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عىل الرغم من أنَّ 
التصميم االنتقائي 

ف  )إكلكِتك( المؤلَّ
من عناصر ُمقتبسة 

ى ظهر  من مصادر شتَّ
قبل حقب التصميم 

المعاصرة، إالَّ أن 
فكرته ما تزال قائمة، 

وُتستخدم من قبل 
بعض المصّممين. 

نة يف  الشقةَّ الُمبيَّ
الصور من تصميم 

كريستينا خورخي دي 
كارفالهو، ويه ذات 

تفاصيل »إكلكتيكّية« 
منتقاة بعناية؛ تتآلف 

قطعها بأناقة وهدوء، 
فال تشي بتباين حقب 
ع الخامات  ودالالت تنوُّ

إالَّ لعين ُمتمّرسة 
ة. بالتفاصيل الفنيَّ

دبي ـ سوزان صالح 
الميزاري

جماليات عصرية 
ة« بلمسات »انتقائيَّ

)Cristina Jorge De Carvalho مة الديكور الداخيل كريستينا خورخي دي كارفالهو )الصور من ُمصمَّ
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���ع ت  تح���لُّ كنبت���ان يف قس���م االس���تقبال؛ تتمتَّ
ة نظيف���ة، ويه  إحداهم���ا بخط���وط تبس���يطيَّ
م���ن المخم���ل، فيم���ا خطوط األخ���رى مس���توحاة من 
���ا قطع األث���اث األخرى،  ات الق���رن الماضي. أمَّ س���بعينيَّ
���ة وكرس���ي »آرفلكس«  فتش���مل طاول���ة زج���اج جانبيَّ
المخم���ل األزرق، وهم���ا ُيذّك���ران بالط���راز الكالس���ييك، 
وأخرى معاص���رة، مثل: طاولة القهوة )كويف تايبل( من 
ة من الفوالذ  رخ���ام »كاالكاتا«، ووحدة التلفزي���ون الُمعدَّ

الُمقاوم للصدأ. 

مة من كريس���تينا  إش���ارة إىل أنَّ وحدة التلفزيون ُمصمَّ
خورخ���ي دي كارفالهو، ويه ُتقّدم وظيفة التخزين، كما 
ات الصوت والصورة خل���ف األلواح المنزلقة  تخيف معدَّ
ابة.  الكبي���رة يف ش���بكة معدنّي���ة، وتط���لُّ إطالل���ًة جذَّ

السجادة بدورها، تربط كلَّ القطع من خالل ألوانها. 
يف وسط قسم االستقبال، وتحديًدا يف ُمقابل المدفأة، 
ان مش���غوالن بالجلد األسود النظر، وهما  يجذب كرسيَّ
ة عىل  عتيق���ان يف طرازهما، مع ُمالحظة طاول���ة جانبيَّ

شكل حرف »يو« الالتيني من النحاس األصفر والزجاج.
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ُتعّبر الس���تائر السود، ذات الزخارف من األزهار، 
ة« الجناح الداخيل؛ المزيج األنيق  عن »شخصيَّ
ا  م���ن الم���واد واأللوان واألنس���جة ُيحّق���ق جّوً
ات القرن الماضي.  ة من ستينيَّ مستوحى بقوَّ
اة بورق جدران يش���به القماش،  الجدران مغطَّ
ويلفُّ المس���احة موحًيا بالراحة. وثمة مناطق 

مختلف���ة يف الجن���اح: غرف���ة الن���وم والخزانة 
ومنطقة العمل.

ذات  الم���رآة  ُتض���يف  الضي���وف،  ���ام  حمَّ يف 
ة  الطابع البندقاني )نس���بة إىل مدينة البندقيَّ
ة،  ة( طابًع���ا يمدُّ المكان بالرومانس���يَّ اإليطاليَّ

ب للمساحة. وُيعّزز الطابع الخالَّ
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يمنح الطراز ال�»إكلكِتك« أو »االنتقائي« 
المصّمم فرصة اإلبحار بين حقب التصميم 

ة المختلفة، وانتقاء العناصر  التاريخيَّ
ة بينها حسبه،  واألساليب األكثر مثاليَّ

فيجمعها مًعا يف تصميمه الداخيل 
بصورة مقنعة. ويف هذا اإلطار، يقول جون 

بايل يف كتابه »تاريخ التصميم الداخيل« 
عن التصميم ال�»إكلكِتك«: »يبدو أنَّ 

ل لوصف  مصطلح »ِإكلكتيسيزم« ُمفضَّ
وجهة النظر القائلة إنَّ التصميم يجب 

أن يكون مسألة اختيار سوابق، فتقليدها 
ه »عىل الرغم من  قدر اإلمكان«، مضيًفا أنَّ
أن الفكتوريين قد أفادوا من سوابق يف 

التصميم، إالَّ أنهم كانوا يهدفون إىل صنع 
شيء جديد، شيء خاص بوقتهم من 

األصول التي استندوا إليها. وعىل النقيض 
ة هو هدف  من ذلك، فإنَّ جوهر االنتقائيَّ

مّتسم بالتقليد األعمى إلعادة إنتاج الماضي 
� بعض الماضي، أي ماض � طالما أن إعادة 

اإلنتاج يمكن أن تكون مقنعة«.
ظهر هذا الطراز بين أواخر القرن التاسع 

عشر وأوائل القرن العشرين، وقد ازدهر يف 
ة، تحديًدا. وُيعّلل  الواليات المتحدة األميركيَّ

ه  جون بايل ذلك يف كتابه، قائاًل: »ربما ألنَّ
ا من الماضي األميريك  كان هناك القليل جّدً

للبناء عليه؛ فكرة استيراد شيء ما من 
الماضي جلب معه ثقافة وأسلوًبا ومقاًما 
ة، بغية  ألثرياء أميركا، وأيًضا بعض الهويَّ

ة«.  ة األوروبيَّ التماثل مع األرستقراطيَّ
وبالطبع، يختلف تطبيق الطراز 

ال�»إكلكِتك« من دولة إىل أخرى، ومن 
وقت إىل آخر، فقد كان عىل سبيل المثال 

يف التصميم االسكندنايف مستىق من 
التقاليد، وقد ساعد ذلك يف االنتقال السهل 

للعصرنة هناك. كان التصميم العصري 
ا«، وذلك جعله أكثر  االسكندنايف »إكلكتكّيً

ة.  قبواًل لدى العامَّ
مع مرور الوقت، وتحديًدا بعد الحرب 

ة األوىل، بات التصميم ال�»إكلكِتك«  العالميَّ
ة للتاريخ،  يبتعد عن كونه إعادة انتاج حرفيَّ

وطراًزا أكثر بساطة مستىق من الطرازين 
الروماني وعصر النهضة السابقين، فُأطلق 

دة«. ة المجرَّ عليه تسمية »الكالسيكيَّ
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هل سبق أن دخلِت مس���احة ذات تصميم استثنائي و طابع 
محّير؟ ترين عناصرها للوهلة األوىل منس���جمة مًعا بتناغم، 
إالَّ أنَّ يف عم���ق تفاصيله���ا تتباي���ن أصوله���ا لدرجة يصعب 
ى تصنيف طرازه بشكل  ة التصميم، أو حتَّ معها تحديد هويَّ
ل مع التصميم  ع���ام. لربما كانت حيرتك هذه يه لق���اؤك األوَّ
ال�»إكلكِتك«. ويف اآلت���ي، أفكار ونصائح للراغبين يف تحقيق 

»ديكورات« مستوحاة من التصميم ال�»إكلكِتك«: 
ا يجول  1. البحث عن صور ُتعّبر عن رؤيتك لمس���احتك، وعمَّ
يف ُمخّيلتك، كأشكال األثاث، وألوان المساحة، وأجواء اإلنارة 
ت  وأش���كالها، وبعض اإلكسس���وارات الرئيس���ة من المجالَّ

الُمتخّصصة أو مواقع اإلنترنت. 
2. أخ���ذ لمح���ة عن حق���ب تاري���خ التصميم الداخ���يل األكثر 
ة، وغيرهما. وانتيق  ة والفيكتوريَّ بروًزا، كالحقبة الكالس���يكيَّ

من بينه���ا طرازي���ن أو أكثر ترينها مناس���بة، وتتف���ق مع ما 
تطمحي���ن إلي���ه داخ���ل مس���احتك. ويف هذا اإلطار، يس���هل 
البح���ث ع���ن أس���ماء المصّممي���ن األكث���ر ش���هرًة للحقب 
ف إىل أش���كال المس���احات الت���ي قاموا  المخت���ارة، مع التعرُّ
بتصميمه���ا، وكذلك تبّني الس���مات األكثر ب���روًزا لطراز كّل 
من هذه الحقب؛ فقد يكون أحدها مش���هوًرا بورق الجدران، 
، يتمُّ الجمع بين الس���مات  ن من األثاث. ثمَّ وآخر بن���وع ُمعيَّ
ى  ًة وتماشًيا مع ذوق المالك وأسلوب حياته، حتَّ األكثر جاذبيَّ

الوصول إىل مزيج متناغم ومتزن. 
3. بعد االس���تيحاء من ألوان حقبة الديكور المرغوبة، ابدئي 
ات وورق  باختيار األس���طح الرئيس���ة يف المس���احة، من أرضيَّ
جدران وأس���قف، فاألث���اث واإلنارة، وصواًل إىل اإلكسس���وارات 

ة، كاللوحات. واللمسات الفنيَّ
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