


 Turin وترعــرع فــي مدينــة Umberto Maria Fossati  ولــد
اإليطاليــة الحيويــة. وفــي هــذه العاصمــة الســابقة إليطاليــا 
تمازجــت التقاليــد القديمــة للماضــي مــع الحيويــة واإلبــداع 

لمشروع صناعي متعدد األوجه.
كان Fossati يمضــي غالبيــة وقــت فراغــه فــي القضايــا 
المتعلقة بتجارة العائلة في القطع األثرية والتصميم الداخلي، 
التي توارثتها بشغف على مدى عدة أجيال، وبسرعة طور هذا 
الشــاب شــغفه نحو الفنــون الراقية والمفروشــات األثرية مع 

اهتمام خاص بالقطع التي تضم روايات تاريخية داخلها.
هذا التدريب األولي صاغ أســلوب هذا المصمم الذي تأثر 

كذلك بفنون الشرق األقصى واألميركيتين.
وقد صقل الشــاب موهبته بدراســة الهندســة في جامعة 
Turin، والتصميم الداخلي في جامعة Milan. وعكست أعماله 
عشــقه الكبيــر للمهــارة اليدويــة فأبدع مســاحات إقامــة جميلة 

مستوحاة من التقاليد المتينة والتجربة الغنية لرحالة ذكي.

فــي البدايــة عمل في تصميم األقســام الداخلية الفخمة 
 Tuscany لالستوديوهات اإليطالية األساسية، ثم انتقل إلى
مصغيًا إلى نداء البحر الذي ال يقاوم. وفي Viareggio موطن 
بعــض أهــم األحــواض فــي العالم، أكمل دراســته الهندســية 
بالعمل مع اثنين من أهم صانعي اليخوت اللذين وضعا تاريخ 

الصناعة البحرية اإليطالية.
على اليابســة وعلى المياه، تميزت مشاريعه بالديناميكية 
واالنتقائيــة وجاءت ثمرة تمازج منســجم بين التصميم الراقي 

والمواد المنتقاة بعناية.
لقــد طبــق Umberto مفهومــًا هندســيًا يلتــزم بتحقيــق 
توقعــات أكثــر الزبائــن تطلبًا، ال بل بتجاوزهــا، بترجمة أحالمهم 

وهوياتهم إلى مساحات إقامة فريدة.
إنــه يقدم تجربة تصميم بمواصفات خاصة عمادها األناقة 

والعمالنية مع التميز اإليطالي.
وبذلــك فهــو يقول: »الرقــي الذي ال يتأثر بمــرور الوقت، 
واألناقــة العمالنية. يشــكالن هوية التصميم اإليطالي التي 

ال يمكن ألحد أن يخطئها«.
وهكــذا نــرى أن اســتوديو Fossati هــو ورشــة تصميــم 
بمواصفــات خاصــة تؤمــن أرقى مســتويات التنــوع والكفاءة، 
إلعداد كل أنواع المشاريع الداخلية، من أول نظرة على الرسوم 

حتى انتهاء العمل في الموقع.
و Fossati Design Bureau الغني بالتجارب، الذي يستوحي 
عمله دائمًا من مصادر أبعد من  البانوراما اإليطالية، قادر على 
تصميم مروحة واسعة من مساحات اإلقامة الفخمة لزبائن من 

أنحاء العالم، سواء كانت لمنازل خاصة أو مكاتب أو يخوت.
www.fossatidesignbureau.com
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االمتياز اإليطالي الرفيع 

في أبهى صوره
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