
 

 

Rami Kadi’s Spring Summer 2023 Capsule Ready-To-Wear Collection: Première 

 : برميير الجاهزةللمالبس  2023ربيع صيف   رامي قاضي كابسول مجموعة

 

ق  تستعد   الجديد ادار رامي  العام  ة، عالم    ضي الستقبال  ل مر  تُعلن من خاللها دخولها، وألو  لها  مع إطالق مجموعٍة جديدة 

اليوم نطاق عملها بانيةً على خبرتها    توس ع  ،بحرفة يدوية عالية  ما ُعرفت بالفساتين المخيطة. فالدار التي لطال المالبس الجاهزة 

 المخضرمة في عالم األزياء الراقية.   

" Première" هو االسم الذي أطلقه المصمم العالمي على مجموعته التي باتت تمثل بداية مساٍر جديدةٍ له برميير" أي "

ن المجموعة من   ع بين ال  22ولداره. وتتكو  دتنا    بدالتالفساتين وقطعة تتوز  والعبايات، جميعها مزي نة باأللوان البارزة التي عو 

ا األلوان فهي األسود، و  ، واألخضر الزمردي، الصافياألزرق  عليها دار رامي قاضي، والتي أمست من دالالت تصاميمها. أم 

 .لوٍن يمزج الزهري والفضي الوردي القرمزي، باإلضافة إلىاللون  و

ليست بغريبٍة عن المصمم الذي يرى رامي قاضي في هذه الخطوة رو ح تحد ٍ تحمل معها مجاالٍت جديدة لالبتكار، روحاً 

التكنولوجيا   بين  جمعت  له  مجموعٍة  عبر  الرقمي ة"  "الموضة  مع  تجربته  آخرها  كان  الجريئة،  أعماله  في  الريادة  اعتنق 

 االفتراضي ة وفن  تصميم األزياء. 

ا عن دخوله صناعة األزياء الجاهزة، فيقو ل المصمم: "لن أخفي حب ي وتعل قي بفن  الخياطة الذي من خالله استطعنا أن ننمو أم 

ٍ جديدة، وعن طرٍق جديدة لالبتكار. ولطالما   من بداياتنا المتواضعة لنصبح دار أزياء عالمي ة. لكننا لطالما بحثنا عن سبل نمو 

ٌس لهذا  تحد ثنا عن البدء في إصدار مالبس جاهزة من تصميمنا وهو الطلب األ كثر تكراًر الذي يطرحه زبائننا. إنني متحم 

 الفصل وما سيحمله من فرٍص لإلبداع." 

جت باإلنجازات   هذا ويُذكر أن ه احتفلت دار رامي قاضي خالل العام الماضي بمرور عشر سنوات منذ انطالقتها. سنواٌت تُو  

،  أسبوع الموضة في باريساليات الموضة في العالم، وأبرزها  والمحط ات المفصلي ة التي جعلت منها اسماً بارزاً في أهم  فع  

 (. Venice Film Festival) مهرجان البندقية السينمائي(، وCannes Film Festival) مهرجان كان السينمائيو

كانون األول    10كانون األول ديسمبر حتى    7  " ضمن فع اليٍة ستحييها منPremière وستطلق دار رامي قاضي مجموعة "

لت صالة العرض إلى رحلٍة في وحي   ديسمبر في قلب العاصمة بيروت لما تحمله المدينة من أهمي ة معنوي ة لها، حيث حو 

ف على القطع وتجربتها.  ىالخيال المستوح   من تصاميم المجموعة. كما سيتسنى للحاضرين فرصة التعر 
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