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لعّشاق التمّيز، يمكنكم تنفيذ ديكوراتكم 
المنزلية الزاخرة بالتحف الفنية باالستعانة بهذه 

الباقة من المقتنيات اإلبداعية المصنوعة من 
مختلف الخامات والثرية بأجمل األلوان

DURANGO COLLECTIONِخزانة الكتب !
CROWN"طبق  MARKمن ETAGERE

بورسلين منALBUS LUMENومتوافر لدى
MATCHESFASHION.COM#إناء سيراميكي 

منSIMONE BODMER TURNERومتوافر 
MATCHESFASHION.COM لدى

TEKLAومتوافرة لدى FABRICSبطانية من$
MATCHESFASHION.COM%مصباح الطاولة

ETTORE SOTTSASSمن تصميمTAHITY
MEMPHIS&إناء MILANO ومتوافر لدى

TOM'مزهرية سيراميكية  DIXONمنBASH
COMPLETEDWORKS X EKATERINAمن

CARAفنجان(BAZHENOVA YAMASAKI
NATALA(كرسي جلدي  NATALAمن

REJUVENATIONبذراعين من

عين عاشقة للفنون
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المواد  عليها  تهيمن  التي  المساحة  على  بصرية  مفاجأًة  سيلڤا،  بيال 
أتيلييه  خاصة  بصفة  «أحب   Fوالجّص والخشب،  الحجر،  ومنها  الطبيعية، 
مع  واألدوات  والمنحوتات  المقتنيات  تتناغم  حيث  باريس،  في  برانكوزي 
مطلقاً  أقّدر  ألّا  في  فكرتي  وتكمن   Fسرمدي نقاش  في  وتدخل  بعضها 
قطعة أكثر من أخرىF فاألمر أشبه بحوار أحاول أن أجريه بين المقتنيات 

 F«واألثاث، ونوع من الديمقراطية التي تتساوى في ظلها جميع القطع
فرانكو  للمصمم  الروطان  من  كرسي  يقبع  المعيشة،  غرفة  وفي 
ألبيني يستكمل جمال مصباح طاولة أتوللو للمصمم ڤيكو ماجيستريتي، 
سوتزاس  إيتوري  المهندس  صممه  تاهيتي  ومصباح  زرقاء،  ومزهرية 
لعالمة «ممفيس»، وعمل فني بألوان الجواش لجوليو توركاتو من سنة 
wxyz، وهو ما يرسم معالم مساحة مكتبية مثاليةF وعلى الجانب األيسر 
الفرنسي  المصمم  إب}}داع  من  بمزهرية  أيضاً  ت}}زدان  التي  المدفأة،  من 
األمريكي  للفنان  الحجرية  بالطباعة  فنياً  عمًال  نجد  شميت،  إي}}ري}}ك 
بيرين  لكارمن  صفراء  لوحة  تستقر  فيما  داكنة،  بألوان  سيرا  ريتشارد 
من  شامبسور  ابتاعه  فقد  الجلدي  الكرسي  أما   Fاأليمن الجانب  على 
فهي  القهوة  لطاولة  وبالنسبة  باريس،  في  المستعملة  للسلع  سوق 
التي  الكتب  أرفف  جانب  إلى  فيرونييه»،  لصالح «بوينا  تصاميمه  أحد  تمّثل 

كيتو،  لسيباستيان  وأعماًال  كتباً  وتتضمن  شامبسور،  مجموعات  تبرز 
 Fوأرتور ليشر، ودورا مار، وغيرهم

الفنانة  رسمتها  خضراء  لوحة  تتباين  شامبسور،  نوم  غرفة  وفي 
أخرى  عناصر  مع  أوغونييه  مارين  الفرنسية  البريطانية  التشكيلية 
بألوان حيادية، منها مصباح طاولة صنعه المصمم بنفسه مستخدماً فن 

 F«األوريغامي لعالمة «بوينا فيرونييه»، وبطانية من «تبت
ويعشق شامبسور منزله ويستمتع بكل دقيقة في جنباته، ويرجع 
السبب في ذلك على وجه التحديد إلى الضوء الطبيعي الذي يغمر المكان، 
 Fباريس وسط  الحقيقة  في  أننا  رغم  الريف  في  بأننا  للزائر  يوحي  ما 
ويبتسم قائًال� «يعود سبب تفرد هذه الشقة إلى عادة فرنسية تتمثل 

F«في الفوضى الراقية التي تتسم بالذوق الرفيع
وإلى جانب تفكيره الدائم في ُسُبل تطوير أعماله، يهتم شامبسور 
اهتماماً بالغاً بالعالقة بين البشر والطبيعة، ويرى أن الطبيعة ضرورية في 
حياته وحياة اآلخرينF وعن ذلك يقول� «إن المجتمع االستهالكي الذي 
نسهم فيه جميعاً -وأوصلنا إليه تقدم عصر الصناعة الحرارية- يستنزف 
مواردنا األرضية والبشريةF وقد حان الوقت إلعادة التفكير في أسلوبنا 

☐ F«في اإلبداع، واإلنتاج، والتصالح مع الطبيعة وفطرتنا السليمة

 أعتبر هذه الشقة أقرب إلى مشغل 
فنّيF إنها مكان أجمع فيه ليس فقط التحف 
الفنية مثل المنحوتات، بل وأيضاً األشياء 

الصغيرة التي ليس لها أدنى قيمة 
من األعلى  مهندس 
الديكور فرانسوا شامبسور 
إلى اليسار سرير نهاري 
من «مارسيليا»، وطاولة 
جانبية من تصميم شامبسور، 
وعمل فني بالطباعة الحجرية 
من ريتشارد سيرا
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كرسيان جلديان جمعهما 
شامبسور من سوق للسلع 
المستعملة في باريس، فيما 
يزدان الجدار بلوحة لكارمن 
بيرين، كما يظهر مصباح 
مصنوع بفن األوريغامي 
وطاولة صممهما شامبسور 
بنفسه الصفحة المقابلة
(من األعلى) منحوتة زرقاء 
للفنان سيباستيان كيتو 
تعلو أرفف الكتب التي 
صممها شامبسور بنفسه، 
ويظهر في الصورة أيضًا 
كرسي بذراعين للمصمم 
فرانكو ألبيني. (أقصى 
اليمين) كرسي من «إيمز» 
بجوار طاولة جانبية من 
تصميم شامبسور



 لقد ُخلَِق كل شيء لالحتفال ب*«فن الحياة»، 
والبهجة، والدهشة 

في حي ماريه العصري بالدائرة الثالثة في باريس، عثر مهندس الديكور 
تقع  شقة  في  يقيم  حيث  المنشود،  مالذه  على  شامبسور  فرانسوا 
عشر،  السابع  القرن  إل**ى  بنائه  تاريخ  يعود  مبنى  من  األول  بالطابق 
بأسقف عالية يصل ارتفاعها إلى hij أمتار، وتحتوي على غرفتين، وتزدان 
بإطالالت مفتوحة على حدائق متحف بيكاسوn وألن شامبسور ينحدر 
كي  الطبيعية  اإلضاءة  إلى  حاجة  في  فكان  فرنسا،  جنوب  من  أساسًا 
شقته  جدران  بعض  إزالة  إلى  دفعه  ما  بالتحديد  وهذا   nبالراحة يشعر 
قبل أن ينتقل لإلقامة بها منذ ست سنوات، ما أضفى عليها إحساس 
الهواء الطلق المنعش الذي يعّد مطلبًا مهمًا لروح البحر المتوسط التي 
تهيمن على شامبسورn يقول المصمم� «لم أتردد مطلقًا حين زرت هذه 

n«الشقة
فندق  مثل  الفنادق  أفخم  تجديد  -ومنها  مشروعاته  جميع  وف**ي 
«ماناباني» في سانت بارتس، وفندق «رويال إيڤيان» الواقع على ضفاف 
من  عديد  جانب  إلى  باريس،  في  مينيستير»  «دو  وفندق  جنيڤ،  بحيرة 
المنازل الخاصة وغيرها من المشروعات التي ينفذها- يركز شامبسور 
والتناغم،  والراحة  ال**دفء  عليها  يغلب  معيشة  مساحات  تصميم  على 
عن  استثناًء  الخاص  منزله  يكن  ولم   nمغزاها لها  دالالت  على  وتنطوي 
ذلك، حيث يقول� «أحب أن يعيش الناس وسط التحف الفنية واألشعار، 

الحياة»،  ب*«فن  لالحتفال  شيء  كل  ُخلَِق  فلقد   nتفاخر أي  دون  ولكن 
 n«والبهجة، والدهشة

وفي كل مكان بشقته، نلمس التوازن بين األسلوب العملي والطابع 
الجمالي؛ وبين الفن والتصميم والمهارة الحرفية؛ واأللوان الزاهية وتلك 
مسكنه  تزّين  التي  القطع  نقل  في  يتردد  ال  شامبسور  أن  بيد   nالناعمة
وبطريقته  بحرّية  مجموعاته  بعرض  مستمتعًا  آخ**ر،  إل**ى  مكان  من 
أشبه  تبدو  بل  إلبداعاته،  معرض  بمثابة  ليست  شقته  ولكن   nالخاصة
بمختبر إبداعيn يوضح� «أعتبر هذه الشقة أقرب إلى مشغل فنّيn إنها 
وأيضًا  بل  المنحوتات،  مثل  الفنية  التحف  فقط  ليس  فيه  أجمع  مكان 

n«األشياء الصغيرة التي ليس لها أدنى قيمة
به  المطلي  األخضر  مثل  الزاهية،  األلوان  ذات  الجريئة  األلوان  وتضفي 
جدران المدخل والذي يتباين مع أحد األعمال التجريدية للفنانة البرتغالية 
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يزدهي منزل مهندس الديكور فرانسوا شامبسور، 
الذي يقع في قلب باريس ويطّل على حدائق متحف 

بيكاسو، بمجموعة مذهلة من التحف الفنية وقطع األثاث 
الفريدة وغيرها من المقتنيات المختارة بعناية فائقة

إلى اليمين أرفف بألوان 
زاهية وناعمة تتضمن كتبًا 

وأعماًال فنية. الصفحة 
المقابلة  جانب من شقة 

المنهدس التي تقع في 
مبنى يعود تاريخ بنائه إلى 

القرن السابع عشر

CHRISTOPHE RIHET  تصوير
KARINE MONIÉ  فنالحياةبقلم
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10 USD


