
دمة  م�ق
�تركة لهام الم�ش الت الإ ة وم�ج دم هذا المعرض الصدا�ت  �ي�ت
ر�نا�ندو �ن ال�تازي،  �تام�ي  الأز�ياء:  مصمم�ي   

ن
م� �شال�شة  ن 

 �ج�ي�
�يرن واإ�يف سان لوران.  سا�ن�ش

�نون �جال�ن الولع  س  �ن�ن راكء  وال�ش اء  الأصد�ت هؤلء  اسم   �ي�ت�ت
ة �ج ارب الأمرن رأة و �تصن رب و �ي��تهوون “�ج �ي المعن �ية �ن ر�ن �ن  الرن
�تراعات” للمملكة. كما أ�نهم �يولون اه�تماما  و��يو�ية ال�ن
هم لهذه �ن عن وارع مراكش” و لمد�ي�ن�تها و�ترا�شها. سش اصا “ل�ش  �ن

ن
م� و�يمك�نهم  �ي�عدهم  ة  معرو�ن �ير  والعن الرا�أعة   المد�ي�نة 

هم �جا�ن�تظام. اء �ج�جعصن الل�ت�ت

–1936( لوران  سان  اإ�يف  عمل  وا�نب  �ج �جعض  و�ت�جرز 

ن
ر�ج�ية ال�ت�ي ر�جط�ته طوال أر�جع�ي� ة المعن  2008( هذه الصدا�ت



ر�نا�ندو و�ن ال�تازي  �تام�ي  ا�أه  �ج�أصد�ت وكذلك  رب  �جالمعن  عاما 
 اإ�جداعات اإ�يف سان لوران

ن
اوب العد�يد م� . كما �ت�ت�ج �يرن  سا�ن�ش

ا  أ�يصنً
ن

�يرن )1935–2006(، ولك� ر�نا�ندو سا�ن�ش  مع اإ�جداعات �ن
 اإعادة

ن
اصة مع اإ�جداعات �تام�ي ال�تازي، ال�ت�ي �تمك�نت م�  و �ن

أك�شر لك  سش اع�تماد  الل  �ن  
ن

م� ذلك  و  طان،  �ن ال�ت  م�ورة 
ا و أك�شر  مال�أمة.   �ت�ناس�ت

ح ك�يف �يم�تلك اإن هذا المعرض �يوصن ل� ذلك �ن ة اإ ا�ن صن  �جالإ
�ن�ية و�يع�يد �تكو�ي�نها س الرؤى ال�ن  هؤلء المصممون ال�شال�شة �ن�ن
�تمع اصة. ��يث �يو�دهم م�ج �ته ال�ن  لك م�نهم عل� طر�ي�ت
ب ، �ي�ج مال�ي عم�يق طوال ��يا�تهم المه�ن�ية. و �جال�تال�ي  �ج
�تهم وء صدا�ت �ي صن �ن ال�شال�شة  ن 

�نا�ن�ي� ال�ن اإ�جداعات  ل�  اإ  ال�نظر 
ك�يل عادة ال�ت�ش  الم�ت�جادلة. وم�اول�تهم الدا�أمة و الم�ت�تال�ية لإ

 . �جداع�ي والإ��ياء الإ

أل�بوم العا�ئلة
ة العمل ور�ش

�ناث الذكور والإ
لهام الإ

ار الئلوان �ب ا�ن�ن
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 أل�بوم العا�ئلة
�جرا�ير 1966، �ي �ن  زار اإ�يف سان لوران مراكش لأول مرة �ن
و��ت�  

ن
ال��ي� ذلك  م�نذ  رة.  م�جاسش ��جها  �ي  �ن ع  و�ت د  �ت  و 

�ي ال��نة، رب عدة مرات �ن ور المعن  �نها�ية م��ير�ته، اكن �يرن
�جل ز�يار�ته الأول� �ج��نة، موعا�ته. و�ت اء و�تصم�يم م�ج  لالس�تر�ن
وغ” كرمرن لة “�ن �ي م�ج هرت �تام�ي ال�تازي �ن �ي 1965، طن  �ن
�ي ا�ته �ن د اك�نت أ�د أول� صدا�ت ر�ج�ية وال�دا�شة. و �ت ة المعن �نا�ت  لالأ
�يرن ر�نا�ندو سا�ن�ش  اإ�يف سان لوران و�ن

ن
رب. �تعّرف لك م�  المعن

�ي مدرسة ا�ت�اد �تصم�يم ، �ن ن
ا�ج�ي� هما ع�ندما اك�نا سش  عل� �جعصن

�ي �ن ��يا�تهما.  طوال  ًدا  �ج  
ن

ر�ج�ي� م�ت ال  وطن �ج�جار�يس،   الأز�ياء 
�ي واإ�يف سان لوران دار ال��نش  س�نة 1974، �جاع �ج�ي�ير �ج�ير�ج
�تر�يا دار �يرن واسش ر�نا�ندو سا�ن�ش �ي مراكش ل�ن لهما الأول �ن  م�نرن
 أن

ن
�ي ��ي� ور�يل. �ن ة ما�ج وار �د�ي�ت ع �ج�ج  ال�عادة، ال�ت�ي �ت�ت

اء، �ن�يو�يورك و�جار�يس ة: الدار ال�ج�يصن �تل�ن ام�تهم م�ن ن ا�ت
 أماك�

�يرن ر�نا�ندو سا�ن�ش ن �تام�ي ال�تازي، �ن
، اكن لك م�  عل� ال�توال�ي

�ي مد�ي�نة مراكش.  ون �جا�ن�تظام �ن واإ�يف سان لوران �يل�ت�ت

1
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1.1 
ل�يل �ج ها  زو�ج ة  �ت ر�ن ال�تازي  �تام�ي  رت  اس�ت�ت  س�نة 1965، 
�جة ال��ت �تلك  �ي  �ن ام�تازت  ال�ت�ي  اء  ال�ج�يصن �جالدار   ال�تازي 
رأ �ت�ت روس�ية،  لل�ن �ناد�يا  �تام�ي  �ترأست   . العالم�ي  �جطا�جعها 
ل� �تر�ج�ية أ�ج�ناءها ال�شالث. اكن ة اإ ا�ن صن ات �جالإ  الك�تب �جعدة لعن
ال�يد �ت�جاسها لل�ت�ت ن ا�ت

اص �تكون م�  لهذه المرأة أسلوب �ن
�جل. اك�نت �تام�ي ر ول الم��ت�ت ر�ج�ية دون اإهمال ال�اصن  المعن

ت، واك�نت س الو�ت �ي �ن�ن د�ية لأ�جعد ال�دود و��اسة �ن  �ج
عل �ج ما  مرهف  مال�ي  �ج و�س  ط�ج�يع�ي  مال  �ج  ذات 
�ي �تلك وك”             ال�ت�ي اك�نت �ترأسها �ن لة “�ن  م�ج
ارل �يدمو�ند سش ر�يال�ند �جالول�يات الم�ت�دة، واإ �ترة د�يا�نا �ن  ال�ن
ها. �ي اإ�دى �ن��ن �ات �ن صص لها عدة ص�ن ر�ن�ا �ت�ن  رو �ج�ن

�يلها.  مل �ن�اء �ج �دى أ�ج ت �تام�ي ال�تازي اكإ عر�ن
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1.2 
ار�جة. اك�نت المعن ا�أ�نا  ال�تازي أول أصد�ت ل�يل و�تام�ي   “اكن �ج
�ت�جاس �تصام�يمها �ي ا�ت ة موهو�جة �جرعت �ن  �تام�ي مصممة موصن

ر.”  ال�يد دون �ن��يان ال�اصن ن ال�ت�ت
 م�

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.3 
�ير أ�ش�ش�ناه �جلك �ج�اطة �جطاولت وأركة ل صعن  “دار ال��نش م�نرن
ة م�نط�ت عل�  �يطل  ل  الم�نرن اكن  ال�وق.   

ن
م� �تر�ي�ناها   اسش

�جاب امع  �ج ل�  اإ ود�نا  �ي�ت درب  ل،  الم�نرن لف  �ن �تو�ة.   م�ن
ل ��ياة ملؤها ال�عادة. سرعان �ي هذا الم�نرن �نا �ن  داكلة. ع�ش

لهامه.”  رب م�ن�جع اإ �ي المعن د اإ�يف �ن  ما و�ج

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.4 
ر ��يا�ته، ��ب، و��ت� آ�ن له وه�ناك �ن �ي م�نرن  “اكن اإ�يف، �ن
ها. �ت �يع�ش اكن  ال�ت�ي  ر�ج�ية  المعن المال�جس  �تلف  م�ن  �يل�جس 
�ي �ي�م� �يطها له �ر�ن  �ي�ن

ن
ط�  ال�ت

ن
 واك�نت هذه المال�جس م�

اوات.”  معة الذي اكن كذلك مر�ج�ي �ج�جّعن  �جو�ج

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.5 
ل�نا الأول �ي�م� “دار ال��نش”. ال��نش �جمع�ن�  “اكن م�نرن
�تون اإ�يف هل اكن هذا س�جب �ن صا�ألها. �ن �تلف �ن ع� �جم�ن  الأ�ن
�ي اع�ي �ن د الأ�ن اع�ي ال�ت�ي رسم م�نها عددا ها�أال؟ اإذ �ت�ج  �جالأ�ن

ل أعماله.”   �ج

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.6 

�ي هما �ن ا عل� �جعصن اء اإ�يف. �تعر�ن دم أصد�ت ر�نا�ندو أ�ت  “اكن �ن
�يها �ن ال�ت�ي درسا  �ج�جار�يس  �ياطة  ال�ن  

ن
ا�ج�ية لمه� ال�ن�ت ة  ر�ن  العن

م��ير�ته ر�نا�ندو  �ن رسم  م�ت�ي�نة.  �تهما  اك�نت صدا�ت ة.   الموصن
�ي مراكش ور�نا مرارا �ن �ي مد�ي�نة �ن�يو �يورك واكن �يرن  المه�ن�ية �ن
�ي المد�ي�نة، دار ال��نش.”  ل �ن �ترى ل�نا أول م�نرن  ��يث اسش

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.7 
ول �ي الأسواق وال�ت�ج �ي �ن �جا�جه، اكن اإ�يف �يهوى الم�ش �ي سش  “�ن

ن
�تو�نا �جال�جهلوا�ن�ي�ي� ه�يرة. واكن م�ن �نا ال�ش امع ال�ن �ي سا�ة �ج  �ن

ن وك�ناوة.” 
�ي ال�شعا�ج�ي�  ومروصن

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.8 
موعات  س�نة 1970، صمم اإ�يف سان لوران أول� رسوم م�ج
وال�ت�ي ملصق  م  �ج��ج )�ب(  “لوف”  ال�ته�ن�أة  ات   �جطا�ت

اءه، زمال�أه وز�جا�أ�نه ��ت� ار�جه، أصد�ت رسالها لأ�ت �ي اإ  اس�تمر �ن
موعة دد لك س�نة م�ج  س�نة 2007. واكن اإ�يف سان لوران �ي�ج
أو الرسومات  أو  ال�تلص�يق  دمة م��تعمال  الم��ت�ن لوان   الأ
ات ه�ي  لك هذه ال�جطا�ت

ن
مع �ج�ي� لوان الما�أ�ية. واكن ما �ي�ج  الأ

ات م��تو��  هذه ال�جطا�ت
ن

 لكمة           . اكن عدد هام م�
�ي عدد ع� م�تكررة �ن رب. كما اك�نت رسمة الأ�ن  المعن

ن
 م�

م�نها. 
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1.9 
�ن�جر هري د�ج ل� مراكش أول أ�يام سش ء اإ �ي  “اع�تاد اإ�يف الم�ج
�ي رسم �ن ه�ناك  �ته  و�ت �ي  صن �ي�ت  لك س�نة، واكن 

ن
 و�يو�ن�يو م�

�ي �ي مراكش أس�جوعان �ن موعات أز�ياءه. اكن �يمكث �ن  م�ج
�ي رسم �تصام�يمه �شم �ير�ل م�مال لهما �ن  لك مرة �ي��تعن
ف  الرسوم. مراكش ه�ي المد�ي�نة ال�ت�ي اك�ت�ش

ن
 �جكم ها�أل م�

أ�شرها ��ت� �يه  �ن رب  المعن ألوان  �تركت  لوان.  الأ اإ�يف  �يها   �ن
�ي ��يا�ته.”  ر رمق �ن  آ�ن

�ي �ب�ي�ير �ب�ير�ب
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1.10
و�ن�يور، وهو ور�يث عا�ألة أمر�يك�ية �ي�ت�ي �ج ون �جول عن  اكن �ج

ن
�ج�ي�  

ن
م� ال��جع�ي�نات،  أوا�أل  �ي  �ن طال�ي�شا،  �ته  وزو�ج  �شر�ية، 

 مد�ي�نة مراكش مد�ي�نة عالم�ية.
ن

علوا م�  �ج
ن

 ال�اكن الذ�ي�
� صورها، �ي أر�ت �ي طال�ي�شا �ن امة �ن �ن �دت ال�جوه�يم�ية وال�ن  �ت�ج
لإ�دى عصر�ية  ك�جطلة  لوران  سان  �يف  لإ �ت�جدو  اك�نت   �ن
ت �يرالد. صاد�ن �ي�ت��ج �ن ر�ن��يس سكوت  �ن الاك�تب   روا�يات 
و�ج�ي�ير لوران  سان  اإ�يف  �يه  لصد�ي�ت وارهول  آ�ندي   ز�يار�تا 

�ترة.  س هذه ال�ن �ي �ن�ن �ج�ير�ج
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1.11 
�ي �جمد�ي�نة �ترى اإ�يف سان لوران و�ج�ي�ير �ج�ير�ج  س�نة 1974، اسش
هما ل ال�عادة وال�الم )دار ال�عادة(. �تول� صد�ي�ت  مراكش م�نرن
ال عن را �جمراكش، أسش  الأمر�يك�ي �ج�يل و�يل�يس، الذي اكن م��ت�ت
ة  �د�ي�ت

ن
رب م� ل �جال�ت د الم�نرن ل. �يو�ج  الم�نرن

ن
�ي�ي�  �ترم�يم و�ترن

ور�يل ال�ت�ي اك�نا �ير�تاداها �جا�ن�تظام.  ما�ج
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1.12
لوران سان  واإ�يف  �ي  �ج�ير�ج �ج�ي�ير  �ترى  اسش  ،1980  س�نة 
اك �ج الرسام  ملك  اك�نا  اللذان  ل  والم�نرن ة   ال�د�ي�ت
ة �آ ماكن ورسش ة وأ�ن�ش ال�د�ي�ت �ترم�يم  أعادا  ور�يل. معا،   ما�ج
�نون الإسالم�ية �تعهد �ج�يل ا لل�ن ا، م�ت��ن  عمل الرسام سا�ج�ت
د �يه �ن�ج ة �ن طع المعروصن  ال�ت

ن
 �ج�ي�

ن
 و�يل�يس �ج�تصم�يمه. وم�

معاها. د�يمة ال�ت�ي �ج ر�ج�ية ال�ت ات المعن  والم�ن�و�ج
ن

اط�ي� �ن  ال�ت
�نون مل ال�ن صص الم�ت�ف ل�ي�ش �ي�ير �ت�ن ع س�نة 2011 �تعن  و�ت
�ي�ير �ت�م�ي�ته ل�يص�جح �ي س�نة 2020 �تمت �تعن �ية، و�ن  الأماز�يعن

�ية”.  �نون الأماز�يعن �ي لل�ن “م�ت�ف �ج�ي�ير �ج�ير�ج
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ة العمل  ور�ش
ر�ج�ية المعن �جال�رف  �يدة  �ج درا�ية  عل�  ال�تازي  �تام�ي   اإن 
موعات م�ج أوا�أل  ن 

م� �تع�ت�جر  ال�ت�ي  ات  الم�ن�و�ج اصة   و�ن
ر�نا�ندو د �تعّرف �ن �ي المملكة. و�ت  الطرز وال�ن��يحج الك�ج�يرة �ن
صا�أص ال وال�ن �يرن واإ�يف سان لوران عل� هذا الم�ج  سا�ن�ش
اس، مك�ناس، سال، الر�جاط اون، �ن  ال�ت�ي �تم�يرن طرز أزمور،ال�ش
 الطرز لك�نه �جال�ن��جة

ن
�ي ع� اصن ال�جًا ما �ي�تم ال�تعن  و�تطوان. عن

�نًا �شا�نو�يًا، كما  كو�نه �ن
ن

�ي أع�ي�نهم �جع�يد لك ال�جعد ع�  لهم و �ن
�ية. ا�ن الس�تك�ش واإ�جداعا�تهم  مال�ية  ال�ج أ�ج�ا�شهم   

ن
م� ح   �ي�تصن

الل �ن  
ن

م� د�يمة  ال�ت اكل  الأسش و  اكر  الأ�ن اوزون  �ي�ت�ج  ��يث 
و د�يدة  لو�ن�ية �ج �يوط  �ن  

ن
لهامه، ع� اإ  ال�ج�ث، لك ��ب 

 الطرز
ن

� �ت�يار المواد. اس�ت�شمررت �تام�ي ال�تازي �ن د�يد ا�ن  �ت�ج
د اع�تمده اإ�يف سان لوران طان و�ت �ن الل ر�جطه �جـال�ت  �ن

ن
 م�

اصة �جه و ذلك ع�جر �ية ال�ن موعات الأز�ياء الرا�ت �ي م�ج ا �ن  أ�يصن
دم �ي��ت�ن أ�نه  �ج�ر�ية. كما   ة  رك�ش ع الطرز والرن ��ير مر�ج   �ت�ن
�ج�ية الم�ن�و�تة، �ش �جص�ية، والأعمال ال�ن ارف ال�ج �ن ، الرن ل�يحج  الرن

لق مط�جوعات م�ج�تكرة و ذلك �ج��جب ا�ن�جهاره �جها.  ل�ن

2
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2.1 
 عمل�ية دمغ �تصم�يم

ن
ة عمل. ه�ي ع�جارة ع�  ال�جصمة و�ش�ي�ت

ماش. ال�ت عل�  �يط�جع  أن  �جل  �ت الورق  عل�  ش  �ن�ت  أو 
ة م�ش ازها صا�نع الأ�ت �ن�ج  مك�نت هذه العمل�ية ال�ت�ي �تول� اإ
�ن��ية أ�جراه                  *، اإ�يف سان لوران  ال�و�ي�ري ال�ج
ة ألوان الرسوم المط�جوعة. ودة ودر�ج �ي �ج ن ال�ت�كم �ن

 م�
ع�نف �ي  �ن دمة  الم��ت�ن وال�تصام�يم  وش  ال�ن�ت اركت   �ت�ش

ن
�يرها م� ر�ج�يه وعن ل�يحج والم�ش �ي رسوم الرن رأة ألوا�نها، و�ن  و�ج
ر�ج�ية ال�ت�ي لطالما ألهمت اإ�يف ردات المعمار�ية المعن  الم�ن

سان لوران. 
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2.2 
د�ي�تها، ساهمت �تام�ي ال�تازي ها و�ج �ن عن  سش

ن
 �ج�توازن �ك�يم �ج�ي�

. اإذ
ن

اط�ي� �ن اص �جال�ت �ي الطرز ال�ن ذري �ن �ي�ير �ج رساء �تعن �ي اإ  �ن
الم�نازل �ي  دها �ن �ن�ج ال�ت�ي عادة ما  ارف  �ن �جالرن دت   اس�ت�ن�ج

ن
ع� �جار  العن ت  صن �ن�ن كما  ال.  الر�ج ص  �ت�ن ال�ت�ي   والرسوم 
رطة أسش  

ن
ع�جارة ع� �ج�يكة وه�ي  ال�ش �ن�ية  ك�ت�ت م�ن��ية  �ن�يات   �ت�ت

الطو�يلة ال  الر�ج مصة  أ�ت ة  �يا�ت ن 
�ي� �ترن �جرة  �جالإ �ت�اك  ة  �ي�ت  ر�ت

ع�ند ال�تازي  �تام�ي  ف  �ت�ت لم  �ن الأسرة.  ط�ية  أعن أو  م�يس(   )�ت
�ي�يرا �تعن ت  �ن أصن �جل  المل�جس  واعد وأصول  �ج�ت ال�تالعب   �د 
�جاك ذو رسوم ا م�ش ماسش �ج�يكة ��ت� صارت �ت ذر�يا عل� ال�ش  �ج

دة.  مع�ت
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2.3 
لك �رف �ية عل� سش ر�ن رة ال��ياة، رسوم ز�ن �ج وم، سش  V �ن�ج
ا�جك، �ت�ش طوط مك�ورة،  ّلعات، �ن ، مر�جعات، مصن  الال�ت�ي�ن�ي
اهدة عل� ال�وار الدا�أم  لم�ات زهر�ية: لك هذه الأ�نماط سش
اهدة عل� مع �تام�ي ال�تازي واإ�يف سان لوران، سش  الذي �ج
ها. �تال�ن رى �جا�ن ها و�تارة ا�ن  أ�ج�ا�شهما الال�ت�ي �ت�تم�يرن �تارة �ج�تطا�ج�ت
اس،  كما �ت�جرز هذه ال�نماذج اه�تمامهما �جطرز مدن �تطوان، �ن

ن
ارف ال�ت�ي ل �يمك� �ن هما �جهذه الرن اون، و�تعل�ت �ش �ن  الر�جاط وسش
ة م�ش الأ�ت و�يق  ل�ترن أسال�يب  رد  م�ج لهما  �جال�ن��جة   اع�ت�جارها 

والمال�جس. 
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2.4
ون رن دام الم�ن ر�ن�ا، واصل اإ�يف سان لوران اس�ت�ن  �جعود�ته ل�ن
رب المعن �ي  �ن ها  �ن اك�ت�ش ال�ت�ي  لوان  والأ اكل  الأسش  

ن
م�  الك�ج�ير 

�ي �جار�يس ن �ن
هر الطراز�ي� �ي أعماله ال�ت�ي �تول� ��ياك�تها أسش  �ن

كب عل� �أ ن �ج�ي�نهم دار لوساج                            . �ن
 وم�

ة �ي لعن ون و�تطو�يعه �ن رن �ي لهذا الم�ن ر�ن �ن اف ال�شراء الرن  اس�تك�ش
�جداع�ية �ي ر�ل�ته الإ رى �ت�ج�طه. و�ن ده و�تارة ا�ن د�يدة �تارة �تع�ت  �ج
د�يدة وم�نها ة �ج م�ش دم اإ�يف سان لوران مواد وأ�ت  هذه، اس�ت�ن
�تالف . و�جا�ن

ن
ب والموسل�ي� َصّ ة والُم�تَ ط�ي�ن �جَّاد وال�ت لد والُلّ  ال�ج

�تار ألوا�نا �تراه أ��يا�نا �ي�ن لوان �ن �تلف الأ ص�يل، �ت�ن  ال�تطر�يرن وال�ت�ن
ر�ج�ية.  لوان المعن ا�يرة لالأ �تة معن ا�ن �ن
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�ناث  الذكور والإ
رب �ش�ير المعن �يرن �ت�أ ر�نا�ندو سا�ن�ش  لطالما أكد اإ�يف سان لوران و�ن
�جا�ن�تظام مع �ي�تعاون  �يرن  ر�نا�ندو سا�ن�ش �ن  عل� ص�نعهما. اكن 
�ي مد�ي�نة مراكش، لص�نع مال�ج�ه �ياط �ن معة، وهو �ن  �جو�ج
�يف موعة أز�يا�أه �ج�ن�يو�يورك. أما �جال�ن��جة لإ ص�ية و لم�ج �ن  ال�ش
�شروة ن 

م� الس�تلهام  عل�  الأمر  �تصر  �ي�ت لم  �ن لوران،   سان 
ها ا عل� أعرا�ن ��ب، �جل لعب أ�يصنً  المال�جس �ن

ن
 المملكة م�

، ة ل�ي ا�ن د أص�ج�ت هذه ال�ش�ت ول: “ل�ت ال�يدها.  ��يث �ي�ت  و�ت�ت
مت مم�تها، �ول�تها و�ت ط، �جل صن �ت  لك�ن�ن�ي لم أس�توردها �ن
�ير�ية ال�ت�صن ال�تصام�يم  �ي  �ن ح  الواصن  

ن
م� و   �ج�تعد�يلها”. 

اإ�يف �تاء 1976: أن  ر�يف وسش �ية ل�ن موعة الأز�ياء الرا�ت  لم�ج
ر�ج�ية ال المعن ا�نة مال�جس الر�ج رن ��ير �ن د أعاد �ت�ن  سان لوران �ت
اكل لق أسش ا�جادور و ال�جر�نس، ال�اروال والطر�جوش – ل�ن  – ال�ج
طرق �ترق  م�ن �ي  �ن ع  �ي�ت أسلو�جًا  �ي�ت�ج�ن�  �جذلك  وهو   أ�ن�شو�ية. 
ل� اإ ة  ا�ن صن �جالإ ات.  ا�ن وال�ش�ت �ناث –  والإ الذكور   – 

ن
�ن��ي�  ال�ج

مظهر اء  �ن صن لإ ات  �جال�تول�ي�ن �تلعب  ا  أ�يصنً ال�تازي  �تام�ي   أن 
ل�يد�ية ال�ت�ت الذكور�ية  المال�جس  �ن المرأة،  عل�  رسم�ي  �ير   عن

ن
وة الالزم�ت�ي� رأة وال�ت ك�يلها �تعط�ي ال�ن�اء ال�ج  ال�ت�ي �تع�يد �ت�ش

ن أ�نو�ش�تهم. 
�ي�ير م� لل�ت�رر دون ال�تعن

3
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3.1 

اكل ال�ت�ي لوان والأسش  �ت�جرز رسوم اإ�يف سان لوران هذه زو�جعة الأ
لكت هذه �تاء عام 1976. سش ر�يف/ سش موع�ته ل�ن ت م�ج  م�يرن
�نها �ج�أ �تا�يمرن  �ن�يو �يورك  ة  �تها ص��ي�ن موعة ال�ت�ي وص�ن  الم�ج
اللها،  �ن

ن
م� �ي م��يرة مصمم الأز�ياء. �ن ا �ن  “�شور�ية” م�نعر�ج

دما ل�جاس لك الأ�ن�شوي م��ت�ن �ي ال�ش �ير اإ�يف سان لوران �ن  عن
اصة. ر�ج�ية �ن ال�ية المعن  ال�جـال�يـه الروس�ي وكذلك المال�جس الر�ج
�جال�جرا�ن�يس والمك��ية  المرسومة  الأط�ياف  هذه  صورت   �ن
�د ال�ج الم�ت�رك،  �د  ال�ج مال  �ج وال�راو�يل  �جادور   وال�ج
مال�ية.  ال�ج

ن
وا�ن�ي� ن �ت

رف، والم�ت�رر م� ص والمر�ن  ال�ر الرا�ت
د�يدة �جل موعة مال�جس �ج  “ما أطر�ه ]لل�ن�اء[، ل�يس م�ج

ال�ر�ية” �يؤكد اإ�يف سان لوران
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3.2 

�جعات ال�ت�ي ة �جال�ت �تها الورسش رن  �تذكر�نا هذه الرسوم ال�ت�ي أ�ن�ج
موع�ته �ي م�ج �اد ال�ت�ي رسمها اإ�يف سان لوران �ن  الأ�ج

ن
�ي�  �ترن

�ي رسوم مصمم الأز�ياء، �ت�جدو �تاء عام 1976. �ن ر�يف/ سش  ل�ن
�نها �ية واكأ اسش �ي�نها سش ص�يرة والملو�نة وال�ت�ي �ترن �جعات ال�ت  هذه ال�ت
�اد المصورة. �ت��يل�نا هذه  �ت�ت�رك مع لك �ركة رأس الأ�ج
ا�ن�ي وأعن صات  ر�ت ل�  اإ الرسوم  �ي  �ن لها  الملمح  اعات  �ي�ت  الإ
�ي ىف سان لوران رؤ�ي�تها �ن  وألوان الك�ناوة ال�ت�ي أ�ت�ي�ت لإ

مراكش. 
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3.3 
�ية أ�جر�نوس  اللكمة الأماز�يعن

ن
ة م� �ت�ت  ال�جر�نس وه�ي لكمة م�ش

ن
 معطف طو�يل م�

ن
 و�ي�م� كذلك سلهام، هو ع�جارة ع�

طاء رأس مذ�جب ول�يس �جه أكمام. �تول� م عن  الصوف �يصن
�ي�ير هذا الل�جاس  اإ�يف سان لوران و�تام�ي ال�تازي �تعن

ن
 لك م�

ذر�يا و�ت�و�يل دوره �ي�يرا �ج رب �تعن �ي المعن ال �ن  المم�يرن للر�ج
�د عادوا رسم �ج �أ ن �ن

� ا�نس ألوان م�ت�ت  وذلك �جاس�تعمال �ت�ج
واعد �ت �ي  �شورة �ن ر�يد  ال�ن ج  المرن د�يد. أ�دث هذا   أ�ن�شوي �ج

ارج.  �ي ال�ن رب و�ن �ي المعن المل�جس �ن
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3.4 
�ت�م� ة  �ج�يا�ت �ي�تم�يرن  ص�ير  �ت ال�ي  �جادور هو معطف ر�ج  ال�ج
�شوب رسم�ي الأزرار. هو   

ن
�جعدد م� لق  �يعن �جاط  الصن ة   �ج�يا�ت

ال مع ال�روال. عمل رف ومطرز �يل�ج�ه عادة الر�ج �ن  مرن
ة الع�ت�ي�ت المد�ي�نة  �ياط  �ن معة،  �جو�ج مع  �يرن  سا�ن�ش ر�نا�ندو   �ن
، ص�ي �ن �ي مراكش، وصمم عدة معاطف لس�تعماله ال�ش  �ن
ن �تام�ي ال�تازي واإ�يف سان لوران اإعادة

 �ج�ي�نما �تول� لك م�
د�يدة، ارف وألوان �ج وا له ز�ن ا�ن صن �أ  �تصور هذا الل�جاس لك�يا. �ن
رسم وأعادوا  ر�ج�ي  المعن والعرف  ال�يد  ال�ت�ت  

ن
م�  و�ت�رروا 

صار المعطف م�ااك �د المرأة. �ن � مع �ج �جادور ل�ي�تماسش  ال�ج
ومر�تا�ا را  ا�ن �ن ل�جاسا  ل�يص�جح  ول�ي�نا  �د  ال�ج �ياس  �ت  عل� 

 . ال�ي �جادور الر�ج اكل�ج
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3.5 

ن
�ي� �ي ومرن �يرس�يه صو�ن ماش �ج ن �ت

طان مص�نوع م� �ن  هذا ال�ت
مة لون ة ذات �نعن ط�ي�ن طع �ت �يط عل� �ت  �جطرز “معلم” م�ن
ة ر�ن  ز�ن

ن
ة. �نمط الطرز هو �نمط م��تو�� م� �ة وعم�ي�ت  واصن

 معطف
ن

�ي� س ال�نمط الذي �يرن ر�ي�جا �ن�ن ، وهو �ت�ت  كرس�ي ع�شما�ن�ي

ن
ة �ج�ي� ر�ن �ن �ي الرسوم والرن ارب �ن  اإ�يف سان لوران. هذا ال�ت�ت

ن
ة �ج�ي� ة والصدا�ت اهد عل� العال�ت طان هو سش �ن  المعطف وال�ت

�تام�ي ال�تازي واإ�يف سان لوران. 
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3.6 
م�يص الذي  المعطف الذي صممه اإ�يف سان لوران وال�ت
�ي �ن اراكن  �ت�ت�ش ل�جاس  طع�تا  �ت هما  ال�تازي  �تام�ي   رسم�ته 

�يان طع�تان �ت��ت�ن ر�ي�جا. ها�تان ال�ت ة �ت�ت ر�ن �ن س ال�نمط والرن  �ن�ن
الأز�ياء. �تصم�يم  عالم  �ي  �ن �ية  وال�ر�ن �ية  ا�ن ال�ش�ت  �جال�ت�جادلت 
ة المهد�ية �ي م�نط�ت  ل�جاس العروس �ن

ن
 وهما م��تو�ا�تان م�

�ية اسش وال�ش ة  العر�يصن ال�ر�ير  د  ع�ت ه  �تم�يرن الذي  �تو�نس  �ي   �ن
�ي طان �ن �ن امت �تام�ي ال�تازي �ج�تصر�يف هذا ال�ت �يوط. �ت  وال�ن

الل م��ير�تها الطو�يلة.  عدة ألوان �ن
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لهام  الإ
�ي الدار اصة �جها �ن �ياطة ال�ن ة ال�ن �أت �تام�ي ال�تازي ورسش  أ�ن�ش
اإ�يف  

ن
م� وي  ال�ت �يع  �ج ال�ت�ش ل  صن �ج�ن  ،1974 س�نة  اء   ال�ج�يصن

ة . �شم صممت �نماذج ذات د�ت �يرن ر�نا�ندو سا�ن�ش  سان لوران و�ن
الت اص �جال��ت�ن طان سواء ال�ن �ن  عال�ية وأعادت ا�ج�تاكر ال�ت
�ترق م�ن عل�  اإ�جداعا�تها  ع  �ت�ت ل.  الم�نرن �ي  �ن �يل�جس  الذي   أو 
�ية ال�ت�ي ر�ج�ية والأز�ياء الرا�ت ال�يد المعن : ال�ت�ت ن

ال�ي�  م�ج
ن

 طرق �ج�ي�
دة الم�توا�ج لوران  اإ�يف سان  أز�ياء  دار  اللها   �ن

ن
 �تم�شل م�

�تها مع اإ�يف سان لوران، اء. كما أن صدا�ت �ي الدار ال�ج�يصن  �ن

ن
م� سواء  لهام  لالإ �يًا  �ي�ت ��ت رب مصدًرا  المعن �يع�ت�جر   الذي 
ال�نماذج �يل  �ت�ن عل�  عها  �ج �ت�ش لوان،  أوالأ لك  ال�ش  �نا��ية 
، و �جالع�تماد عل� ر�ج�ي رد ال�تراث المعن ز �شراء و�ت�ن  ال�ت�ي �تعرن
د�يد �ي �ت�ج �ت �ن د�يم وأ�ج�ا�شه، �ن�ج  الطرز ال�ت

ن
موع�ته م�  م�ج

�ي اإعادة ارك �ن ة �ت�ش ل�يد�ية، و�جهذه الطر�ي�ت موعات ال�ت�ت  الم�ج
�ي �ت�ر�ير المرأة. أما �جال�ن��جة طان، و �جال�تال�ي �ن �ن د�يد ال�ت  �ت�ج
ن �تماًما

� �يال م�ت�ت ل �جرصا�نة و�ن هو �ي�ن�ت  ل اإ�يف سان لوران �ن
ل� مال�جس مر�ي�ة مصممة للمد�ي�نة،  اإ

ن
�ي�  الطرز وال�ترن

ن
�  �ن

�ي ��يا�تها ال�يوم�ية.  ا �ن ق المرأة أ�يصن و �ترا�ن

4
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4.1 
وس والم�ناس�جات هو �ي الط�ت دم �ن طاء الذي �ي��ت�ن  هذا العن
ة ك�ش�ي�ن ز�ي�نة  �ي�مل  �ير  الصعن الأطلس  ة  م�نط�ت  

ن
م� ماش   �ت

لوان. �تع�ت�جر �يات م�تعددات الأ اسش ة وسش  الأزهار الم�نم�ت
ن

 م�
ة وهري لهذه الم�نط�ت �ي ال�ج �ي�نة الأماز�يعن �ية ع�نصر الرن اسش  ال�ش
ة ر�ن �ن ططة ومرن ماش م�ن رب. الأراكن الأر�جعة لل�ت �ي المعن  �ن
�تام�ي دمت  اس�ت�ن �جرموز عد�يدة.  �ي�نة  مرن ه�ي  �ن ه   أما �وا�ن
�ي لم�تها ل�ت��تعملها �ن اكر والأ�نماط وأ�ت  ال�تازي لك هذه الأ�ن

�ي�نة هذه.  عاع ع�ناصر الرن �ي اإسش  مما ساهم �ن
ن

اط�ي� �ن ال�ت
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4.2 

ن
م� والم��تو��  طان  �ن ال�ت هذا  �ي  �ن دم  الم��ت�ن  ال�تطر�يرن 
ل �ي��تعمل عادة دا�ن �تطر�يرن  اون هو  �ش �ن ال�يد مد�ي�نة سش  �ت�ت
�اء ��ي�ن  ال�ج�يت، �اله �ال هذه اللو�ة ال�ت�ي �ت��يل�نا عل� �ن
لها، �ندرك �تعلق �تام�ي ال�تازي �جهذه صن لوان. �ج�ن  م�تعددة الأ
ها واإعادة �ج �ي مرن �ت �ن  المعارف/ الموارد ال�ت�ي لطالما �ن�ج
�ي المال�جس ال�ت�ي �تصممها. دامها �ن �ي�يرها وذلك �جاس�ت�ن  �تعن
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4.3 

ن
�ي�  ال�ر�ير الأ�ج�يض مرن

ن
ص�ير المص�نوع م� م�يص ال�ت  هذ ال�ت

 مد�ي�نة مك�ناس. اإذ اكن ل�تام�ي ال�تازي
ن

 �جطرز م��تو�� م�
رب ��يث المعن �ي  �ن الطرز  أ�نواع  �تلف  �جم�ن ة  و�ش�ي�ت ة   معر�ن
�تلف اط�ي�نها �جم�ن �ن ة �ت ر�ن ررت �تام�ي ز�ن معها. �ت  اك�نت �ت�ج
ص�ية أو �ن راض سش  أ�نواع الطرز ال�ت�ي اك�نت عادة �ت��تعمل لأعن
ل صن ارش الما�أدة وال��تا�أر. �ج�ن ل�ية كم�ن �ي اس�تعمالت م�نرن  �ن
ت �ن �يها، أصن دمت �ن د�يدة ال�ت�ي اس�ت�ن ة ال�ج م�ش لوان والأ�ت  الأ

د�يدة.  �ي الطرز المك�ناس�ي لم�ة �ج �تام�ي �ن
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ار الئلوان �ب  ا�ن�ن
��يث اص،  ال�ن أسلو�جه  طان  �ن ال�ت د  و�ج ال�تازي  �تام�ي   مع 
�يل الذي دم ال�ر�ير ال�ش�ت ال�يد ال�ت�ي �ت��ت�ن امت �جك�ر ال�ت�ت  �ت
ة م�ش �ت�يار الأ�ت �جاإ�ن امت  ر�ج�ية. و �ت �د المرأة المعن �ي �ج �ن  �ي�ن
�يد ام و�ت�مح �جمرن عل� الأ��ج ة ال�ت�ي �تركرن ا�ن �ن ة وال�ش �ي�ن �ن  ال�ن
اإ�يف سان �تها مع  ة. كما أن صدا�ت هرن الم�ج صات  ال�ت  

ن
 م�

ن
ط� مصان الصوف وال�ت ل� �ت اإ  لوران أ�تا�ت لها الوصول 
ة المرمو�ت الم�نازل  ها  �ت�ن�ت�ج ال�ت�ي  والمط�جوعات   ال�ر�يري 
عل س�ت�ج ها،  صد�ي�ت �جم�اعدة  و  الأز�ياء.  لمصمم   �صر�يًا 
ها د�يدة و�تطر�يرن �نماط �ج الل �ت���ي�نها �ج�أ  �ن

ن
ة �ت�جرز م� م�ش  الأ�ت

م �ية رعن  الأز�ياء الرا�ت
ن

طان م� �ن د أص�جح ال�ت  �ج�جراعة م�جهرة. و �ت
الت. كما أن اإ�يف �ترق طرق لك هذه الم�ج وده ع�ند م�ن  و�ج
مات ال��ية والأو�تار ز م�يول �تام�ي ال�تازي لل�نعن  سان لوران �يعرن
�ي عمله ��يت أكد �ه �ن دمها هو �ن�ن ر�ي�أة ال�ت�ي �ي��ت�ن  ال�ج
رأة  �جها لهذا ال�جلد، �ج

ن
، أ�نا مد�ي� رأ�ت�ي ول�ته. “�ج �ي م�ت  ذلك �ن

�تراعات”.  ة و��يو�ية ال�ن �ج ارب الأمرن و �تصن

5
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5.1 
و�ن�ية، دة اكل�م�ن اكله الم�نصن لوا�نه وأسش  �ي��يل�نا هذا المعطف �ج�أ
م ور�يل. �ي�تر�ج ة ما�ج ه�نم�ية الذي �يك��ي �د�ي�ت  ل�ن�جات ال�ج
الل  زهور و�ن�جا�تات �ن

ن
 مصمم الأز�ياء أ�اس�ي�ه وما �يراه م�

�تعدد �ياله.   و��ي �ن
ن

ل� مال�جس م� اإ ل� مراكش  اإ  ز�يارا�ته 
رى �تارة أ�ن ا�نس  و�ت�ت�ج �تارة  �ت�تصادم  ال�ت�ي  لوان  اكل والأ  الأسش
ل� �شراء طرز مد�ي�نة الر�جاط ال�ت�ي �ي هذه المال�جس �ي��يل�نا اإ  �ن

لب.  هر �ت  طن
ن

ظها المصمم ع� �ي��ن
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5.2 

ل�تام�ي اكن  لوران  �جاإ�يف سان  �تها  وعال�ت �تها  ل صدا�ت صن  �ج�ن
ة ال�ت�ي �يص�نعها للمصمم م�ش دام الأ�ت  ال�تازي اإماك�ن�ية اس�ت�ن
ة. م�ش الأ�ت أك�جر مص�نع�ي  م�نه  و�ج�تصم�يم  ر�ن��ي �صر�يا   ال�ن
راش ماش أو �جالأ�رى �ن  وعل�يه �ولت �تام�ي ال�تازي هذا ال�ت
دار وص�نع�ته  لوران  سان  اإ�يف  صممه  الذي  هذا   الأزهار 
ه مع طرز �ج ة، وذلك ع�جر مرن م�ش  أ�جراها                  * لالأ�ت

�ته ومرو�ن�ته.  �ته ور�ت �ن �ج�يكة الم�تم�يرن �ج�ن ال�ش
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5.3 

هاز العروس ال�ت�ي  ع�ناصر �ج
ن

 �ج�ي�
ن

ماش م�  �يع�ت�جر هذا ال�ت
ها. اكن اإ�يف سان �جل زوا�ج ه �ت �تاة �تطر�يرن �ي عل� لك �ن  �ي�ن�جعن
وال�ن�جا�تات الأزهار  �جك�شرة  �تو�نان  م�ن ال�تازي  و�تام�ي   لوران 
ام الكهما د �ت . و�ت اصة �جالطرز الر�جاط�ي لوان ال�ن  والأ�نماط والأ

ن
ء م� رن  �ج

ن
 هذه ال��تا�أر. �تم ال�ت�نازل ع�

ن
 �ج�تصم�يم عدد م�

عل�ن�ي اد  �جمرن �ي  �ج�ير�ج و�ج�ي�ير  لوران  اإ�يف سان  موعات   م�ج
ور�يل.  ة ما�ج ا�أدة مؤس�ة �د�ي�ت عام 2015 ل�ن



د�ير�نا العم�يق للس�يدة �تام�ي ال�تازي  �نود أن �نعرب ع�ن �ت�ت
از �ن�ج روط لإ �ير مسش �يم والعن ادها ع�ن دعمهم ال�ت  وأ�ج�ناءها وأح�ن

روع.  هذا المسش

�يرن – ك�ي�ن�تان �ير�ج�ي ر�نا�ندو سا�نسش كر مؤسسة �ن  كما �نود أن �نسش
ا�نو وأل�يسا اصة الس�يد والس�يدة حج كرا حارا وحن  �ج�ن�يو�يورك سش
از هذا العر ض.  �ن�ج ل اإ امهم م�ن أحج  هر�جش ل�تعاو�نهم وال�ترن

ل� لك م�ن د�ن�يا كر�نا اإ الص سش دم �ج�ن ل أن �ن�ت�ت  كما ل �يسع�نا اإ
�يد.  �ن ال�يرن

ر�يدة �ج لون و�ن �ج�ن�ج

ر�يق ل� لك �ن �يرا ل �يمك�ن المرور دون ال�تع�ج�ير ع�ن ام�ت�نا�ن�نا اإ  أحن
الل اكمل �يف سان لوران �ج�جار�يس عل� دعمهم ل�نا حن  م�ت�ف اإ

روع.   مراحل هذا المسش

ور�يل.  ة ماحج ل دعم مؤسسة حد�ي�ت �ن رن هذا العرض �ج�ن أ�ن�ج



ر�ج�ية ة معن صدا�ت
�يف سان لوران ، اإ �يرن ر�نا�ندو سا�نسش �تام�ي ال�تازي، �ن
ا�ية 29 ماي 2022 ل� عن  16 أك�تو�جر 2021 اإ

ن
م�

الر�أ�يس
ماد�يسون كوكس

�نا�أب الر�أ�يس
�ي �ج�ي�شر �جال�نسش

مد�ير م�ت�ف اإ�يف سان لوران �جمراكش
�ية  �نون الأماز�يعن �ي لل�ن وم�ت�ف �ج�يار �ج�ير�ج

ألكس�يس سر�نان
ة مد�ير ال�د�ي�ت

و�نس�ن مارك حج

أما�نة المعرض
ماد�يسون كوكس، م�ن� مكوار

�يا را�ن س�ي�نوعن
�ج�ي �ن أوسسش

�ياسم�ي
وء الصن

ه�ج ه�ج �يلودي سال�تكو ع�ن حج اإ
، �جاسو مادو هم�ي م�مد �جلكوت، م�مد �جوزكري، معاد �ن

ال�تصم�يم ال�تصو�يري
هو سوك اك�نغ



�ن�تاج الإ
موراد احدان

ل�يل، م�مد مواق، �يرن �جواع�جو، أ�يوب حج  سع�يد �جوعدي، ع�جد العرن
، �ن

�ي �ن �تاح ال�نم�ير�يش، م�نعم ص�ج�ي�، ع�جد المطلب �تاسش  ع�جد ال�ن
� ز�ناك�ي م�ط�ن

ة طع المعروصن ظ واإدارة ال�ت ��ن
اش، ل�ج�ن� زرزو ة، س�ر المس�ياح، ح�ياة مسش ح�نان �جا�ت

طع �ترم�يم ال�ت
�ي�نورا �ت�ي�يار �يلودي رومازي، اإ ، اإ �يرو�ن�يك مو�ن�ي �ن

طع اس�ت�ن�اخ ال�ت
لون أ�نس �ج�ن�ج
وار دمة الرن �ن

حس�ن هراش
، �يمان اإمع�ي ل�يد الاكرح، اإ دور، سع�يد �جعال، حن  �جراه�يم آ�يت �ت

  اكسكس م�مد المهدي، زه�ير لمرا�جط، زه�ير م�داش، 
ارت وداد و�تمعن

وي �يق اللعن مة وال�تد�ت ال�تر�ج
وز�يف �ن حج

�يس�تر، اكر�ي ، هارولد سش �ي ا�ن ، �ن�ج�يل سش وزي أ�ج�ي�ت�ي حج


