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 Bad requins

أسماك القرش 
الشريرة

بعد نجاحها الدولي الهائل، ستكون أسنان البحر مصدر إلهام 
لألفضل )أحياًنا( ولألسوأ )غالًبا( للمنتجين المتحمسين الستغالل 
الشهية العالمية للوحوش المائية، مما يؤدي إلى والدة نوع فرعي 
من السينما ال يزال  قائما حتى اليوم: "استغالل أسماك القرش". 
 ،Sharknado )2013( إلىPeur Bleue )1999(  من

 Snow Shark و Bacalhau )1975( بما في ذلك
)2014( ، يقدم هذا الكتاب الغني بالصور أول دراسة شاملة 

لهذه الظاهرة.

9782364806757 | 2018 | 216 pages 
 18,9x26 cm | 29.95 €

 75 designers pour un monde durable

75مصمما لعالم 
مستدام

في مواجهة قضايا المناخ الحاسمة والتحول الضروري في أنماط 
حياتنا، يقرر 75 مصمًما اتخاذ خطوة فعالة من خالل إعادة 

اختراع فكرة المادة ذاتها. وذلك عن طريق تحويل النفايات إلى 
أشياء جميلة معتمدين على خبرة المناطق في ذلك. هم مصممون 

ملتزمون، نشطاء، مقتنعون بمسؤوليتهم في عالم الموارد 
المهددة باالنقراض، ويدعو بعضهم البكتيريا أو الفطريات إلى 
مشاريعهم. هي ثورة في طور التشكل، تقلب عالقتنا بالطبيعة، 

وتمهد الطريق لإلنتاج المشترك مع الكائنات الحية.

9782732492483 | 2020 | 240 pages 
 22x28,5 cm | 35.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

غالو جونوفييف 

خمسة وسبعون مصمما 
يعملون بالتزام للتوفيق بين 

التصميم والتحديات البيئية في 
عصرنا.

فن وكتب جميلة

بريفو أليكسي 
غييارد كلود 

قصة استغالل أسماك القرش
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 Émerveillement

دهشة اإلعجاب
ترفعنا دهشة اإلعجاب وتدعونا داخليا إلى حاالت سكينة عقلية 

واسعة ومفتوحة تخلق فينا اإلحساس بالتالئم مع العالم". هي 
عامل يحفزنا على االسترخاء، والوعي الكامل، وتقدير اللحظة 

الراهنة، ويمألنا بالترابط الواسع والمؤثر بين الكائنات والطبيعة. 
من األرجنتين إلى كندا، من أيسلندا إلى نيبال، 001 صورة 
ملونة إلعادة اكتشاف فضائل العجائب و "مالزمتنا الفطرية 

للطبيعة.

FIND OUT MORE
< تم بيع 20000 نسخة في فرنسا

9782732490960 | 2019 | 216 pages 
 24x28,5 cm | 29.90 €

 Dans les coulisses de Chanel

في كواليس شانيل
تم تصميم هذا الكتاب كتقرير في كواليس دار أزياء شانيل، 

كسجل للحياة اليومية: من شارع كامبون إلى عروض األزياء، 
من ورشة المصمم إلى ورش الخياطة، بما في ذلك الحرف 

الفنية، يتعرف القارء على كافة مراحل تحضير مجموعة 
أزياء... كتاب عصري جدا يقع بين العمل البحثي والوثائقي، 

معاصر، حيوي - وال يخلو من اإلشارة إلى تاريخ هذا المنزل 
األسطوري لألزياء الفرنسية الراقية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ4 لغات :  الصينية، اإلنكليزية، األلمانية، 

والكورية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 6000  نسخة في فرنسا

< تم بيع 25000 نسخة عالميا

9782732486505 | 2019 | 240 pages 
 22x28,5 cm | 29.00 €

فن وكتب جميلة

سيناك ليتيسيا 
ديلهوم فيليب  جان 

تقرير استثنائي في قلب واحدة 
من بيوت األزياء األسطورية.

فن وكتب جميلة

ريكارد ماتيو 

تكريم نصي وتصوري 
لجمال الطبيعة والحياة بكل 

أشكالها: يثير دهشتكم من شدة 
االعجاب.
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 Fait Maison

وصفات منزلية 
الصنع

كتاب ذو أهمية كبيرة، عملي للغاية وبسيط، الهدف منه إضفاء 
البهجة على وجبات الغداء والعشاء. العديد من الوصفات اللذيذة 
والمقرمشة التي يمكنك االستمتاع بها وحيدا، مع شريكك، أو مع 

العائلة واألصدقاء. مع سيريل، أصبح صنع الطعام في المنزل 
في غاية السهولة!

ارتدي المئزر واتبع نصائحه القيمة ووصفاته اللذيذة جدا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 900000 نسخة في فرنسا

9782732496160 | 2020 | 112 pages 
 17x24 cm | 12.90 €

 Émotions

العواطف
تعود سابين وايس البالغة من العمر 69 عاما إلى هذه المسيرة 

الغزيرة من خالل مجموعة مختارة من 052 صورة 
فوتوغرافية باألبيض واألسود، أيقونية أو أكثر ندرة، تغلب فيها 
العاطفة دائًما، العاطفة التي تلتقطها العدسة، العاطفة التي نشعر 

بها أمام هذه اللقطات التي تم التقاطها بخفة. عمل كامل في خدمة 
اآلخرين، يعبر عن حب عميق للحياة ويشهد عالنية على حالة 

اإلنسان. مع نص تمهيدي موقع من قبل ماري ديسبليشين.

9782732495897 | 2020 | 256 pages 
 24x28,5 cm | 39.00 €

فن وكتب جميلة

وايس سابين 

250 صورة من أجمل صور 
سابين وايس آخر ممثلة للحركة 

اإلنسانية.

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

لينياك سيريل 

يقدم سيريل لينياك 54 وصفة 
لذيذة مالحة/ حلوة، إلضفاء 

بعض اإلثارة على حياتنا 
اليومية.
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 Gourmandise raisonnée

تناول األطعمة 
اللذيذة باعتدال

يقوم فريديريك باو، مدير االبتكارات في شركة فالرونا، 
باستكشاف أسس متجر معجنات صحي، من خالل نهج علمي 

وفني. تعيد المكونات والتقنيات واإليماءات رسم خطوط الشهية، 
لصالح رفاهيتنا، مع احترام الذوق واألحاسيس من الكالسيكيات 

العظيمة في المعجنات، واحترام مصدر إلهام اإلبداعات. يقدم 
الطاهي 60 وصفة لذيذة ومرجع لتحضيرات أساسية، تعتبر 

دعوات عديدة العتماد االعتدال في تناول الطعام.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 3 لغات : اإلنكليزية، االسبانية، واإليطالية.

9782732492568 | 2020 | 336 pages 
 22x28,5 cm | 49.00 €

 Foulards

أوشحة
يرتديه الرجال والنساء، الوشاح موجود منذ العصور القديمة 

وعاد اآلن بعد فترة طويلة من التراجع: نجده في المتاجر، على 
منصات العرض، في مجموعات المالبس األساسية، ومن 

تصميم العديد من مصممي األزياء. يروي هذا الكتاب تاريخ هذا 
النسيج من خالل الجمع بين مجموعة كبيرة من 320 وشاًحا، 
فنجد فيه قطعا مجهولة من القماش إلى جانب أشهر األقمشة ...

9782732493756 | 2020 | 240 pages 
 26x26 cm | 39.90 €

فن وكتب جميلة

ايزابيل دو كور

عودة طراز األوشحة !

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

بو فريديريك 

تناول األطعمة اللذيذة باعتدال، 
أو كيفية الخبز بشكل مختلف
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 Japon, un voyage silencieux

اليابان، رحلة 
صامتة

تأمل، تجول، تتبع، اظهر، طارد... في خمسة فصول وأكثر 
من 180 صورة، يرسم هذا الكتاب جغرافية حساسة لليابان : 

يتحدث عن عدم ثبات األشياء )واب سابي(، عن الجمال الخفي 
وعن الظالم الذي يخفي بقدر ما يكشف أو ،)negûy ( للعالم 
حتى ذكرى الحكايات القديمة. كتاب صمم كما لو كان قاموسا 

للحب، كل صورة فيه وكل نص هو لقاء في قلب الروح اليابانية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

9782732494128 | 2020 | 256 pages 
 19x25,5 cm | 39.00 €

 Infiniment macaron

ماكارون إلى ما ال 
نهاية

يدعونا بيير هيرمي الكتشاف حلوى الماكارون الصغيرة 
واللذيذة، التي أصبحت بفضل معرفته وخياله صنفا الغنى عنه 

في عالم كامل من االختالفات. يكشف للقراء أسرار صناعها 
المفضلين لديه وعملية خلق الوصفة. ويدخلهم في عالم من 

الحلويات والنكهات، يتعرفون من خالله على الماكارون بطريقة 
مختلفة. حضر عجينة الماكارون، اخبزها وتذوق، دعها تأخذك 

بعيًدا: ماكارون بال حدود، ماكارون بشكل مذهل.

9782732495163 | 2020 | 288 pages 
 24x28,5 cm | 39.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

هيرمي بيير 

عودة الماكارون "جوهرة" 
بيير هيرمي هذا العام بكتاب 

كبير وجميل.

فن وكتب جميلة

بيلي ساندرين 

نزهة بصرية وأدبية في قلب 
الروح اليابانية وجمالياتها.
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 Le sexe selon Maïa

الجنس وفقا لمايا
مايا مازوريت كاتبة مسؤولة عن نشر عمود "الجنس وفًقا لمايا" 

في صحيفة لوموند منذ نوفمبر من عام ألفين وخمسة عشر. يحلل 
هذا العمود، األكثر قراءة واألكثر تعليًقا من منشورات الصحيفة، 
تمثيلنا للجسد، ممارساتنا الجنسية وخيالنا. نهج له صدى خاص 

في سياق حركة ميتو# حيث يتم مناقشة مفاهيم الجنس ونوع 
الجنس والرضا والمتعة والمخاطر واإلغواء على نطاق واسع. 

فليوحدنا الجنس بدالً من أن يفرقنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة البرتغالية

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

9782732491707 | 2020 | 234 pages 
 17x22,5 cm | 22.90 €

 Le journal intime  
d'un touriste du bonheur

يوميات سائح 
السعادة

في رحلة استكشافية وفي تدوين روحي، يقوم هذا الكتاب المثير 
بهز االنواع األدبية وأيضا وعي اإلنسان. يشاركنا جوناثان 
ليهمان بأسلوب خال من القيود ومضحك جدا، تعاليم عديدة 
وغنية تلقاها، وكانت بشكل يومي غذاء رحلته نحو السعادة.

RIGHTS SOLD
تم النشر باللغتين الهولندية والرومانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 50000 نسخة في فرنسا

9782732486826 | 2018 | 288 pages 
 14x22 cm | 16.90 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ليهمان جوناثان 

رحلة الفتى الذهبي التائب إلى 
الهند بحًثا عن الحكمة!

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

مازوريت مايا 
شارلوت موالس

دعوة لتكثيف النشاط الجنسي 
والتخلص من اإلحساس بالذنب 

من خالل خمسين مقال. 
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 Mode Manifeste

الموضة : بيان
لقد استهلكنا الكثير من المالبس. كان ذلك في نهاية العقد األول 

من القرن الحادي والعشرين وكانت األسماء الكبيرة لألزياء 
السريعة تملي قوانينها. إال أننا، فتحنا أعيننا لنرى أن الموضة 
هي ثاني أكثر الصناعات تلويًثا في العالم. لدرجة أنه في يومنا 

هذا، وبعد أزمة صحية عالمية، أصبحت الحاجة الملحة لإلنتاج 
واالستهالك بشكل مغاير بديهية بالنسبة لنا. يقوم هذا الكتاب 
بتقييم الموضة ويستعرض آالف الحلول لالستهالك البيئي 

واألخالقي والمستدام.

9782732493862 | 2020 | 192 pages 
 17x22,5 cm | 25.00 €

 Légumes

خضار
بعد النجاح الذي حققته كتبه السابقة، يسلط ريجيس ماركون في 
هذا العمل الضوء على الخضروات ومنها الهليون والخرشوف 
واألفوكادو ... وجذر اللوتس والقلقاس والياكون، في عالم غني 
نكتشفه معه وتصنف الخضروات فيه حسب العائالت النباتية: 
)العائلة الباذنجانية، والفصيلية الكرنبية، والخيمية(، وتعرض 
على شكل ملفات تشمل الفوائد التي نحصل عليها والنصائح 

حول كيفية حفظها وطهيها. هناك ألف طريقة وطريقة الستخدام 
الخضار في تحضير الحساء أو السلطة أو المقبالت. كتاب يقدم 

فيه ريجيس ماركون أكثر من مائة وصفة.

9782732489551 | 2020 | 432 pages 
 22x28,5 cm | 45.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

ماركون ريجيس 

مائة وصفة شهية ترافقها 
صور رائعة

فن وكتب جميلة

مولينه ماجالي 
ميتينير آليس 

جرد لألزياء وللحلول التي 
تمكن من استهالك يحترم البيئة 

بشكل أخالقي ومستدام.
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 Portugal. Art de vivre et création

البرتغال. فن 
الحياة واالبداع

نظرة موجهة إلى البرتغال اليوم بممثليها وأماكنها، من الشمال 
إلى الجنوب. رحلة متجولة للقاء الحرفيين والفنانين والمهندسين 

المعماريين والمصممين الذين ينقلون المعرفة أو يستمدون اإللهام 
منها لتعكس بشكل أفضل فن الحياة البرتغالي.

9782732492131 | 2020 | 192 pages 
 22x28,5 cm | 29.90 €

 Pâtisserie

باتيسري
يوجه كريستوف فيلدر المبدع والمعلم قرائه في رحلة تعلم صنع 

المعجنات. دروسه عبارة عن دورات حقيقية، تم تصويرها 
خطوة بخطوة، وتوضح بالتفصيل المهارات واألواني والتقنيات 
األساسية للنجاح في صنع معجناته مثل المحترفين. تحتوي هذه 
الطبعة الموسعة على 80 صفحة إضافية مخصصة للمعجنات 

اللذيذة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في 9 بلدان : اإلنكليزية، األلمانية، اإليطالية، 

الهولندية ...

FIND OUT MORE
 < تم بيع 400000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 120000 نسخة حول العالم

9782732494067 | 2019 | 880 pages 
 18,5x25 | 40.50 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

فيلدر كريستوف 

مرجع ال غنى عنه : 9 سنوات 
من النجاح الوطني والدولي 

و80 صفحة جديدة.

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

دا سيلفا سيرجيو 

اكتشاف غني بالرسوم لإلبداع 
البرتغالي المعاصر.
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 Veduta

منظر
واصل المصور توماس جوريون في عمله جولته حول المباني 
واألماكن المدمرة التي هجرها الرجال وقام باستطالعها. أنجز 

مسحا إليطاليا من الشمال إلى الجنوب وعاد بصور مدهشة 
وخالدة للفيالت والقصور التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن 

عشر وإلى أوائل القرن العشرين، والتي فقدت شعبيتها منذ فترة 
طويلة.

يفاجئنا هذا التراث المنسي بثراء زخارفه المتغيرة بالكاد ... يلتقط 
توماس جوريون صورا لهذه األماكن في الضوء الطبيعي، دون 

تنقيح أو تنظيم. صور مذهلة إليطاليا المتجمدة في زمن ما.

9782732494104 | 2020 | 216 pages 
 32x26 cm | 49.00 €

 The Cocktail book. 
 Le nouveau classique du bar :  

Un manuel technique et créatif

كتاب الكوكتيالت. 
كتاب البارات 

الكالسيكي 
دليل فني وإبداعيدليل فني وإبداعي

باستخدام طريقة تقنية وفنية للكوكتيالت، إليك كتاب مصمم 
كدليل لعشاق الكوكتيل. في القائمة: اكتشاف أساسيات علم الخلط، 
ومعدات المختبر والبار، والمكونات الالزمة وإيماءات البارمان. 
من خالل 60 وصفة، يقدم لنا الكتاب رؤية معاصرة للكوكتيل، 

والذي أصبح التعبير السائل عن فن التذوق. فلوريان ثيرو : 
بارمان شاب يتمتع بحياة مهنية متميزة، يدير الموقع الباريسي 

شاب يتمتع بحياة مهنية متميزة، يدير الموقع الباريسي الجديد لـ 
Maison Cheval Blanc.

9782732494463 | 2020 | 384 pages 
 17x22,5 cm | 35.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

تيرو فلوريون 
بورتولي بينيديكن 

يفصل هذا الدليل األنيق 
والدقيق صناعة المشروبات 

الكحولية والبيتر والمشروبات 
الروحية وغيرها من العصائر 

...

فن وكتب جميلة

تزماس جوريون

صور ساحرة إليطاليا عالقة 
في الزمن.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

منشورات المارتينيير

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Woman

امرأة
بعد أكثر من عامين من العمل، 2000 مقابلة و 85 إطالق 

نار في أكثر من 50 دولة، هدف فيلم امرأة للمخرجين أناستازيا 
ميكوفا و يان أرتوس بيرترون إلى عكس صورة العالم الحالي، 

وهو انعكاس مظلم أحياًنا في وجه جميع المظالم التي ال تزال 
قائمة وتعاني منها النساء. لكنها أيًضا رسالة حب وأمل، تكريًما 

لكل اللواتي يثبتن أنفسهن ويحاربن الصور النمطية، كل على 
طريقته الخاصة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 15000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 5000 نسخة في ألمانيا

9782732490366 | 2020 | 224 pages 
 22x28,5 cm | 25.00 €

 Végétal

نباتي
نظًرا الرتباطه بثراء التضاريس، يعود ويليام لودوي إلى أصل 
النكهات: جودة المنتجات وتنوعها. يستكشف عائالت النباتات 

ليكتشف ما يمكن أن يقدمه لنا الكرنب المتأللئ والقرع والهليون 
والتوت الثمين. في متجر بقالة صغير ودليل للوصفات األساسية 
يأتي المرق والبيستوس والكاري والخل، الخ، في مقدمة سبعين 

وصفة مصنفة حسب أنواع الطهي : النيء، المطهو ببطئ، 
المحمص والمطهو جيدا، الخ، وأصناف مثل الفجل، الفينيغريت، 

الجريب فروت، العسل، والفانيليا.

9782732490489 | 2020 | 224 pages 
 19x25,5 cm | 35.00 €

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه

لودوي ويليام 

مطبخ يعبر عن فخامة وبساطة 
الخضار والبقوليات والحبوب 

والفطر واألعشاب.

فن وكتب جميلة

أرتوس-بيرترون يان 
ميكوفا أناستازيا 

المرأة مشروع طموح يمنح 
صوًتا لـ 2000 امرأة في 50 

دولة مختلفة.
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