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Rami Kadi’s Le Réveil 

 

تحمل في  2022/2023تطّل علينا دار رامي قاضي بمجموعٍة جديدة لموسم خريف شتاء 

: مجموعة رامي قاضي لهذا الموسم" أو "اليقظة" هي Le Réveil. "الحياة رادةإلطياتها ثناًء 

حكاية إرادةٍ برمزيّة األلوان المستعملة في تصميم الفساتين، تروي من خاللها تتميز مجموعةٌ 

  .ازدواجية النظام والفوضىأبت إال أن تستمر رغم تأرجحها بين كتفي 

 

التي أُقيمت  ”Le Réveil de Rami Kadi“ضي مجموعتها خالل فعّالية اأطلقت دار رامي ق

 ة. وتتألّف المجموع" في بولنداكوميروفو"قصر قي  لث عشر من شهر تموز ينايرافي الث

فستاناً، حيث قصد المصمم اختيار خمسة ألوان ليصمم خمسة فستاتين من كّلٍ منها،  35من 

وأضفى عليها المصمم خمسة وهي األرجواني، واألزرق، واألخضر، واألصفر، والبرتقالي. 

" Le Réveil يمنح مجموعة "الذي  طيفعناصر الفساتين بيضاء وخمسةً سوداء ليتمم بذلك 

 . المرموق سحرها

 

تين تشّكالن النسيج األساسي لالمتداخلتين الالنغمتين المتضادتين مع تبدأ رحلة هذا الطيف 

أن  هذين المتناقدين ال يمكن ألحد. فالنور والظلمة – األبيض واألسود للحياة بكّل مكّوناتها:

وإن كانت هذه الرقصة . وال انبعاٌث دون انكماش، فال قّوةٌ دون ضعٍف يتواجد دون اآلخر

وأخرى سوداء نظيرة لها، فإن ثمرة هذا الوجود تظهر بمنبعٍ لأللوان تنعكس بفساتين بيضاء 

 :حاملةً معها معانيه الكونيّة تارةً تلو األخرىمنه  تتدفّق

 بروح الفرادة والتميز، ةأرجوانيّ 

 بحنين لماٍض جميل  تشعرنا، زرقاء

 لتعطينا الهدوء والتناغم في سبيلنا، خضراء

 ، بلون النهضة اليافعةصفراء

 .  والحكمة بدفء النعيم نابضةً ، ةوبرتقالي
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تجربته الخاصة مع تحديات الحياة لمرآةً هذا، ويذكر أن المصمم الجريء صنع من مجموعته 

هذه التجربة  يُدِخل نفساً منوأراد أن  مواجهتها باإلبتكار.التي تركت أثراً فيه وأجبرته على 

 باعتباره أن "لوال أوجاعنا، لما خلقنا."مضامير المجموعة في 

 

لموقع الذي هو ا "Le Reveilروح االبنعاث المتجذرة في مجموعة "خير دليٍل على ربما و

أكبر  مشارف على "كوميروفو" قصر فيقعمنه مكاناً لتصوير المجموعة.  جعل رامي قاضي

التي عانت ويالت حرٍب قاسية قبل أن تعود لتعّم  غابة توشوال محمية حيوية في بولندا، وهي

 بالحياة والمناظر الخالبة.

 

نظراً  كوميروفوفي قصر  عةمو"قّررنا تصوير المج :ئالً امي قاضي على المكان قويعلّق را

 الفوضىيأتي من رمق الجمال  بدية بأنّ الشاهدة على الحتمية األلعالقته التارخية بغابة توشوال 

  ".وبأن الحياة تنبثق من رحم الدمار
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