
 
 
 

  2016إنجي باريس تقدم مجموعة خريف وشتاء 
  

في استمرارية آلخر مجموعة لها لقبل موسم الخريف، تثير إنجي شلهوب، مديرة االبداع الفني في إنجي باريس 
/شتاء فلمجموعتها لموسم خري Diana Vreelandديانا فريالن  –رؤية فنية أخرى كمصدر إلهام البتكاراتها 

من الفنون. ربطت  شكل. اشتهرت المحررة المميزة في عالم الموضة بقدرتها على االرتقاء باألزياء إلى 2016
في  قويةإلى انطباعات  لباسأن تتجاوز كونها مجرد ب، رواية القصص والفنون بطريقة سمحت للمالبس الثياب

  .عالم األزياء
 

 ائقة المهارة إلى جانب حبها ألرقى أنواع األقمشة مع إعجابهافالوفي نفس السياق، قاد شغف إنجى بالحرفية 
 ةجود المكّونات، أكثر األلوان إثارة للذكريات والزينة الحديثألاستكشاف بأحدث تقنيات التصميم إلى رحلة 

ومع  جميعًا إلى إعطاء الحياة لمجموعتها. من أقوال فريالند الشهيرة "على العين أن تسافر"،أدت التي  ةوالعصري
  هذه المجموعة تسافر إنجي بزبونتها في رحلة خاصة إلى عالمها من الفخامة.

 
في هذه المجموعة للخريف/الشتاء، تبدأ الرحلة مع األلوان. تسيطر ظالل جريئة من األسود واألحمر في هذا 

تم إتقانها في  والتي عالية االنطباعالفي تشكيلة رائعة من األزياء المسائية القوية تم تسخير طاقتها و الموسم، 
الدرجة األولى من تصاميم دانتيل عالية التنوع. يظهر الدانتيل في إعادة للتطريز مع خيوط ذهبية، معززًا بشيء 

، أو مع تشكيل غرافيكي دراماتيكي )sequinsالحيوانية من خالل استخدام حكيم للترتر(النقشات من الجاذبية 
  النهائية فهي أزياء مصممة لالرتقاء بجمال السيدة التي ترتديها والتركيز عليه.أما النتيجة يتمّوج فوق الجسم. 

  
 lodenالسميك المقاوم للماء (تواصل إنجي تعزيز رموز عالمتها التجارية المميزة. يوفر استخدامها للصوف 

wool( دة للشتاء. مرة تم تقديمه ألول مرة في الموسم الماضي، إضافة تباين إلى أقمشة المخمل الجدي والذي
كأكمام لقفطان أو واجهة لمعطف من كريب  )Sunray pleatsتلمع الطيات على شكل أشعة الشمس ( ،أخرى

 مما صغراأل هاحجم التركيز على الخريف فلقد أعيد النظر فيها مع الزهور التي ُقدِّمت فيصوفي. أما طبعة 
على أقمشة الساتان  )mille fleursلف زهرة" (إلى تصميم "األ تعطي وبذلك جودتها المشابهة للنجومأبرز 

قديمه حديثًا ويمتاز ت تمزهور ال من ع نمطوالجورجيت سحرًا خياليًا. إنها أيضًا فكرة تتردد بذكاء على البروكاد م
   داكن لرؤية حديقة تحت ضوء البدر. بثراء 

 



الموسم. تلتقي آللئ، قلوب ذهبية وحرفا هذا لمع ثالثة تصاميم  مجوهراتالإنجي أيضًا  تقدم، مجموعتها تكتملول
"IP لفتًا  ذات انطباع قوي. لكن األكثر إمضاء إنجي على قطع عالية األنوثةمن  " ملتفان على بعضهما

لألنظار هي تصاميم الدانتيل المذهبة، والتي اكتسبت حياة من خالل عرض أشكالها مباشرة على أقمشة الدانتيل 
  ديد من قطع هذا الموسم.استخدمتها المصممة لعرض الع
  

يشهد هذا الموسم خطوة إنجي األولى في تصميم األحذية كامتداد وتطور طبيعي للتصاميم المرهفة التي أيضًا، 
اللمسة األخير المذهلة المتميزة بأقمشة وطبعات الموسم، و تخّيلتها إنجي. وتمثل هذه االبداعات بصناعة إيطالية 

  لخط هذا الشتاء.
  

هذه المجموعة خط وأسلوب إنجي باريس المخصص للفتاة الباريسية، التي تعيش  تحملهوب: "نجي شلإتقول 
عالية األنوثة والتأثير. هذه االبتكارات هي للسيدة التي ستكون في نفس اليوم فتاة الو   الحياة بالكامل، السعيدة

 أنيقة جدًا ونشيطة في العمل ومخلوقة ساحرة  في الليالي الباريسية."


