
 
 

 فاشرون كونستانتین تكشف في جنیف 
 DIPTYQUES "دیبتیك" عن

 التعاون من تاریخ
 2019 مارس 26-ینایر 14

 
 

ً  كونستانتین فاشرون دار أسست-2019 جنیف،ینایر ً  معرضا " عنوان تحت خاصا   ،نالتعاو من تاریخ "دیبتیك
 العالم. حول جولة في بھ قتنطل أن قبل 2019 مارس 26و ینایر 14 بین جنیف في الخاص بوتیكھا في یقام

ً  تُعرض Heritage "ھیریتاج" كونستانتین فاشرون مجموعة من ساعة عشر سبعة  وصدف للقاءاتٍ  تكریما
 قنیةوت فنیة إنجازات عنھا نتج التي المذھلة التعاونات من العدید سیرة تتبع ساعاتٌ  الدار. تاریخ في فرتحُ 

 في داً ج مھمة فصوال بالتالي كتبت وقد الساعات. عالم في استثنائیة وأدوات ابتكارات إلى بدورھا الحیاة أعطت
   الراقیة. الساعات صناعة تاریخ

 
 رؤى خالل من ،وإنجازات فوائد من عنھا ینتج وما البشر بین للعالقات ترجمة ھو التعاون من تاریخٌ  "دیبتیك"

ً  الموھوب الساعات صانع ، فاشیرون بارتیلیمي-جاك مثل أشخاص تكمیلیة. ومھارات غنیة  حفید انك والذي تقنیا
 .1819 عام في مواھبھما جمعا اللذان ، فاشرون فرانسوا الجريء والمرشد المبتكر األعمال ورجل ،الدار مؤسس

 ما والدة إلى ، 2019 عام في لھ الثانیة المئویة بالذكرى كونستانتین فاشرون تحتفل الذيو ، بینھا اللقاء وأدى
 في لبراعةوا الساعات صناعة في التمیز بین دقیقال توازنال عنوان ،كونستانتین" فاشرون بـ"دار الیوم یُعرف

ً  وكان واألسلوب، التصمیم ً  وسیكون ، أمكن إذا أفضل ھو بما "قم :رالدا ارشع أیضا ً  دائما  ثمار من ثمرة "ممكنا
 وقت أي من أكبر تطورات خلق في بدورھا ساھمت التالیة اللقاءات أن كیف "دیبتیك" معرض یحكي .اللقاء ھذا

  مضى.
 

 والیدوي الفكري الذكاء كمنی ، بوتور میشال إلى موریتي رایموند من ، بیلالتون ألبرت إلى بالنتامور إیمیل من
 المھندسون ھم ھنا البشر والشغف. بالتحدیات مدفوعة الساعات، لصناعة االستثنائیة الملحمة ھذه قلب في

 التي رةالخب عن فضالً  والمستنیر، البصري الفكر ھذا یجسدون .الضخمة المشاریع لھذه نوالحرفیو المعماریون
ً  امتدادا تأتي  عام يف كونستانتین ونرفاش دار وظفتھ الذي لیسشوت، أوغست جورج قام .النیرة ألفكارھم منطقیا

 إنتاج لتوحید المصمم الثوري، البانتوغراف باختراع والبناء، المیكانیكا في متخصص ساعات كصانع 1839
 العرض كوتیر لویس طّور ، 1932 عام في صناعي. نطاق على المكونات تصنیع ولتمكین الساعات حركات
 لھ ھورمش صائغ وھو فیرغر، فردیناند .دوارة أسطونة طریق عن مختلفة زمنیة مناطق في الوقت لقیاس العالمي
 أثبت كونستانتین. ونفاشر حركة نتضم  1880 عام في للقیصر فابرجیھ یضةب صنع ، الساعات بصناعة معرفة
 في .نیاتالثالثی حقبة حتى تھابزخرف الغنیة العرض وساعات المعقدة الساعات صناعةب جدیرون ورثة أنھم أبناؤه

 سقف ھتشب ساعة وھي :للدار فنیة تحفة ، المصغر الطالء فن في الخبیرة بورشیت، أنیتا صنعت ، 2010 عام
 شاغال. مارك رسمھا كما غارنییھ أوبرا

 
 تحدٍ   نھام كلٌ  شكل الناجحة. اللقاءات من العدید على الضوء تسلیط في كونستانتین فاشرون دار استمرت وھكذا
 ركیزة بمثابة وھ لقاء كل والحرفیین. الساعات نعص عباقرة بفضل حقیقة إلى یتحول غریب حلمٌ  جریئة، نقلة بذاتھ،

 الزمن مرور مع أثبتت والتي تعزیزھا في كونستانتین فاشرون تساھم التي الراقیة الساعات صناعة في أساسیة
  ریادة. وأكثرھا أعمدتھا أبرز من واحدة بأنھا

 
 

 



 
 

 التعاون من تاریخ DIPTYQUES "دیبتیك" معرض
 

 2019 مارس 26 وحتى ینایر 14 من
 

 جنیف ،1 لونجومال جادة ،كونستانتین فاشرون بوتیك
ً  10الـ من الجمعة إلى اإلثنین من ً  10الـ من والسبت مساء 6:30الـ وحتى صباحا  وحتى صباحا

 مساء 5الـ
 

 
 
 


