Savanah Jewelry
انطلقت �سافانا البدري من ال�صحافة والعالقات العامة لتحط في عالم المجوهرات .تعرفت ال�شابة �إلى �أ�ساليب ت�صميم و�صناعة المجوهرات من
خالل عملها الذي كان ي�أخذها �إلى ور�ش عالمات تجارية كبرى ت�شتهر بمجوهراتها و�إك�س�سواراتها .تراقب باهتمام وعن كثب عالم المجوهرات،
وتطور �أفكارها وم�شاريعها الخا�صة في ذهنها �إلى �أن وجدت الفر�صة �سانحة لتبد�أ م�شروعها الخا�ص.
يعود �شغف �سافانا بالأزياء والإك�س�سوارات �إلى طفولتها ،مع �سعيها الدائم �إلى �أن يكون لها �أ�سلوبها الخا�ص في اختيار ما ينا�سبها .تبرع في مزج
الألوان والق�صات و�إعادة ت�صميمها ب�شكل �أجمل .تحاول �أن تبتكر وتح�سن ،وحتى ت�صنع قطع ًا من الإك�س�سوار بتحوير القديم منها �أو تغييره ب�إ�ضافة
لم�سات جديدة �إليه .غالب ًا ما كانت تالقي �أفكارها و�أعمالها ا�ستح�سان و�إعجاب �صديقاتها.
في لندن اطلعت ال�شابة العراقية على مختلف الفنون التي تزخر بها تلك المدينة ،ومار�ست هوايتها �إلى جانب عملها ال�صحافي ،قبل �أن تقرر
االحتراف .تركز �سافانا في ت�صاميمها على الأ�شكال والألوان ،فتنا�سق الألوان التي ت�ستعملها �أو ت�ضاربها ي�شكل قطع ًا مميزة وجزء ًا �أ�سا�سي ًا من
هويتها .فالمجوهرات بمفهوم �سافانا جزء من �شخ�صية المر�أة ومر�آة �أ�سلوبها وذوقها ،لذلك جعلت من ت�صاميمها نداء لبنات جن�سها للخروج من
الروتين والرتابة ،وعدم التقيد باتباع ما تمليه عليهن خطوط المو�ضة بل اختيار ما تحب.
تنظر الم�صممة �إلى كل قطعة مجوهرات تحمل توقيعها �ضمن �إطار متكامل ،يبد�أ من �أزياء ال�سيدة و�شكلها ،لأن الأ�سا�س من �أي ت�صميم تعزيز
جمال و�إطاللة المر�أة و�إعطا�ؤها بعد ًا �آخر وقيمة �إ�ضافية �أكثر غنى ورقي.
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ت�شكل الثقافات العربية والهندية والفار�سية م�صدر ًا مهم ًا ت�ستلهم منها الم�صممة ال�شابة ت�صاميم مجوهراتها .تح�ضر ب�شكل وا�ضح �أ�صولها
العربية وال�سيما العراقية .فبالد الرافدين ت�شتهر بح�ضاراتها الثرية التي تركت �أثر ًا �إيجابي ًا على حياة �شعوب المنطقة والعالم منذ ع�صور ما قبل
التاريخ .تحاول با�ستمرار التعرف عن كثب �إلى هذه الثقافات و�إلى نهجها وموروثاتها والمواد التي كانت تدخل في �صناعة المجوهرات وما تمثله
في حياة �شعوبها.
ت�صنع مجوهرات  Savanah Jewelleryمن الف�ضة والمعادن المطلية بالف�ضة والذهب والذهب الخال�ص وت�ستخدم في تزيينها ومنحها �ألوانها
المنع�شة والأ�شكال الهند�سية الأحجار الكريمة والملونة من ياقوت وعقيق وي�شب وجم�شت ول�ؤل�ؤ.
تجمع �سافانا بين بع�ض المهارة والحرفية �إ�ضافة �إلى التمتع بالح�س الفني ل�صنع �أيه قطعة من المجوهرات ،وهذا يوجب �إجادة كيفية التعامل مع
المواد وتطويعها وتحويلها �إلى عمل فني .يتطلب هذا الكثير من الحرفية لجعل قطعة المجوهرات جميلة للعين وذات جودة عالية ،وت�ؤدي المواد
الم�ستعملة دور ًا مهم ًا في ديمومة القطعة ويحدد ثمنها �إلى جانب الوقت الذي تطلب �إعدادها.
ت�صنع مجوهرات  Savanahفي بريطانيا ،بينما ت�ستورد الأحجار من م�صادر متعددة مثل الواليات المتحدة الأمريكية والهند ودول ال�شرق الأق�صى.
ت�صنع المجوهرات بن�سخ محدودة و�أحيان ًا ال ينتج من الت�صميم �إال ن�سخة واحدة ،وذلك انطالق ًا من �إيمان الم�صممة ب�أن كل امر�أة ت�ستحق ما
يميزها عن غيرها.
في جعبة �سافانا البدري ت�شكيالت منوعة �شاركت فيها في عدد من المعار�ض التي تقام في لندن من بينها مجموعة  Mesopotamiaالم�ستوحاة
من تراث الم�شرق العربي ،ومجموعات .Signature Charm،Silver with Antique effect، Pearl ، Rosary
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بطاقة تعريف
اال�سم� :سافانا البدري
الجن�سية :عراقية مقيمة في بريطانيا
ا�سم العالمة التجاريةSavanah Jewellery :
البريد الإلكترونيsavanahjewellery@gmail.com :
Instagram:@savanahjewellery
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