموعــة يل Sacred Whisper يف مارس 2017 مع 
معرض H Lorenzo يف لوس أنجلوس، وبفيديو من بطولة املمثلة 
Carolina Guerra، تبع ذلك إطالق املجموعة الثانية   الكولومبية 
Aphrodite’s Dream يف مارس هذا العام يف باريس. إنها مراحل 

مبكرة لكنني أشعر بالسعادة والثقة يف كيفية سري األمور. 
 كيف تصفين حالتك الحالية ومزاجك؟

عىل طول األمد وعرصية للغاية.
 هل يمكنِك وصف إســتوديو التصميم الخاص بك 

والفريق اإلبداعي الذي يعمل معك؟
أنا أعمل بنفيس، اإلستوديو الخاص بي هو بيتي الرائع 
يف ريف فلورنســا، يف أعماق الطبيعة. إنه هيكل قديم 
أعدنا تصميمه بالكامل أنا وخطيبي. لدينا غرفة لديها 
أبواب قديمة مفتوحة عىل الحديقة الخلفية، حيث أحب 
العمل أكثر هناك. إنه مكان لطيف وهادئ وأشعر أن 
هناك يمكنني أن أترك إبداعي أو الجلوس وتجميع كل 
املعلومات واإللهام من رحالتي أو ببساطة من حياتي 
اليوميــة. بعد ذلك أحمل تصميمــي وأتبع اإلنتاج يف 

مخترب صغري يف فلورنسا. إنه عمل شيق للغاية.
ما هو األسلوب اإلبداعي الخاصة بك؟

كل مجموعة مختلفة غــن غريها، أنا ال أّتبع أبداً نفس الطريقة. 
يمكنني أن أســتلهم من رحلة قمت بها يف مكان غامض، أو يشء 
قرأته، أو فيلم شاهدته، أو أغنية ســمعتها، أو معرضاً فنياً حرضته، 
أو بعضــاً من العمارة الغريبة.. يمكــن أن يكون تفصيل صغري قد أخذ 
إنتباهي وأقرر بعد ذلك الجلوس وإلقــاء نظرة أعمق عليه حتى تصبح 

قطع حديثة ومبتكرة 
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ي للتصميم واألزياء طوال حياتها.
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ولدت في مدينة فلورنسا، إحدى أجمل وأبدع مراكز اإلبداع في 

أوروبا، وأمضت سنوات ما بعد التخّرج كوكيلة شراء لمحالت 

األزياء البارزة في برلين ولندن قبل أن تُصبح مروجة بصرية لـ 

Gucci في ألمانيا.
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التفاصيل الصغرية قصة كاملة جديدة يف ذهني. أنا أقوم بأبحاثي والقصة 
كلها تصبح رسمة أترجمها إىل تصميم للمجوهرات. أحاول دائماً أن أجد 
رابطاً بني إلهامــي الجديد و "املرأة خلفه"، وهــذا يعني أنني أحب أن 

أشارك النساء القويات التاريخيات يف جو املجموعة.
ما رأيِك في وسائل التواصل االجتماعي؟

طريقة قوية جداً للتواصل، لألسف ليست دائماً الطريقة الصحيحة، ويف 
بعض األحيان بعيدة جداً عن الواقع. الجميع سعداء وجميلون عىل وسائل 
التواصل االجتماعي، الجميع مشهور ورايض عن نفسه، وهذا هو السبب يف 
أن الناس يريدون أن يكونوا هكذا طوال الوقت. أعتقد أنه يف هذه األوقات 
الحزينة التي تحدث فيها الكثري من األشــياء الفظيعة كل يوم يف العالم, 
يشعر الناس باإلرتياح تجاه هذا الواقع االفرتايض، حيث يمكنك أن تكون 
من تريد وكل يشء يبدو خفيفاً وخالياً من اإلجهاد. ولكن ُيمكن أن تكون 
أيضا طريقة ممتعة ورسيعة ملشاركة املعلومات وتعزيز املواهب الجديدة.

ما الذي تغيّر أكثر منذ أن بدأتي بالتصميم؟
وجهة نظري، أحاول عدم اتباع اإلتجاهــات، ولكن بدالً من ذلك تطوير 
املفاهيم وإلهــام الحياة الحقيقية، ولذلك كل يشء يتغري باســتمرار يف 

تصاميمي.
من هي إمرأة LIASE اليوم؟

النســاء القويات، املبدعات واملوهوبات، األمهات، البنات، النساء اللواتي 
يرغبن يف الصمود بحياتهن وتمرير معرفتهن إىل من سيتبعهن.

هل ال تزال المتاجر ضرورية للتجربة الفاخرة؟
أعتقد ذلــك، خصوصاً للمجوهرات. يتفاجأ الجميــع دائماً عندما يرون 
روحــي الحقيقية يف املجوهــرات، ويخربوني دائماً كيــف تبدو القطع 
مختلفة عن الصور أو املواقع اإللكرتونية. يمكنهم ملســها، والشعور بها، 
ورؤية التفاصيل. ال توجد صورة جيدة بما يكفي إلظهار الجمال والوجوه 

العديدة للمنتج كما تكون عندما تلمسه.
ما هو توقيعِك النهائي؟ وما هو أسلوبِك؟

ال أقول أنه لدي أســلوباً معيناً، فاملنتج الخاص بي عبارة عن مزيج من 
اإللهامات املختلفة، لذا أعتقد أنه يتميّز بأسلوب خاص به وال ينتمي إىل أي 
صيحة معينة. وبما أن الجزء املفّضل لدي يف املرأة هو الوجه، لذا خّصصت 
يف املجموعة األخرية مســاحة كبرية لألقــراط، فقد قمت بعمل الكثري من 

األشكال. فاألقراط تضيف ببساطة بريقاً إضافياً وتنري وجه املرأة.
ما هو أفضل جزء في عملِك؟ 

الجزأ اإلبداعي، فهو دائماً مشوق جداً، وميلء بالتحدي.
ما الــذي يلهمك كمصممة لتكوني قويــة ومبدعة في كل 

مرة؟
كوني عىل هويتك الخاصة، إتبعي أسلوبك الخاص، كوني فريدة من 
نوعك ودائماً إحكي قصة، الناس تحب إضافة بعض من الرومانسية 

إىل املنتج.
من هو نجمك/ نجمتك المفضلة؟

إنها Bellatrix، املحاربة، والقادمة من مجموعة أوريون الفضائية. 
من هو الجمهور المقصود لـ LIASE؟

إن LIASE هي للمرأة املتطــورة، العرصية والقوية من دون عمر 
محدد أو خلفية ثقافية معينة، أقوم بتصميم القطع األنيقة الناعمة 
الراقية للنساء املســنّات التي يمكن ارتداؤها بشكل يومي، وأيضاً 
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قطع فاخرة للفتيات لسهرة مساء أو مناسبة خاصة. أحاول تقديم 
قطع أبدية لجميع أنواع النســاء ألنني أعتقد أن كل إمرأة يجب أن 

تكون مستنرية بربيق املجوهرات.
هل يمكن أن ترينا 5 قطع أيقونية؟ 

 Eclipse وكذلك أقراط ،Cepheid وأقراط Cepheid Choker إليك
.Pulsar Pyramid Necklace وقالدة Murcia وأيضاً أقراط

كيف تُبقين أفكارك وحوارك اإلبداعي منتعشين؟
أنا شــخص فضويل، لذا أنا أميل إىل اإلنخراط يف أي يشء إبداعي أو ملهم 
من الفن، املوسيقى والســينما عىل الرغم من أنني يف بعض األحيان أشعر  
بالحاجة إىل فصل كل يشء عني وأغمر نفيس يف الطبيعة من أجل الحفاظ 

عىل تدفق األفكار.
ما هو أكثر تفصيــل غريب أدرجته في مجموعة المجوهرات الراقية؟ 
أعتقد اإلكسسوار لإلكسسوار، مثل سالسل للنظارات الشمسية أو بروش 

/دبابيس للقبعات.
ما هو أفضل سوق للعالمة التجارية في العالم؟ 

يف الوقت الحايل LIASE هي رشكة صغرية ولكنها ببطء تكســب شعبية 
أكثر فأكثر.

ما الذي يبحث عنه الجيل الجديد أو ما الذي يراه في LIASE؟
أعتقد أن عالمتــي التجارية أبدية، لذا ُيمكن للجيــل القديم والجديد أن 

يتمتعوا بتصاميمي.
ما لونك المفضل؟ 

األحمر.
وحجرك المفضل؟ 

الياقوت.
المعدن المفضل؟

الذهب.
النسيج المفضل؟

الحرير.
ما تعريف الرهافية بالنسبة لِك؟

الجودة، وتجنب اإلنتاج الضخم ودفع الحرفيني املحليني. من املهم أن تعلم 
من أين تأتي املنتجات الخاصة بك والعملية  من ورائها.

من هي نجمتك الملهمة اليوم؟
املغنية Sade دائماً ولألبد، ولكن يوجــد أيضاً FKA Twigs، إنها مؤدية 

رائعة!
ما رأيك في سوق الشرق األوسط؟

أعتقد أن سوق الرشق األوسط قد توسع كثرياً ولديه إمكانيات كبرية  فيما 
يخص اإلنتاج. يف هذه الحالة املجوهــرات، كانت دائماً تتمتّع بمواصفات 
عالية كما األحجار الكريمة، واملواد يتم تصنيعها بشكل جيد. إنه بالتأكيد 
سوق فخم للصناعات الفاخرة، حيث يمزج التقاليد القديمة مع الصيحات 
الجديدة. آمل أن أســواق املجوهرات الجديدة يف الرشق األوســط تكون 
مأسورة من LIASE. قطعي لديها ميزات قديمة وغامضة، وأنا متأكدة أن 

النساء قادرات عىل التواصل والعثور عىل امليزة فيها. 
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