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When did you start painting and what made you start?
As far as I can remember, I first started drawing and painting at around the age of 3. I was a good 
little girl and never happier than playing with my crayons and brushes. My bedroom walls were 
never bare!

Do you consider it as a hobby or a career? Why so?
Painting is absolutely my career and it has been so for around 20 years. I began by illustrating for 
children’s books and women’s magazines and then progressed to independent painting. I have 
exhibited at around 30 art shows to date.

If asked about your painting style, what would it be? What are your key 
strengths in this style?
I guess that I would consider my style to be mainly abstract but I like to think that my work cannot 
be completely pigeonholed. Colour, colour, colour.  I am not a poet but my brushstrokes are my 
words to create the poetry of my imagination.

From where do you get your inspiration before starting on a painting? 
What themes do you see yourself more comfortable with?
I have a really busy family life, which doesn’t give me much time for dreaming and planning. My 
painting is spontaneous. I get to my studio, open the drawers and harmonious colours seem to 
jump out at me. So I just let myself follow and be guided. It’s instinctive rather than planned.  
Although sometimes at night, I get the seed of an idea before falling asleep and in the morning it 
starts to grow.

What is it that brings you to use many colors in your paintings?
I have a colorful and bright personality. In Latin, Laetitia means joy and I think my name suits me. 
I try to share my dreams in my work. That is to say, to express feelings of positivity and dynamism, 
happiness and good humor.

Are your four children passionate about art as much as you are? How do 
they show it?
Only one of my daughters seems truly passionate about art and she is very gifted. I don’t want to 
force them into loving art but they do love my work and often pop into my studio to have a look 
and give me their opinions and encouragement. However, they need to follow their own paths and 
passions in life.

How was your experience with Al Bayader International during the 
Colorful Dream of Art exhibition? What part did you like the most?
The Colorful Dream of Art Exhibition was a magnificent experience in every respect run by a very 
professional organization. The exhibition space was fabulous. I felt like a child in a sweet shop! I 
was almost overwhelmed by the immensity of it.  It’s a pity that not everyone was able to attend the 
opening as it was a remarkable event. If there is an opportunity for another in the future, I am sure 
that people will flock it.

Was the event a success? How so?
In my opinion the event was a great success as what was lacking in numbers was definitely made up 
for by the quality of visitors who were serious art buyers.  As my first experience in Dubai, I found 
it to be very positive indeed and my work was warmly received. It would be interesting to renew the 
experience in the future. Let’s wait and see!

What do you think are the major benefits of your collaboration with Al 
Bayader International in terms of products’ designs?
It’s an honour and a responsibility that Al Bayader International has chosen to have confidence 
in me to portray the image of their enterprise. It’s also a two-fold task as the essence of Nathalie 
Dossetto should be preserved and cherished whilst adding my own twist and creativity to further 
develop product designs in the future.

"Without art, life lacks grace and 
refinement. 

Art for me is like a journey in 
time: the past,

the present and the future."

"الحياة بدون فن ينقصها 
الفضيلة والنقاء فالفن 

بالنسبة لي كرحلة 
عبر الزمن: الماضي 

والحاضروالمستقبل."

Why art?

لماذا الفن 
بالتحديد؟

األسئلة الموجهة للسيدة 
اليتي دي فلو

أبريل ١٦، ٢٠١٥

متى بدأتي الرسم ومالذي جعلك تخطين الخطوة األولى؟
حسب ذاكرتي، فقد بدأت بالرسم والتلوين عندما كنت في الثالثة من عمري، حيث كنت فتاة صغيرة 
وطيبة وكان أكثر مايشعرني بالسعادة هو اللعب بفرش الرسم وأقالم التلوين. فجدران غرفتي ممتلئة 

دائمًا برسوماتي.

هل تعتبرينها هواية أم مهنة؟ ولماذا؟
بالرسم والتصوير في كتب األطفال  الرسم هو مهنتي بالمطلق منذ عشرين عامًا تقريبًا وقد بدأت 
 ٣٠ من  أكثر  في  رسوماتي  بعرض  قمت  فقد  المستقل  الرسم  إلى  تطورت  ثم  ومن  النساء  ومجالت 

معرض فني حتى تاريخ اليوم.

إذا ماتم سؤالك عن أسلوبك الفني في الرسم، ماذا سيكون ردك؟ وماهي نقاط قوتك 
األساسية التي تبرز في أسلوبك؟

يندرج أسلوبي  في الرسم ضمن الفن التجريدي لكنني ال أفضل أن يتم تصنيفه بشكل مطلق. األلوان، 
األلوان ثم األلوان. أنا لست شاعرة ولكن لمسات فرشاتي تعبر عن ما بداخلي وأعتبرها نوع من الشعر 

يجسد كل مافي مخيلتي.

ماهو مصدر إلهامك قبل البدء بأي رسم فني؟ ما المواضيع التي تري نفسك األكثر 
راحة في رسمها؟

والتخطيط  للحلم  الكافي  الوقت  أملك  ال  أنني  لدرجة  مليئة  حياتي  أعتبر  العائلي،  الصعيد  على 
لرسوماتي. فأنا أرسم بعفوية تامة حبث أتوجه إلى اإلستديو من دون فكرة واضحة في مخيلتي وأفتح 
درج األلوان ومن هنا تبدأ مخيلتي بإستلهام األلوان المتناغمة وثم أبدأ بإتباع أفكاري واحدة تلو األخرى. 
أعتبره غريزي عفوي أكثر منه مخطط. مع العلم أنه في بعض األحيان وقبل الخلود إلى النوم تأتيني 

فكرة معينة وتنمو وتزدهر في الصباح التالي.

مالذي يحفزك على إستخدام ألوان متنوعة في رسوماتك؟
أتمتع بشخصية مرحة ومشرقة حيث يعني إسم اليتيتيا بالالتينية المرح وأعتقد أن إسمي يناسبني 
وإيجابية  ديناميكية  مشاعر  عن  أعبر  أخرى  بعبارة  الفنية  أعمالي  في  أحالمي  أظهر  أن  وأحاول  جدًا 

باإلضافة إلى السعادة وروح الفكاهة اللطيفة.

هل أطفالك األربعة مولعين بالفن مثلك؟ وكيف يعبرون عن ذلك؟
واحدة من بناتي فقط مولعة بالفن بشكل حقيقي وهي بالفعل موهوبة جدًا، أنا ال أحب أن أجبرهم 
على حب الفن فهم يحبون فني وأراهم دائمًا يحضرون إلى اإلستديو الخاص بي كي ينظروا إلى أعمالي 
ويعبروا عن  أراءهم وتشجيعهم لي. ولكن من وجهة نظري أرى أن عليهم إتباع حدثهم وشغفهم في 

الحياة.

كيف تصفين تجربتك مع البيادر إنترناشيونال خالل المعرض الفني المنظم تحت إسم 
"الحلم الفني المليء باأللوان"؟ ما الجزء المفضل لديك في هذا المعرض؟

إدارته  تمت  وقد  جوانبها  بكل  جدًا  رائعة  تجربة  باأللوان"  المليء  الفني  "الحلم  معرض  أّن  أعتبر  أنا 
وكأنني  أحسست  رائعة  كانت  المعرض  شغلها  التي  والمساحة  جدًا.  محترفين  أشخاص  بواسطة 
طفلة  في متجر للحلوى. وقد اعترتني مشاعر رائعة لضخامة الحدث. إنها خسارة كبيرة لكل من فاته 
اإلفتتاح فقد كان حدثًا مميزًا. وإن كانت هناك فرصة لحدث مماثل في المستقبل. أنا واثقة من توافد 

الناس إليه بكثرة.

هل يعتبر هذا المعرض ناجحًا؟ وكيف؟
برأي كان الحدث ناجحًا جدًا، بالنسبة للعدد فالموجودين كانوا من المشترين الحقيقيين والمتذوقين 
للفن. وكتجربة أولى لي في دبي أجدها إيجابية ومجدية وقد لقيت أعمالي إعجابًا واسعًا. من الممتع 

أن أجدد هذه التجربة في المستقبل دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث.

برأيك ماهي الفوائد األساسية التي تجنيها من التعاون مع شركة البيادر إنترناشيونال 
خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتجات؟

صورة   لتجسيد  بي  ثقتها  تضع  أن  البيادر  إختارت  حين  كاهلي  على  ومسؤؤولية  عظيم  لشرف  إنه 
مع  وتقديمه  دوسيتو  نتالي  بجوهر  اإلحتفاظ  يجب  شقين،  ذات  مهمة  وهي  وشركاتهم  أعمالهم 

إضافة لمساتي وإبداعي لتطوير تصميم المنتجات بشكل أكبر في المستقبل.
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