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special projects

-abaya collection for 
harrods

- boutique collection 
for one and only 
hotels
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ADVERTISING



ADVERTISING
BODYAMR x MERCEDES BENZ

 IMAGE USED TO ADVERTISE THE
MERCEDES BENZ CLASS CARS

ADVERTISING
ROLLS ROYCE CENTENARY
BODYAMR CELEBRATES ROLLS ROYCE 
100TH ANNIVERSARY IN 100 PHOTO-
GRAPHS SHOT BY RANKIN

ALL GARMENTS ROLLS ROYCE / RANKIN SHOOT 
COURTESY OF BODYAMR ARCHIVE. COPYRIGHT 
ROLLS ROYCE.



ADVERTISING
BODYAMR WAS CHOSEN TO 
FRONT THE LONDON FASHION 
WEEK CAMPAIGN. 

ADVERTISING
HARRODS CAMPAIGN



ADVERTISING
HARVEY NICHOLS

ADVERTISING
HARVEY NICHOLS



ADVERTISING
VODAFONE COLLABORATED 
WITH BODYAMR ON NUMEROUS 
CAMPAIGNS, THIS ONE FEATURING 
FLORENCE WELCH WEARING HER 
BODYAMR

ADVERTISING
KYLIE MINOGUE WEARING 
HER BODYAMR FOR THE 
LEXUS CAMPAIGN 



COLLABORATIONS



COLLABORATION
BODYAMR x SONY

 SONY ASKED BODYAMR TO DESIGN
 AN EXCLUSIVE CASE FOR THE LAUNCH
OF THEIR NEW VAIO LAPTOP

bodyamr  
for



COLLABORATION
BODYAMR x CHRISTIAN LOUBOUTIN

 for

bodyamr



COLLABORATION
BODYAMR x GIANMARCO LORENZI 

 for

bodyamr



COLLABORATION
 

COLLABORATION
 

with
bodyamr

Elephant Parade London 2010  

The London Elephant Parade 
was London’s biggest outdoor art 
exhibition. With an  audience of 25 
million,The BODYAMR Elephant 
was placed outside the entrance of 
the world most Famous Department 
store, Harrods &  later auctioned at 
Sotheby’s, The Evening Standard 
Newspaper group placed and won 
the Bid.

bodyamr

BODYAMR was commisioned by The Rixos Hotel 
Group to create a signature scent for there group 
of resorts



AMBASSADORS



PERFORMANCE
FLORENCE WELCH

FLORENCE WELCH:    
‘ I LOVE WEARING AND 
COLLABORATING WITH 
BODYAMR. IT’S ONE OF MY 
FAVORITE BRANDS. THEY’RE 
AMAZING.’
(HARPERS BAZAAR)

AMR:
‘FLORENCE IS A TRULY 
UNIQUE AND WONDERFUL 
ARTIST WHO HAS IMMENSE 
PRESENCE ON STAGE: A 
TRUE PERFORMER WHOSE 
STLE IS TOTALLY UNIQUE. IT 
IS SUCH A PLEASURE TO BE 
WORKING WITH HER AND 
BEING A WITNESS TO THE 
MAGIC SHE CREATES IN HER 
BODYAMR.’
(HARPERS BAZAAR)

WWW.BBC.CO.UK
“...A SET OF SPINE CHILL-
ING SONGS AND A KILLER 
STAGE OUTFIT TO BOOT.”



PERFORMANCE
KYLIE MINOGUE
APHRODITE WORLD TOUR

EDITORIAL CELEBRITIES
KYLIE MINOGUE

“25 OF THE WORLD’S TOP DESIGNERS DRESS 
KYLIE MINOGUE” TO MARK HER QUARTER-
CENTURY IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY.



EDITORIAL CELEBRITIES
CHERYL COLE

PARACHUTE MUSIC VIDEO

EDITORIAL CELEBRITIES
KATE PERRY

MTV AWARDS, LOS ANGELES



EDITORIAL CELEBRITIES
KELIS

HUNGER MAGAZINE
SHOT BY RANKIN

EDITORIAL CELEBRITIES
PORTIA FREEMAN

HUNGER MAGAZINE
SHOT BY RANKIN



EDITORIAL CELEBRITIES
ALESHA DIXON

HUNGER MAGAZINE
SHOT BY RANKIN

EDITORIAL CELEBRITIES
ALESHA DIXON

ALBUM COVER



EDITORIAL CELEBRITIES
FLORENCE WELCH

SUNDAY STYLE

EDITORIAL CELEBRITIES
GEORGINA GRENVILLE



EDITORIAL CELEBRITIES
WHITNEY PORT

ELLE



EDITORIAL



EDITORIAL
LOVE MAGAZINE

EDITORIAL
POP MAGAZINE



EDITORIAL
34 MAGAZINE 

EDITORIAL
34 MAGAZINE



This page, on her Bodyamr  
gown £2,600, exclusive to 
Harrods; Alexander McQueen 
shoes £620; Chopard  
Happy Diamonds pendant  
in white gold £10,060 
On him Dolce & Gabbana  
suit £1,050 and shirt £219; 
Oliver Sweeney shoes £240
Opposite page Corneliani suit 
£899, shirt £129 and tie 
£69.95; Church’s shoes £395
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ADVERTISING
HARRODS, LONDON



EDITORIAL
CITY MAGAZINE

EDITORIAL
CITY MAGAZINE
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RED CARPET

1. VANESSA WILLIAMS
L.A.
2. ALESHA DIXON
LONDON
3. DAISY LOWE 
LFW
4. KATY PERRY
MTV AWARDS, L.A.
5. ERIN O’CONNER
BHF, LONDON

RED CARPET 

1. CHERYL COLE
X-FACTOR, LONDON
2. JEMME KIDD
IVY BALL, LONDON
3. KYLIE MINOGUE
LONDON
4. KELLY OSBOURNE
OSCARS, L.A.
5. KATHERINE MCPHEE 
GLAMOUR AWARDS, L.A.



RED CARPET 

1. CHERY COLE, 
X-FACTOR, LONDON
2. ZARA MARTIN, 
DI GRISSIGONO, LONDON
3. ASHA LEO, 
BAFTA, LONDON
4. JADE EWAN, 
BRITS, LONDON
5. KIM KARDASHIAN, 
BEAUTY AWARDS, L.A.

RED CARPET

1. RHONA MITRA, 
GOLDEN GLOBES, L.A.
2. 
3. BROOKE BURKE
4. JODIE KIDD
LONDON
5. AMANDA BYRAM
GLAMOUR WYA, LONDON



RED CARPET

1. KHLOE KARDASHIAN
FILM PREMIER, L.A.
2. JULIETTE LEWIS
SERPENTINE SUMMER PARTY 
3. LADY VICTORIA HARVEY 
L.A.
4. ZARA MARTIN
FILM PREMIER, LONDON

RED CARPET

1. ZARA MARTIN
GUCCI PARTY, LONDON
2. CHERYL COLE
X-FACTOR, LONDON 
3. NICOLA ROBERTS
COSMOPOLITAN AWARDS, 
LONDON
4-5. AMANDA BYRAM
FILM PREMIER, LONDON



RED CARPET

1. IMMODESTY BLAISE
LONDON
2. CLAUDIA SCHIFFER
ANNA WINTOUR VOGUE 
PARTY, LONDON
3. WHITNEY HOUSTON
CHARITY PERFORMANCE, 
LONDON
4. DANNII MINOGUE
LFW
5. KYLIE MINOGUE
PARIS

RED CARPET

1. FLORENCE WELCH
PERFORMANCE, L.A.
2. AMBER ROSE
LFW
3.KATY PERRY
LONDON
4. CHERYL COLE
LONDON
5. TARA PALMER TOMPKINSON
BFA, LONDON



RED CARPET

1. MARY J BLIGE
BILLBOARD POSTER, 
WORLDWIDE
2. JODIE KIDD
ELLE STYLE AWARDS, 
LONDON
3. ELLE MACPHERSON
BRITAIN’S NEXT TOP MODEL
4. AMANDA SEYFRIED
NEW YORK
5. MILLA JOVOVICH
FILM PREMIER, JAPAN

RED CARPET

1. AMBER ROSE
LFW
2. BEYONCE
WORLD TOUR, CAIRO
3. PALOMA FAITH
LONDON
4. NICOLE SCHERZINGER
L.A.
5. ZARA MARTIN
LONDON



RED CARPET

1. ZARA MARIN
PLAYBOY, LONDON
2. JEMMA KIDD
RAISA GORBACHEV FOUNDA-
TION, LONDON
3. ANNA LYNNE & ANGEL 
MCCORD 
GOLDEN GLOBES, L.A.
4. ZARA MARTIN
FILM PREMIER, LONDON

RED CARPET

1. AMANDA BYRAM
LONDON
2. MAGGIE Q
L.A.
3. IMMODESTY BLASE
LONDON
4. INDIA
LONDON
5. KYLIE MINOGUE
LONDON
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Bodyamr
VinTaGe inspiraTion wiTh an omani TwisT
by orna ballout

L
ondon-born fashion designer 

Amr Ali has been one to watch 

since he kicked off his coveted 

label Bodyamr in 2005. His 

popular designs that reflect 

his Omani heritage fused with 

inspiration from London’s 

vibrant street markets go down 

quite the treat with his discerning clientele. He took 

time out of his busy schedule during London Fashion 

Week to talk to GLAM about his enviable label.

Have you always been interested in fashion?

Fashion has been a way of life for me. I’ve always 

been fascinated by costumes from old Hollywood 

and technicolor movies, and adapted the music and 

popular culture to my own personal style. Friends 

from school say that all I ever did was plan everyone’s 

outfits for the weekends. I’d always have a camera 

and create photo shoots with my mothers sable 

furs, Aliia, Halston and Mugler dresses. I still have 

all the photographs. When I look back at them with 

my friends, we always cry with laughter at how free 

and happy our childhoods were. It was a wonderful 
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GLAM            SpOTLIGHT
upbringing, and I have my parents to thank for 

encouraging the freedom of expression.

How much reference from your Omani roots is 

reflected in your designs? 

It is like drawing with your favourite pencil or having 

your own technique; the pictures may be different but 

the hand is always familiar. There is always a certain 

light to be seen in Impressionist work, indiscernible 

but constant. I think my heritage is the light that 

shines through my work.

Tell us about the Spring/Summer collection...

It’s a new style for me in many  ways, a style I have  

always played with but never really created a full 

collection out of. It’s very much focused on the 

female anatomy and the elements that I find powerful 

and seductive in a woman. I choose to play with 

proportions more this season, less through drape and 

more through cuts and contour to enhance, to elongate, 

to create a pose or a stance of dominance and power 

for my woman. I introduced the BodyColumn which 

I feel very much represents my take on the BodyAmr 

woman being understated sleek and sexy but without 

being over dressed or over exposed. I was influenced 

by the sheer elegance and seductiveness of 30s 

Hollywood sirens and the darkness and elements of 

danger from film noir movies of the 20s. You will also 

see elements of female sexyiness of the 90s, all mixed 

in to create a Bodyamr signature that will continue to 

grow thought my brand’s vocabulary and growth.

Do you have a favourite piece?

I love all of them! They are all like my children and 

each piece was carefully thought out to be like a 

second skin – to enhance the element of femininity in 

women.

Describe your signature style.

Sleek, powerful, elegant and seductive.

What influences your style?

So many people in my life, from friends to clients, 

everyone and everything. There is beauty and 

influence everywhere; you just have to look to see it. 

There is something inspiring in everyone.

Who is the Bodyamr woman?

She who wears her BODYAMR.

What tips can you offer women striving to look and 

feel good in what they wear?

It’s not about what you wear; it’s about how you feel 

inside. I make clothes to be a second skin not for the 

PONYSTEPTHE OBSERVERGLAM MAGAZINE
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التي وضعتها عىل ورق، حيث قادني تصميمي األول إىل كامل املجموعة، 
وحامل�ا ينتهي التصمي�م األول بالطريقة التي تصورته�ا وحلمت بها، 
تتبعها باقي املجموعة، يعمل باقي الفريق بشكل متفاني عىل أن يحول 

كل أفكاري إىل واقع.
إذًا.. ما هي المراحل التي تمر بها المجموعة؟

عندما أقوم بتقديم مجموعة ما أكون شديد الفرح باأليقونة »فلورنس« 
وبع�ض الصديقات املقربات الآلتي يقمن بتجربة املجموعة. هي نجمة 
رائع�ة تقوم دوماً بمنح التصمي�م طابع فريد، كما ويمكنها أن تضيف 
بع�ض التغي�ريات الطفيفة إىل املجموعة الصغرية الت�ي قد تقودني إىل 
الت�ي تليها. أح�اول دوماً القي�ام بتجربة بعض القط�ع الصغرية عىل 
بع�ض النجمات وتقديمها من خاللهن عىل الس�جادة الحمراء، قبل أن 
أعرضها للمجتم�ع وللصحافة للتعرف عىل رأيهم فيها. يمكنني بعدها 
تقدي�م املجموع�ة كاملة، يف ش�كل مجموعة متماس�كة، وأعرضها عىل 
مجموع�ة من الش�خصيات البارزة يف عرض خاص. لقد وافق أس�بوع 
املوضة يف لندن عىل عرض مجموعتي الجديدة، وسوف تظهر بعدها يف 

باريس ويف جميع أنحاء العالم.
ه���ل لديك أية خطط إلطالق مجموعة مس���توحاة م���ن التراث العربي 

والتي تناسب المرأة العربية تحديدًا؟ وكيف يمكنك المزج بين األذواق 
الشرقية والغربية في تصاميمك؟

ُفتنت يف س�ن مبكر بالتأثري القوي الذي ترتك�ه األزياء عىل املجتمعات، 
وطريق�ة تعبريها بصدق عن املجتمع، ثقافته، وحداثته. أردت أن أكون 
ج�زءاً من ه�ذه الحركة من أجل بناء وابتكار هويت�ي الخاصة وإيجاد 
مكان يل يف العالم. هديف هو تقديم عالمة فاخرة بمس�توى عاملي، ُتعرّب 
عن جاذبية وس�حر الرق وتناشد بل وتلبي أذواق الجميع. تراثي هو 
جزء ال يتجزأ من شخصيتي، والذي يرتجم يف جمال تصاميمي، وأبحث 
دائماً عن الدمج بني األس�س التي تظه�ر ُعمان والعالم العربي بأفضل 

صورة ممكنة.
ما هي طموحاتك على المدى الطويل.. وما هي خططك الرئيس���ة 

للمرحلة المقبلة ل�عالمة BodyAmr؟
أطم�ح دائماً عىل أن تعكس العالمة رؤى رسية غري مكتش�فة، معروفة 
دائماً ألولئك النس�وة يف العالم الآلتي تفهمن روح العالمات الراقية. أود 
كث�رياً أن تروي بوتيكات BodyAmr القصة كاملة، وتش�كل تجربة 
لجميع الحواس، أريد إنش�اء واحة فريدة جداً للنس�اء يف املدن املفضلة 

لديهن بل وتوفري العالمة دوماً لتكون يف تناولهن حيثما توجهن.
HARAYER 
MAGAZINE

EMIRATES WOMAN

Exotic, flirty and dynamic we couldn’t help 
but be completely won over by BODYAMR’s 
spring/summer 2010 collection. The label’s 

designer Amr Ali describes his creations as “sleek, 
sexy, modern classics...clothes that last forever in 
every woman’s wardrobe.” Taking inspiration from 
sources as varied as the photography of Emma  

Summerton and the ancient city of Damascus the  
collection showcases jewel toned separates, show-
stopping body con dresses and figure skimming  
jumpsuits. It’s no wonder we’re completely enthralled.

BODYAMR, Glossy salutes you!

glossy ! BODYAMR
GLOSSY MAGAZINE

MUSE SUNDAY STYLE

TIGER
ITALIAN 
VOGUE

ITALIAN 
VOGUE

 TUULI'S 

MOVIE  

STYLIST  KATY LASSEN 
MAKE-UP  PHILIPPE MILETTO using CHANEL

HAIR  OLIVER DE ALMEIDA using AVEDA
STYLIST ASSISTANT  PHILLIP SMITH

MAKE-UP ASSISTANT  GINA BLONDELL
MODEL  DIONI TABBERS at SELECT

35  Blouse AGNES B. Trousers STELLA McCARTNEY. Pearl necklace PEBBLE 
LONDON.  Fluide fondation spf 15, fluide powder, black mascara, quadra 

eyeshadow 08 Vanites, black eye liner and Rouge Coco 19. All CHANEL

36-37  Silk dress ADAM ENTWISLE. Necklace PEBBLE LONDON.  Naturally 
luminous compact make-up spf 12, black eye liner, eyelashes 75, quadra 

eyeshadow 23 Classic, natural finish loose powder translucent 01, Rouge Allure 
88. All CHANEL

38-39  Blouse JASON WU for TSE. Jacket RAOUL.  Fondation fluide spf 12, 
black eye liner, soft touch eyeshadow 06 grey sky, black mascara, eye lashes 02, 

natural finish powder translucent 02, Rouge Coco 34. All CHANEL

40-41  Dress MARIOS SCHWAB.  Fondation fluide spf 12, eye gloss 
luminous cream quadra eyeshadow, black mascara, eye lashes 79, Rouge Stick 

Allure 78. All CHANEL

42-43  Cardigan DAGMAR. Blouse JASON WU for TSE.  Natural finish 
loose powder translucent 02, brown mascara, radiant glow highlighting, quadra 

eyeshadow 08 Vanites, Rouge Allure Ambiant 31. All CHANEL

44-45  Jacket SPORTMAX. Dress ANTIPODIUM.  Fluide fondation spf 15, 
fluide powder, black mascara, quadra eyeshadow 08 Vanites, black eye liner and 

Rouge Coco 19. All CHANEL

46-47  Dress MOSCHINO. Pearl necklace PEBBLE LONDON.  Fluide 
fondation spf 15, fluide powder, black mascara, quadra eyeshadow 08 Vanites, 

black eye liner, Rouge Coco 19. All CHANEL

48-49  Dress BEYOND RETRO.  Naturally luminous compact make-up spf 
12, black eye liner, eyelashes 75, quadra eyeshadow 23 Classic, natural finish 

loose powder translucent 01, Rouge Allure 88. All CHANEL

Hair styling using AVEDA Phomollient Styling Foam and Witch Hazel Hair Spray

Many thanks to Oonagh and everyone at The Hemingford Arms

PHOTOGRAPHY

JONaThaN haLLaM
L'AVVENTURA, Michelangelo Antonioni, 1960

  

L'Avventura

Rankin, 2010
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RUSSAIN VOGUE
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Template Jan ٢٠٠٧

لندن : جميلة حلفيشي

عمرو علي مصمم عربي حتى 
عواصم  عدة  بني  تنقل  النخاع. 
لندن  في  يستقر  أن  قبل  عاملية، 
التي أطلق منها ماركته {بادي أمر} 
في عام ٢٠٠٢، وينطلق من خاللها 
في  مشاركته  بعد  العاملية  إلى 
أسبوعها للموضة في عام ٢٠٠٦. 
عند مقابلتك له، ال يترك لديك أدنى 
متشبع  للشرق،  عاشق  بأنه  شك 
بأسراره ولوحاته وشاعريته، لكن 
دون أن يغرق في تراثه وفولكلوره، 
قبلة  تصميماته  يجعل  ما  وهذا 
النجمات واألميرات على حد سواء، 
خصوصا أنها تستحضر، بالفعل 
وفي الكثير من تفاصيلها، إطالالت 
أميرات قصص ألف ليلة وليلة أو 
وِديّسا. وما إْن يبدأ الحديث عن 

ُ
األ

عن  وبالتحديد  العربية،  جذوره 
سلطنة عمان، مسقط رأس والده 
وأخواله،  وأعمامه  أجداده  وبلد 
نظرة  عينيه  في  تتراءى  حتى 
تبرق بالحنني والحب واإلعجاب، 
وينساب بعدها الكالم كشالل عن 
ظفار  وأسواق  البرتغالي  املعمار 
واأللــوان  الفضية  واملجوهرات 
والروائح التي تميز منطقة الخليج 
وتسكن وجدانه وال تفارق خياله، 

رغم أن أدواته أوروبية محضة.
الحديث مع عمرو عن املوضة 
وعن األناقة والتميز، يجعلك تشعر 
بعدم القدرة على مقاومة االبتسام، 
كالسيكيا  فيلما  تتابع  وكأنك 
باألبيض واألسود يظهر فيه طفل 
صغير في بيت فخم، منكمشا أعلى 
الدرج وهو يتفرج خلسة على حفل 
مخمليات  نساء  بطالته  كبير، 
ال  أرستقراطية  أناقة  في  يختلن 
يعلى عليها. وتتأكد هذه الصورة 
سبب  إن  يقول  عندما  الخيالية 
عشقه للموضة يعود إلى والدته 
لكن  جدا،  أنيقة  امرأة  كانت  التي 
معه  بدأ  الذي  العشق  هذا  رغم 
الديكور  درس  فإنه  الصغر،  من 
املهندس  مع  وعمل  الداخلي، 
املعروف، نيكي هاسالم، الذي كان 
له الفضل في اكتشاف مواهبه في 
اه وساعده 

َّ
َبن

َ
مجال التصميم، وت

على االنطالق.
 يقول عمرو بحماس وامتنان: 
{هو الذي عرفني على العارضتني 
جيري هول وكايت موس وغيرهما، 

األبواب  لي  فتح  الذي  األمر 
على مصاريعها. وعندما 

اإلقبال  هاسالم  رأى 
تصميماتي،  على 
شجعني على تأسيس 

خاصة  ماركة 
بـــــي. 

وعندما كنت أبحث عن اسم، جاءني 
الحل من املغنية  آني لينوكس، التي 
قالت إن اسمي عمرو له نفس وقع 
{أرمور}Armour، ومعناها املدرع، 
 Body {بادي أمر} ومن ثم ُولد اسم
الحقيقية  االنطالقة  أما   .{Amr
لعمرو، فكانت في عام ٢٠٠٦ عندما 
للموضة،  لندن  شارك في أسبوع 
وكان حديث أوساط املوضة، بعد 
أن لفت األنظار إلى أسلوبه الجامع 
بني شاعرية الشرق وتقنيات الغرب، 
إلى حد أن مجلتي {فوغ} و{هاربرز 
بازار} وصفاه بأهم مصمم صاعد. 
صورة  استعملت   ٢٠٠٧ عام  وفي 
البطاقات  في  إبداعاته  إلحدى 
واألفيشات التي استعملتها الجهة 
املسؤولة عن األسبوع، لكن عمًرا لم 
يعد التجربة، وقرر أن يعمل بهدوء، 
ال سيما أن وقته أصبح من ذهب، 
باإلضافة إلى أن طموحه اآلن هو أن 
يعرض في باريس، عاصمة األناقة 

والجمال، في يوم ما.  
ومع كل النجاح الذي حققه في 
تعرف  فقط  قلة  فإن  وقت قصير، 
اسم عمرو علي، وإْن كانت األغلبية 
تعرف ماركة {بادي عمرو (العني 
تنطق أل)}، وكأنه يريد بها أن يحمي 
نفسه من عيون الفضوليني، ومن 
اإلثارة التي قد تثار حول مصمم؛ 
فتغطي على إبداعاته، ال سيما إذا 
ووسيما  شابا  املصمم  هذا  كان 
في  األحالم  فارس  صورة  يجسد 

قصص ألف ليلة وليلة. 
وبالفعل تحقق له ما أراد، بدليل 
أن ماركته متوفرة في محالت منتقاة، 
و{كوليت}  بلندن  {هارودز}  مثل 
بباريس و{هارفي نيكولز} بدبي، 
وفي نيويورك وجنيف وغيرها من 
عمرو  ويبني  النخبوية.  املناطق 
أنه، ورغم حب النجمات والنجوم 
له ولتصميماته، من أمثال مادونا، 
وجاسنت تيمبراليك، وكلوديا شيفر، 
وغيرهم، وفضلهم في إشهاره في 
في  لنجاحه  يدين  أنه  إال  الغرب، 
الوطن  من  لزبوناته  األول  املقام 
العربي وغيره، من اللواتي رفض 
أن يبوح بأسمائهن، متبرعا فقط 
بالقول إن القاسم املشترك بينهن 
ورغبتهن  للموضة،  فهمهن  هو 
في التميز واألناقة التي ال تصرح 
على  فتطغى  مصممها؛  باسم 
أناقتهن وشخصيتهن. ويتابع أن 
هذا ما يسعده ألن ماركته 
االتجاه  هذا  تلخص 
ال  فهو  بالتحديد. 
يتوجه  أن  يطمح 
يحقق  أو  للعامة 
تجاريا  نجاحا 
يفضل  بل  سريعا، 
التوجه إلى النخبة وأن 
على  يحافظ 

ألنه  املدى،  طويل  معني  مستوى 
عمان  لسلطنة  سفيرا  نفسه  يرى 
وهذا،  لندن.  في  عربية  وواجهة 
بال شك، يجعله يحمل على عاتقه 
مسؤولية كبيرة، ويضطره للمثابرة 
إلعطاء نظرة إيجابية ال تشوبها 
وال ذرة عدم ذوق. فالعرب، حسب 
من  للكثير  مهمون  زبائن  قوله، 
املنتجات املترفة واملوضة عموما، 
االعتبار  بعض  لرد  الوقت  وحان 
الوقت  أن  {أعتقد  إليهم  والجميل 
حان ملصمم عربي خليجي يكون 
له دور فعال في إعطاء الغرب فكرة 
عما يمكن أن يقدمه العالم العربي، 
من جهة، وإعطاء العرب ما يريدون 
ويناسبهم، من جهة ثانية}. وهذا 
سوى  له  بالنسبة  يتأتى  ال  األمر 
باقي  عن  واالختالف  بالتميز 
املاركات املتوفرة في األسواق، وعدم 
الوجود في كل مكان، حتى ال يحرق 
هدايا  نقدم  ال  {نحن  األوراق:  كل 
للنجمات، وكل َمْن تظهر بتصميم 
أمر}،  {بادي  ماركة  توقيع  يحمل 
فهو من مالها الخاص، وتكون قد 
اختارته ألنه أعجبها فعال، وتعرف 
تماما أنها لن ترى له مثيال في أي 
من املناسبات التي ستظهر فيها}.   
ينحدر عمرو من أب عماني وأم 
إيرانية، لكنه لم يزر أي بلد عربي 
حتى سن ال١٥ عشرة، لكنه بحكم 
كسفير  الدبلوماسي،  والده  عمل 
لبالده، تنقل في سنوات الطفولة 
والصبا، ما بني نيويورك وجنيف 
وفيينا وواشنطن ولندن، وتعرف 
على ثقافات متنوعة، واغترف من 
ظل  لكنه  هوادة،  دون  من  نبعها 
متعطشا لجذوره، مدفوعا بفضول 
نابع من القصص التي كان يسمعها 
عن الشرق والصور التي تجسدها 
فتثير  والقصص؛  الروايات  هذه 

خياله وتلهب شوقه.
وال ينفي أنه كان محظوظا، ألن 
باه في  والديه حرصا على أن يحبِّ
ثقافته، ويعرفانه بفنونها وأدبها 
وشعرها، ولو من بعيد. وعندما 
إلى مسقط  وتوجه  الحظ  أسعفه 
رأس والده ألول مرة، انبهر بما رآه 
{كان كل شيء مختلفا عما تعودت 
الروائح  من  ا  بدًء عيناي،  عليه 
باالستعمار  املتأثر  املعمار  إلى 
باأللوان  مـــروًرا  البرتغالي، 
والفضيات واألشكال وغيرها. كانت 
هذه الفترة مهمة في حياتي، ألنني 
تعرفت فيها، عن كثب، على الثقافة 
العربية؛ واستطعت أن أتفاعل مع 
الفترة  هذه  كانت  أكثر}.  الناس 
مؤثرة أيضا على أسلوبه، لكنها 

يغرق  تجعله  في لم 
 ، ها ر لكلو فو
الذي  املطب 
السهل  ــن  م
يقع  أن 

املقابل،  فيه أي مصمم شاب. في 
الثقافة  هذه  يترجم  أن  استطاع 
تدخل  متطورة،  أوروبية  بأدوات 
فيها اإليحاءات الشرقية بطريقة 
هادئة جدا، مرة من خالل طيات عند 
الخصر أو ثنيات عن الكتف، ومرة 
من خالل إكسسوار فضي صغير، 
وهكذا كل شيء في تصميماته، كما 
بتفاصيلها  تشدك  شخصيته  أن 
بدفء  وتبهرك  والذكية،  الهادئة 
إلى  الفساتني  من  ا  بدًء ألوانها، 
القفاطني، التي تتميز، مثله بعبق 

الشرق وروح الغرب. 
ويفسر عمرو هذه االزدواجية 
{الصحية} بأنها انفتاح على العالم 
استوحي  {فأنا  للشرق:  وعشق 
أفكاري  من أماكن عدة من العالم 
العربي، بما في ذلك نظرة الغرب 
سعيد  إدوارد  وآراء  املنطقة،  إلى 
ليوجني  املستشرق  ورسومات 
ديالكروا وغيرها. لوحات كل ما فيه 
سواء  والجمال  بالفخامة  يصرخ 
كانت تجسد امرأة تلبس قفطانا، أو 
قطعة مجوهرات مشغولة بالفضة 
أسواق  أحد  في  معروضة  رأيتها 
بفخر  ويضيف  القديمة}.  عمان 
مستشرق،  بأنه  أسلوبه  واصفا 
عصري  ــه  ذات الوقت  في  لكنه 
تطريزاته  إلى  نظرا  وغير صادم، 
وتفاصيله الهادئة.. {فتصميماتي 
موجهة إلى أشخاص مثلي: عرب 
من  مختلفة  أماكن  في  يعيشون 
العالم، لكنها أيضا تخاطب الذوق 
الغربي، واملرأة التي تلبس {بادي 
أمر} قوية وواثقة ومتفردة، من دون 
أن ننسى أنها أنثى بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، وهذا ما يلخص 
املرأة العربية والشرقية في نظري}. 
يشمل  الوصف  هذا  أن  شك  وال 
والدته اإليرانية األصل، التي كان 
لها تأثير كبير عليه وعلى أسلوبه. 
فإذا كان والده وعائلته زرعوا فيه 
حب الخليج والثقافة العربية، فإنها 
بأصولها اإليرانية هي التي عرفته 
على الفنان محمود فارشيان، الذي 
الخاصة  تشكيلته  وقدم  يعشقه 
بموسمي الربيع والصيف في عام 
لهذا  له ولفنه. حبه  ٢٠٠٧ كتحية 
الفنان يعود إلى الطفولة {عندما 
األشعار  لي  تقرأ  والدتي  كانت 
كانت تتضمن  كتب  الفارسية من 
رسومات هذا الفنان الكبير، وهي 

النباتات  تجسد  رسومات 
والـــــورود ونــســاء 

وكانت  جميالت، 
إلى  تحملني 

من  عالم 

أن  أردت  ما  وهــذا  الفانتازيا، 
التشكيلة}.  هذه  خالل  من  أحققه 
تضج  تشكيلة  بالفعل  وكانت 
بالحياة واأللوان والرسومات من 
وأحزمة  وقفاطني  تايورات  خالل 
يخفي  وال  وغيرها.  وإيشاربات 
الفنان  لهذا  وامتنانه  سعادته 
عندما سمح له باستعمال إحدى 
لوحاته على فساتينه. فالنتيجة لم 
تكن لقاء الشرق والغرب فحسب، بل 
أيضا لقاء الكبار بالشباب، ألن عمرا 
نجح في تقديم هذا الفنان الكبير 
سنا،  والدته  من  أصغر  لزبونات 
األحذية  أن مصمم  إلى  باإلضافة 
كريستيان لوبوتان أعجب بالفكرة 
اقترح  أنه  درجة  إلى  واللوحة، 
تصميم مجموعة األحذية الخاصة 
بتلك التشكيلة. ومنذ ذلك الحني، 
والتعاون بني املصممني مستمر، 

وكل التصميمات التي قدمها 
بـ  وتقدر  أمر}،  {بادي  لـ 

كلها  نفدت  حذاء،   ١٠٠
نيويورك  من 

ولندن.  
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«البارافان».. حافظ أسرار الشرق 
البروش.. ذلك الصغير املؤثر

عالم شخصي مليء بالعجائب واللذائذ
ص  (٣)

ص  (٢)

ص  (٤)

عمرو علي: أسلوبي فيه نوع من االستشراق.. لكن أدواته عصرية وغري صادمة

عماني سفير للموضة {الشرقية} في لندن

تفسير النجاح
أن:  فهو  لنجاحه،  تفسيره  أما 
والعملية،  البساطة  يقدر  {الغرب 
إقبالهم  من  ذلك  على  أدل  وليس 

وعشقهم للقفطان}. 
بني  الجامع  العنصر،  وهــذا 
يحدد  الذي  هو  واألناقة،  البساطة 
أسلوبه، ويلخصه من خالل قماش 
الجيرسيه وتقنية {الدرابيه}، واألهم 
على  وتنفيذه  التصميم  تصوره 
ثالثية  تنقية  على  معتمدا  الجسم، 
على  رسمها  عن  ا 

ً
عوض األبعاد، 

الورق،  ومتأثرًا بحبه لفن التصوير 
دائما  النتيجة  لتكون  الفوتوغرافي 
{الهوت  يحاكي  خاصا  تصميما 
كوتير} في تفرده وتقنياته، وليس 
أدل على هذا أن كل فستان من إبداعه 

يحمل رقما خاصا.

 مجموعة من الفساتني 
التي استوحاها من 

القفاطني وصور نساء 
السالطني في القصص 
واللوحات الفنية القديمة 

({الشرق األوسط})
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Jewelled ‘Capri’ cut-out swimsuit, £1,200, Melissa Odabash 
48b Ledbury Road W11 and 93 Walton Street SW3 

020 7589 2245, www.melissaodabash.com 
Platinum ‘Tatjana’ stilettos, £690, Lara Bohinc, as before


