
 
 

 
 

ً  11-2019ینایر  SIHH-14معرض مباشر من   صباحا
 2019ینایر  17إلى  SIHH- 14مختبر 

 
 

إصداراتھا الجدیدة لھذا العام، تدعو فاشرون كونستانتین زوار  إطالقإضافة إلى -2019ینایر  14جنیف، 
الصالون العالمي للساعات الراقیة إلكتشاف إبداعاتھا التي سطرت تاریخھا وكتبت فصالً من فصول صناعة 

 الساعات الراقیة. موعدان ال یفوتان:
 

دیدة". رحلة : "منشأ التعقیدات الجSIHHصباحا، مباشر من معرض  11ینایر،  14اإلثنین  •
رائعة في عالم صناعة الساعات، من بدایة التعقیدات إلى الثورة التقنیة الحدیثة لدى فاشرون 

 كونستانتین. 
 التصمیم  حوار بین سوزان ونغ، رئیسة تحریر مجلة "ریفولوشین" وكریستیان سیلموني، مدیر

 في فاشرون كونستانتین.التراث و
، مشروع بحثي بالتعاون مع مختبر "كرونوغرام، معالم متجددة": SIHHطوال األسبوع، مختبر  •

EPFL&ECAL . 
 

رحلة رائعة صباحا، صالة العرض: "منشأ التعقیدات الجدیدة".  11ینایر،  14اإلثنین -SIHHمباشر من 
 في عالم صناعة الساعات، من بدایة التعقیدات إلى الثورة التقنیة الحدیثة لدى فاشرون كونستانتین. 
 

إن ف. 1755منذ عام من مكامن القوة التي تتمتع بھا دار الساعات قوة واحدة فصل قد یكون من الصعب 
إتقان المیكانیكیة االستثنائیة والتصمیم الجريء والكالسیكي والفنون الزخرفیة الرفیعة والتشطیب العالي 

ئیسة تحریر ر تناقش سوزان وونج ،. ون كونستانتین جزأ من فاشرتتال  أجزاء المتمیزالمستوى واالبتكار 
أحدث في  التصمیم والتراث في فاشرون كونستانتین،  مجلة "ریفولوشین" وكریستیان سیلموني، مدیر

ساعات المیكانیكیة وتجربتھا ، وتأخذ الحضور في جولة داخل لمفھومنا لالرائدة التي ستغیر  الدارابتكارات 
 .السرمدياالبتكار  تاریخ عریق من

 
 "كرونوغرام، معالم متجددة" ینایر 17وحتى  14من -SIHHمختبر 

. EPFL + ECALبالتعاون مع مختبر  "Chronogram Impactون كونستانتین مشروعھا البحثي "تقدم فاشر
 WorldTime Cottierو  Tour de l'Îleو   57260مرجع  -اعات استثنائیة في قلب التجربة الغامرة ، ثالث س

سط مجموعة وستتطور نفسھا ، لدار التي تجسد اختراقات تكنولوجیة متتالیة في تاریخ صناعة الساعات وا -
دات إنتاج التعقیالزوار للدخول في أسرار  البصریة التي ال تحتاج إلى مواد، داعیةً من الوثائق والصور 

  عھاالفتراضي: ھذا ھو الھدف الذي وض. تطویر مبادئ التمثیل من أجل تقلیل الحدود المتأصلة للواقع الكبرى
ھذا  SIHH LABعلى جناح نصب عینیھما  EPFL + ECAL Lab مختبرو كل من دار فاشرون كونستانتین 

 العام.
 
 
 

 


