
  
  صنوعة بالكامل من الدنيمم

 اكسسوارات إلبداع تشكيلة كاميل سيدو معتتعاون " روجيه فيفييه"
 2016لموسم ربيع وصيف  الجديدة "بريسميك"

 إلبـداعكاميـل سـيدو  المتألقـةالمصـممة صـديقتها بروجيـه فيفييـه  اسـتعانت: 2016مــارس  8باريس، 
ربيـع وصـيف موسـم ل بالكامـل مـن الـدنيم نوعةمصـالMagic Denim  "دنـيمماجيـك  إكسسـوارات تشـكيلة
  . "بريسميك" الشهير اكسسوارات العالمةخط إلى التشكيلة  تنضم، حيث 2016

: هـــيتحمـــل جميعهـــا لمســـة المصـــممة الخاصـــة و رائعـــة  قطـــع 6المثلـــى علـــى  التشـــكيلة هـــذه وتنطـــوي
حقيبــة ظهــر، حقيبــة بشــكل الــدلو، و و حقيبــة كتــف، و ، حــد الكاحــلإلــى وجزمــة تصــل صــندل مســطح، 
  .وٕارث العالمة العريقبين إبداعاتها  هذه التصاميم فيوتمزج المصممة وحذاء رياضي. 

خــــط ثــــراء إلتشــــكيلتي  نكــــرسررنــــا أن "ق :وقالــــت ســــيدو فــــي إطــــار تعليقهــــا علــــى التشــــكيلة الجديــــدة
. لـــدي المفضــلة الخطــوط التصـــميميةمــن يعتبـــر ، وهــو 2012فــي عـــام طالقــه الــذي تـــم إ ‘بريســميك’
 جمـــع بـــين اللـــونينفـــي مخيلتـــي عبـــر تصـــميم مميـــز ي ‘بريســـميك’حقيبـــة  معـــالم ارتســـمتان مـــا ســـرعو 

 تشــكل معــًا توليفــة التــيالمتعــددة األوجــه علــى وتــر  أن ألعــبأردت قــد األســود والرمــادي. و  الجميلــين
بطبيعــة  متــألق قمــاشهــو ف ؛الــدنيمالــدار، خطــر علــى بــالي  وبعــد أن عــدت إلــى أرشــيف. غنيــةلونيــة 
  ". إلى جانب المرونة والقدرة على تزيينه بالتفاصيل الغنية يجمع بين الكالسيكية والعصريةالحال 

افتتحـــت معرضـــها الفنـــي  ولكنهـــا ،مجموعـــة صـــغيرة مـــن مصـــممي األزيـــاءفـــي كنـــف وترعرعـــت ســـيدو 
عبــر دور المصــممين نجحــت اليــوم بتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي قــد و . ســن الخامســة والعشــرينفــي الخــاص 

لمــــع حســــب الطلــــب أل مصــــممةفســــاتين  إلبــــداعاألزيــــاء  دورمــــع اســــتوديوهات  التعــــاون بشــــكل وثيــــق
ــا  بــالجرأة مفعمــةخاصــة  لمســة علــى تصــاميمها ، فقــد أضــفت"روجيــه فيفييــهدار "لممــثالت. وبالنســبة ل



 وٕاثـــراء أيه مـــع أي شـــيء ئـــارتدابإمكانيـــة  الـــدنيميتســـم : "فـــي هـــذا الخصـــوص قالـــتو ، والـــروح العمليـــة
 ".في عالم الموضة كبيرة تحدث ضجةأن  الصغيرة التشكيلةهذه إطاللة، لذا فأنا أتوقع ل

علــــى  فــــائق األناقــــة وغيــــر تقليــــدي إلبــــداع توجــــه شــــبابي الجديــــدة اإلكسســــوارات وتــــم تصــــميم تشــــكيلة
 تمنح إطاللة نابضة ليًال ونهارًا.و لمسة عفوية تالئم جميع األعمار  ، وٕاضفاءاإلطالق

   االحتفاء

أمــس فــي  مســاء، استضــافت كاميــل ســيدو حفــل كوكتيــل هــا الجديــد مــع "روجيــه فيفييــه"تعاونبحتفــاء ا
لـي سـيدو  الممثلتـين الفرنسـيتين فـيهممـن بببـاريس. وحضـر الحفـل العديـد مـن الضـيوف  العالمةمتجر 

 . وأديل إكسارشوبولوس -ند السابقة شقيقتها وفتاة جيمس بو  -

. "دنـــيمماجيـــك " التشـــكيلة الجديـــدةالفيـــديو الخـــاص بالنقـــاب عـــن  شـــفكتـــم هـــذه المناســـبة الخاصـــة، وب
 - الـــرائعتين ، لعبـــت كاميـــل ســـيدو وضـــيفتيهاالســـاحرة باريســـيةال جـــواءاألتخللتـــه  خـــاص وخـــالل عشـــاء

 .حافلة بالمفاجآتلعبة سحرية  -يوست ولوال لي الن الممثلتين الفرنسيتين لبنى بال

حـول  متـاجر العالمـةفـي  2016مـارس  مطلـع مـن يـدة اعتبـاراً تشكيلة "روجيه فيفييه" الجد وسيتم طرح
 العالم.

 


