»«واحد من األقلية

NEW COMMUNICATIONS CAMPAIGN

«واحد من األقلية»

NEW COMMUNICATIONS CAMPAIGN

«واحد من األقلية»

ﻓﺎﺷﺮون ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘين ﺗﻜﺸﻒ ﻋن ﺗﻔﺎﺻيﻞ حﻤلﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻلية اﻟﺠدﻳدة
اﻟﻌﺎﻟﻢ
«واحد من األقلية» .ﻳﺤدّ د اﻟﺘﻮقيﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤلة ﻓﺎﺷﺮون ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘين اﻟﺘﻮاﺻلية اﻟﺠدﻳدة
َ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗ ّﺠﺴده اﻟدار مﻨﺬ أﻛﺜﺮ من  260ﺳﻨة .ﻓﻬﻲ ﻓﻲ حﻘﻞ ﺻﻨﺎﻋة اﻟﺴﺎﻋﺎت رﻓيﻌة اﻟﻤﺴﺘﻮى
دا ٌر ﻟلﺨﺒﺮاء ،ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة ﻋلﻰ اﻟﺘﺸ ّﺒﺚ ﺑﺎﻟﻘيﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧية واﻻﻏﺘﻨﺎء من اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ أﺟيﺎل من
اﻟﺼﻨﺎع واﻟﺤﺮﻓيين اﻟﻤﺤﺘﺮﻓين.
تأسست فاشرون كونستانتين في عام  ،1755وهي من أقدم شركات الساعات التي تواصل اﻹنتاج منﺬ ذلك
ّ
الحين بدون توقف .منﺬ أكثر من  260عاماً ،وهي تعمل على تجديد نفسها مع المحافظة على التقاليد
مترسخة في المعرفة بدالً من االكتفاء بالﺸكل
الصرف لصنع الساعات الﺸديدة الدقة باعتمادها فلسفة ّ
الخارجي .فاالبتكار المستم ّر وروح االستكﺸاف والﺸﻐف والمعايير العالية ﻏير القابلة للمساومة التي
يعتمدها صناعها وحرفيوها إلى جانب تناقل مهارات االسالف وثروة تراثها وقدرتها على مواكبة العصور
تﺸكّل القيم التي أكسبتها االعتراف واالحترام على ح ّد سواء ﺿمن الدائرة الحصرية للخبراء في حقل
صناعة الساعات الرفيعة المستوى.
»ﻳﻨﺘﺞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﻤﻠﻴﺎر ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  25ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻘﻂ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮﻳﺴﺮا وﺑﺎﻟﻜﺎد  500أﻟﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر،
ﺗﺮﻛﺰ ﻓﺎﺷﺮون ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪودة وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺠﻮدة واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺣﺼﺮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻓﺮﻳﺪ
ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ« ،ﻛﻤﺎ
وﻣﺘﻄﻮر .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎزم ،أﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﺮﻻ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎﺷﺮون ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ.
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من خالل أناقتها التي يعجز الوصف عن إيفائها حقها ،تختزن ساعات فاشرون كونستانتين في داخلها هﺬه الهوية المصنوعة
من التوازن الدقيق بين الخبرة التقنية والرقي الجمالي ،بين التقليد والحداثة .فهي ثمرة االنضباط الصارم والتواﺿع والرﻏبة
في تجاوز الﺬات.
وتجسيدا ً لهﺬه الروحية ،اختارت الدار التعاون مع بعﺾ الفنانين الموهوبين الﺬين تع ّبر شخصيتهم وأعمالهم عن سعي
مستم ّر للتميز واالنفتاح على العالم بنﺸاط مفعم بالتجديد واﻹبداع ،سمات تتميّز بها عالمة فاشرون كونستانتين .فهم
يجسدون على أكمل وجه مفهوم
متميزون ،يتمتعون بالرؤية والﺸﻐف ومعترف بهم كخبراء في مجاالت ّ
تخصصهم ،كما أنهم ّ
«الخبراء» في مجالهم.
وعلى رأس قائمة هﺆالء الفنانين ،المﻐني وكاتب األﻏاني ﺑﻨﺠﺎمين ﻛليﻤﻨﺘين ،وهو «صانع موسيقي ماهر» حقيقي في بحﺚ
دائم عن التناﻏم والكمال التا ّم .يُعتبر كليمنتين أحد أكثر الموسيقيين موهبة وإبداع؛ موسيقاه تخاﻃب جيالً يبحﺚ دائماً عن
يجسد مفهوم «واحد من األقلية».
رسخ نفسه كف ّنان وفي لمهنتهّ ،
المزيد ،وقد ّ
أما بالنسبة للفنان اﻹنجليزي ﺟيﻤﺲ ﺑﺎي ،فاﻹبداع ليس أبدا ً باألمر المسلّم به إذ يتطلّب إيجاد التوازن بين الوقت ،التركيز
واﻹحساس .فﺈنه بدالً من االستراحة على أمجاده بعد النجاح العالمي الﺬي حققه ألبومه األول ،اختار استكﺸاف مجاالت
موسيقية جديدة وإعادة إنتاج نفسه من خالل إصدار ألبوم جديد جريء ومتطور يجمع بين موسيقى الروك ونﻐمات السول.
كالهما مرتبطان باألناقة العصرية والعالمية لمجموعة فيفتي سيكس .®Fiftysix
يعتمد أورا إﻳﺘﻮ ،المص ّمم المتعدّد االختصاصات والمثير لﻺعجاب ،الخطوط الراقية لمجموعة باتريموني  ،Patrimonyكتعبير
فريد عن التوازن بين التم ّيز الميكانيكي والصحوة الجمالية ومفهوم سيمبليكسيتي  Simplexityالﺬي يحمل توقيعه.
إلى ذلك ،هناك ﻛﻮري رﻳﺘﺸﺎردز ،المصور المخضرم والمستكﺸف الجريء الﺬي تسلّق جبل إيفرست بدون االستعانة
باألكسجين ،والﺬي يسافر حول العالم اللتقاط أجمل الصور والمﺸاهد التي ال نعتاد على رؤيتها دائماً .وهو يتﺸارك مع
مجموعة أوفرسيز  Overseasروح االكتﺸاف واالنفتاح على العالم.
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وكما يﺸير لوران بيرفيس ،رئيس قسم التسويق في الدار« :إن العوالم التي تنﺸﻂ فيها هﺬه المواهب – كالموسيقى
والتصميم واالستكﺸاف والتصوير الفوتوﻏرافي  -هي حقول مﺸروعة لطالما كانت فاشرون كونستانتين حاﺿرة فيها .فأهم
ما في عملهم وفي عملنا هو أن نسمو على األشياء ﻹحداث التأثير».
وقد شارك هﺆالء الفنانون الملهمون في اﻹدارة الفنية لحملة التواصل الجديدة« .هﺬه هي المرحلة األولى في مﺸروع
كل من هﺬه المواهب ،ومواهب أخرى في المستقبل» ،كما يقول لوران بيرفي.
أوسع يﺸمل التعاون اﻹبداعي مع ّ
ويضيف« :ال ريب في أن هﺬه اللقاءات اﻹنسانية والفنية تتوافق مع تلك التي سطّرت تاريخ الدار منﺬ عام .»1755
تعرض صور الحملة ،التي التقطها فيل بوينتر ،وجهة نظر خفية عن الف ّن وعن مهارة هﺬه المواهب .من صورة إلى أخرى،
تترك اليد البﺸرية بصمتها الفريدة في ﺿبﻂ األبعاد وتعديلها والتحكّم في التركيز أو ﺿبﻂ إحدى األدوات بطريقة تﺸبه إلى
ح ﱟد ال يخطﺊ تقنيات صنع الساعات التي يمارسها الحرفيون والخبراء المهرة في دار فاشرون كونستانتين.
اﻹدارة اﻹﺑداﻋية :فولكر جيهر
اﻻدارة اﻟﻔﻨية :بياريك جيجو ،أليكسا شيسيكس
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﻔيلﻢ :فيل بوينتر
اﻟﻤﻮاقﻊ :استوديوهات كابيتول لوس أنجلس ،استديو آبي رود لندن ،باريس باليه رويال ،فاسكيز روكس كاليفورنيا.
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ﺑﻨﺠﺎمين ﻛليﻤﻨﺘين
بزغ نجم بنجامين كليمنتين ذو المﺆهالت شبه المثالية في عام  2013بعد ﻇهوره وكأنه قادم من العدم .لكن األمر لم
يكن بعيدًا عن الحقيقة بالنسبة إلى شاب سيأخﺬه تاريخ نﺸأته المعقد من ﻃفل يتعلّم عزف الموسيقى الكالسيكية
بنفسه ،ليصبﺢ أحد أكثر الفنانين إثارة لالهتمام وتميزا ً في اﻵونة األخيرة.
في إﻃار اﻹشادة بمواهبه الفنية وفرادتها ،حصد ألبوم كليمنتين البالتيني األول  At Least For Nowجائزتين عالميتين،
حيﺚ فاز بجائزة ميركوري المرموقة في المملكة المتحدة في عام  2015وجائزة «فيكتوار دو ال موزيك» في فرنسا.
وعقب تعاونه مع فرقة  Gorillazبقيادة دامون ألبارن على ألبوم  Humanzالحائز على جائزة ﻏرامي ،أصدر كليمنتين
في عام  2017ألبومه الثاني بعد ﻃول انتظار بعنوان  I Tell A Flyبعد أن كتب األﻏاني بنفسه وسجلها وأنتجها .أثار األلبوم
جدلية الفتة ،فهو يستكﺸف العالم حوله من خالل منظور التاريخ الﺸخصي لكليمنتين ،سعياً لفهم كالهما في هﺬه
يجسد الﻐضب والتهكم واالنتقاد.
العملية .أفضت النتائﺞ إلى اعتبار األلبوم يعبّر عن الرحمة والتعاﻃف بعد أن كان ّ
وقد أدّى ذلك إلى إشادة نقدية واسعة النطاق وجوالت بيع شهدت إقباالً كبيرا ً – بما في ذلك قاعة كارنيجي في
نيويورك – ال سيما مع إعالن اﻹذاعة الوﻃنية كليمنتين الموسيقي خليفة «جورج أورويل في هﺬا العصر».
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ﺟﺎﻳﻤﺲ ﺑﺎي
نﺸأ جايمس باي في ﻃفولته على النوع الموسيقي الخاص بﺈريك كالبتون ومايكل جاكسون .فﻐنى في سنوات مراهقته
أﻏاني البلوز وختم تدريبه الموسيقي كمﻐني متج ّول ثم برز مع إصدار سلسلة من أﻏاني البوب المﺆثرة نﺬكر منها
على سبيل المثال  Let It Goو Hold Back The Riverوصوالً إلى ألبوم  Chaos And The Calmفي عام  2015الﺬي شكّل
منحت األناشيد المباشرة ،التي ت ّم تسجيل مساراتها في مدينة ناشفيل ،مﺆلفها عدة ترشيحات
انطالقة مسيرته الفنية.
ْ
لجائزة ﻏرامي وجائزة إيفور نوفيللو ،باﻹﺿافة إلى التقدير الﺬي انتقل به من الفوز بأفضل الفﺌات عن األدوار الجديدة
كل من جائزة بريت البريطانية
في عام  2015إلى انتزاع جائزة أفضل ﻏناء منفرد للفنانين الﺬكور في العام الالحق في ّ
وجائزة مجلة  Qللموسيقى .ثم حمل باي موسيقاه إلى الﺸارع ،فأثبتت أﻏانيه أنها أكثر من مجرد ميداليات تﺬكارية،
فهي لحظات نابضة ومتألقة مفعمة بالحيوية تجعل الجماهير تقفز في الهواء ...وتﺬرف الدموع.
قدّم باي عروﺿاً في جميع أنحاء العالم شهدت إقباالً منقطع النظير – بما في ذلك جوالت رائدة في الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة باﻹﺿافة إلى إحياء عدد من المقاﻃع الرئيسية قام بعرﺿها في بعﺾ المهرجانات المرموقة.
بحلول نهاية عام  ،2016حين عاد أخيرا ً من الﺸارع ،وجد باي نفسه منجرا ً إلى مجموعة متنوعة من االتجاهات
الجديدة .ومع بداية ﻇهور أولى أﻏاني ألبومه الجديد الﺬي سجل الرقم القياسي الثاني له ،لم يكن يعلم وحسب أنه
كان عليه أن يتب ّنى مجاالت ﻏير متوقعة كانت أفكاره تسحبه إليها ،بل كان في الحقيقة متحمساً أيضاً لﻺمكانيات التي
تنتظره .في عام  ،2018وتماشياً مع روح التطور التي يحملها جايمس باي في قلبه ،أﻃلق ألبوم  Electric Lightالمصقول
بحرارة التجديد البيضاء فيما كان يبحﺚ عن المﺸاعر الصادقة المألوفة لدى الجميع.
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اورا إﻳﺘﻮ
ولد أورا إيتو في عام  1977وبدأ في صنع اسم لنفسه بعمر التاسعة عﺸر من خالل ابتكار تصاميم خيالية ثالثية
األبعاد لﺸركات متنوعة من أبرزها  ،Vuitton ،Apple ،Nikeوﻏيرها .ومنﺬ ذلك الحين ،وهو يتعاون في تصميم
تجسد فلسفته التي يطلق عليها
مجموعات للماركات العالمية المرموقة في مجاالت التصميم والهندسة المعماريةّ .
اسم « ،»Simplexityالبراعة الفنية في تقديم البساﻃة الظاهرة للعيان للتصميم المجهز بوﻇائف معقدة فيما تلخّﺺ
إبداعاته الرموز الجمالية للرؤية العالمية الجديدة والفريدة من نوعها للرفاهية التي تتميز بالصفاء البسيﻂ نفسه .في
عام  ،2011نال أورا إيتو وسام الفنون واﻵداب الفرنسي برتبة فارس .في عام  ،2013أنﺸأ مركزا ً للفنون أﻃلق عليه اسم
« MAMO »Marseille Modulorفي مدينة مرسيليا في فرنسا حيﺚ قام بتنظيم معارض مع أبرز الفنانين أمثال كزافييه
فايلهان ( ،)2013دانيال بيورين ( )2014ودان ﻏراهام ( .)2015تﺸمل أحدث إنجازاته مﺸروع الترامواي الجديد الﺬي
افتتﺢ في مدينة نيس في فرنسا ،في عام 2016؛ كرسي  ICOالﺬي كﺸف النقاب عنه في معرض ميالنو للمفروشات؛
ست من قطعه المميزة التي انض ّمت إلى المجموعة الدائمة في مركز بومبيدو في باريس .ومن إنجازات
إﺿافة إلى ّ
العام  2017المميزة نﺸير بﺸكل خاص إلى تصميم «نزل عصري» هو عبارة عن الجيل الجديد لفندق  Yoomaالﺬي يقع
بالقرب من برج إيفل ،حيﺚ تعاون إيتو مع الفنان دانيال بيورين.
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ﻛﻮري رﻳﺘﺸﺎردز
والقصاص البصري ترك المدرسة الثانوية باكرا ً في س ّن الرابعة عﺸر ليتسلّق ق ّمة إيفرست
كوري ريتﺸاردز ،المستكﺸف
ّ
بدون االستعانة باألكسجين ،فاتبعت حياته مسارا ً ﻏير منتظم .حملته الكاميرا من االستديو المﻐلق المجهز بالمعدات
يﺸق تسلّقها في القارة القطبية الجنوبية إلى جبال
المتطورة إلى مختلف نواحي العالم الب ّرية والنائية ،من القمم التي ّ
الهيمااليا في النيبال ،ومناﻃق الحرب المنس ّية في أنﻐوال وأوﻏندا والباكستان – جميعها في محاولة ال تقتصر على
تصوير روح االستكﺸاف وحسب ،بل المفارقات وأوجه التﺸابه المدهﺸة المتأصلة في عائلتنا البﺸرية.
نجﺢ كوري بعد تك ّبد العناء في تسلّق قمتين في جبل إيفرست في العام  2016بدون االستعانة باألكسجين .ريتﺸاردز
هو متسلّق شﻐوف كما أنه موث ّق أحداث اجتماعية ،تبوأ مكانة خاصة كأحد أبرز المصورين العالميين ،متتبعاً أنواعاً
مختلفة في مسيرته المهنية بد ًءا من المﻐامرة إلى التأثير الجﻐرافي-السياسي واالجتماعي وصوالً إلى ف ّن التصوير.
ﻇهرت صوره في مجلة آوت سايد وصحيفة نيويورك تايمز ،وحازت أعماله المصورة على جوائز في جميع المهرجانات
الهامة ألفالم المﻐامرات تقريباً ،بما في ذلك انتزاعه للجائزة الكبرى في مهرجان  Banﬀ Mountainالسينمائي .كناشﻂ
اجتماعي مﺆثر ،جمعت منصاته االجتماعية المليارات من اﻵراء في جميع أنحاء العالم .وفي آب/أﻏسطس  ،2017ت ّم
نﺸر سيرة مختصرة لحياته كقصة ﻏالف في مجلة آوت سايد.
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تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم مص ّنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون انقطاع
ّ
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجيال من الحرفيين.
لنحو  260عاماً محافظ ًة على تاريخ عريق من التميّز
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية فريدة
ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد فاشرون كونستانتين تراثا ً ال يُضاهى وروحا ً ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية« :باتريموني» (« ،)Patrimonyتراديسيونيل»
ّ

(« ،)Traditionnelleميتييه دار» (« ،)Métiers d’Artأوفرسيز» (« ،)Overseasفيفتي سيكس» ( )Fiftysixو «هيستوريك» (.)Historiques
كما وتق ّدم لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم «لي كابينوتييه» (.)Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
#VCSIHH

