سحر ملكة إسكتلندا بأزياء AIISHA
فوتوشوت
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عايشة رمضــان

NICOLE
Green long, hand embroidered dress on Italian tulle base
and silk lining with fish tail detail cut

ELITE MONDE

إسكتلندا هي موطن القصص والروايات ،موطن االساطير والحكايات ،المكان الذي ألهم
مخيلة الكثير من الشعراء والكتاب والذين غدوا اليوم أكثر شهرة في العالم من روبرت
بيرنز وحتى روبرت لويس ستيفنسون .هذه األرض تشرق جما ً
ال من تقاليد شعوبها وأهلها
من تاريخهم وتراثهم ،إنها بلد رائعة حيث يمشي أناسها بافتخار ،جمالها مصدر إلهامهم،
حريتهم مصدر قوتهم ..هذه هي قصة مجموعتي األزياء الحصرية والخاصة ..تصاميمي
لهذا الموسم هي ترجمة سر وسحر هذه البالد ،حيث اإلبداع بال قيود وحيث الشخصيات
المتالقة ..اختياراتي لألقمشة كانت بمثابة نقل للطبيعة الخالبة التي تتحلى بها ،وألوانها من
األراضي الحية المفعمة بجمال جذاب يسرق األنظار بسحره وبألوانه الزاهية كألوان قطع
المجوهرات الثمينة ..قمت بابتكار قطع فريدة تعكس حريتنا فنحن لدينا الحرية المطلقة
في أن نكون كما نريد و حيث ما نريد ،ال قواعد تحكمنا أو تقيد مخيلتنا ..هذه أنا وهذا ما أنا
عليه ..أتحدى أحالمي.
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ELITE MONDE

فوتوشوت
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ANNIS
Green long, hand embroidered dress
on Italian tulle base and silk lining

FIA
Black long, hand draped dress in silk with corset bustier,
embellished with crystals and pearls hand embroidered sleeves

ELITE MONDE

فوتوشوت
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ALLIE
Blue long dress with ruffles on the side in stretch
crepe with mermaid detail cut

ISLA
Blue short KAFTAN dress in crepe elastane, embellished
with Italian tulle pearls and crystals beaded sleeves

		 GERARDO JACONELLI :المصور
RUPERT CHESMAN :المخرج
MARCO BARROS :مدير الفكرة
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LAURA GUGANE :المصمم الغرافي

فوتوشوت

ELITE MONDE

		
DEREK CROLLA :مساعد منتج
ELLIE McKEATING ٢٠١٤ ملكة جمال إسكتلندا
ZOE BEITH , EILIDH MAcDONALD العارضتان
by Eutopia Hair, Beauty & Barber :صالون تجميل
ROX DIAMONDS & THRILLS UK
JANIS SUE SMITH
		
SAM JOHNSTON :خبير المكياج
MARC McCUNE :خبير الشعر
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LAINI PAWSON :األظافر
GLASGOW, SCOTLAND :مكان التصوير

KYLA
Red long, hand draped dress in silk with corset bustier
and separate hand beaded crystal CAPE

DITA
Blue long, fitted dress in crepe elastane, with
covered buttons details at the back

