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The studio

Zhouzhuang Blossom Hill

داريل ستديو هو مكتب عاملي للتصميم الداخيل يتخذ من شانغهاي 
مركزاً له.

ينفذ مشاريع فريدة للمساكن واملكاتب واملتاجر ومشاريع االستضافة 
(فنادق،  فنادق صغرية، منتجعات، نواٍد ومطاعم).

تأسس هذا االستديو عام 2006 بإسم Lime 388. ومنذ تأسيسه ُعرَِف 
Christofle, Hermes, MHD, Gold- بتعاونه مع ماركات عاملية كـ

en Tulip وغريها...

Thomas Dariel من هو
Thomas Dariel مصمم داخيل ومؤسس لالستديو، يتحدر من ارسة فنية، 
فجدته كانت مصممة مفروشات فرنسية، اما جده فموسيقي جاز، ووالده 
بها،  يستهان  ال  عائلية  بخربة  موهبته  صقل  فقد  لذلك  معامري،  مهندس 
وبعد تدريب كثيف وترحال متعب استقر املهندس الفرنيس يف الصني يف عام 

.Lime 388 2006 حيث افتتح مشغله

بعد خمس سنوات من العمل املزدهر والنجاح املتتايل قرر Dariel تغيري 
االرث  اىل  منه  إشارة  Dariel Studio يف  ليصبح  به  الخاص  االستديو  اسم 

الفني العائيل والتطلعات املستقبلية.
Zhouzhuang Bloossom هو فندق يقع يف Zhouzhuang وهي املدينة املائية جنويب الصني والتي تبعد مّدة ساعة ونصف عن شانغهاي. 

هذه املدينة املائية عرفت بـ «فينيسيا الرشق» ولها تاريخ يتجاوز الـ 900 عام. 

هذا الفندق هو عبارة عن تجديد لثالثة مبان منفصلة. فخالل القرن التاسع عرش شيّد ثالثة من ابناء الـ Dai  مبايٍن استخدمت للسكن ولألعامل.

وبعد بضع سنني تم تقسيم هذه املباين اىل اربعة اجزاء وكان ذلك قبل التجديد:متحف، مقهى للشاي، مسكن للضيوف ومبنى مهجور.

التقسيم االسايس للفندق وأظهره بشكل افضل بدون املساس  التزم  قام Dariel Studia بتجديده وتحويله اىل عرشين جناحاً يف الفندق. هذا التجديد 
بطابعه الرتايث.

.Zhouzuang تصميم الفندق بشكل يحافظ عىل املشهد الصوري والتاريخي لـ Dariel Studio من Blossom Hill طلب املسؤولون يف

فندق
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Office

“Work in the Park – Play in the Office”

“Work in the Park”.

Dunmal

سفر بني الفصول

اوالً، تم تقسيم الغرف إىل اربعة اقسام كل واحد منها يحايك فصالً من الفصول االربعة مع مراعاة نسبة انعكاس اشعة الشمس يف كل منها لتشكل كل غرفة مشهداً شاعرياً 

فريداً وجميالً. 

للمحافظة عىل الطابع الرتايث والثقايف، تم تصميم إطارات يف الجدران لعرض جميع املقتنيات القدمية من تحٍف وغريها. مزيج من الرتاث الصيني وفخامة الغرب املعارص.

هذا املرشوع عبارة عن مكتب اقيم مكان مصنع للدراجات النارية جنويب امليناء. هذا املكان يحيي ذكريات قدمية عن شانغهاي.

«العمل  ويعني:  العام  الجو  ويف  التفاصيل  كافة  يف  اعتامده  تم  الشعار  هذا 
العام  والجو  املختلفة  التصاميم  يف  ذلك  ونرى  املكتب»  اللعب يف   - املنتزه  يف 

للمساحة.

 اعتمد التصميم عىل السقف املفتوح ملزيد من الضوء ولغرف اكرث اتساعاً 
وليكشف يف الوقت نفسه عن الهيكل االصيل للمبنى.

كام ان التصميم الداخيل يخلق جواً ودياً يفضله الزبون.
بالنسبة للباحة فهي متتد عىل ارتفاع ثالثة طوابق ومفروشة مبكاتب بيضاء 
الطابق  عن  النظر  بغض  املوجودين  بني  التواصل  تسّهل  بحيث  منفتحة 

الذي يشغلونه.

تم تصميم الحاممات بشكل يشبه املصاعد. حتى ابواب الحامم فهي مطابقة اجامالً بأبواب املصاعد. فعندما 
يقف احدهم بانتظار املصعد سيتفاجأ بكونه يقف عند باب الحامم.

تم تصميم اإلضاءة لتنري املساحة بشكل مشابه لإلضاءة الطبيعية يف 
بعد  والوضوح  النظافة  فيعكس  املستخدم  االبيض  اللون  اما  الخارج، 

ان كان املكان داكناً عندما كان يشغله املصنع.
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