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لحملتها  الجديد  الوجه  عن  تكشف  أن  كونستنتان  ڤاشرون  دار  يسر   -  2020 مايو   26
اإلعالمية "واحدة من األقلية". إنها يتشينغ يين، المبدعة الشابة في عالم األزياء الراقية، 
ولتمثل  الدار  مع  للتعاون  اختيارها  تم  التي  المواهب  قائمة  إلى  اليوم  تنضم  التي 
"إيجيري" المخصصة للنساء والتي أطلقتها ڤاشرون كونستنتان شهر فبراير  مجموعة 

 .2020

1985، وهي تسافر حول العالم منذ طفولتها. في سن  ولدت يتشينغ يين في بكين عام 
الرابعة، غادرت الصين متوجهة إلى أستراليا وفرنسا. تعتبر يتشينغ يين، التي تخرجت من 
األزياء  المبتكرة في مجال  برؤيتها  باريس متسّلحة  الزخرفية في  للفنون  العليا  المدرسة 
المرن والطائر. ومن خالل استكشافها  الثانية والغطاء  البشرة  الراقية، أن المالبس هي 
صاخبة  بل  ال  اإلطالق  على  حيوية  تركيبات  يتشينغ  تتخيل  للطيات،  الديناميكية  لإلمكانات 
المالبس في بحث دائم عن خطوط  ثنيات  المتحركة، وتجري تجارب متنوعة مع  باألحجام 
متدفقة بسالسة. وبالتالي، تصمم يتشينغ أشكااًل فضفاضة ترتكز على هندسة مذهلة. 
وبناء على هذه النزغة الفنية، تعترف يتشينغ بجاذبيتها لـ "الطرق البديهية لإلبداع والتجول 

الحسي كما البحث عن الحوادث الطوعية".

يعرف  ما  أو  الراقية  األزياء  عالم  في  النخبة  قبل  من  واحترام  بشهرة  يين  يتشينغ  تتمتع 
بـ"الهوت كوتور"، ويبدو عالمها الساحر متجانسًا في شكل طبيعي مع هوية دار ڤاشرون 
بأدق  اهتمامهم  الدار  وحرفيي  الساعات  صانعي  مع  يين  يتشينغ  تشترك  كونستنتان. 
التفاصيل والرغبة في اإلكتشاف. هكذا هي العالقة متماسكة بين صناعة الساعات الراقية 
واألزياء الراقية، عالمان ال تكتمل فيهما الحرفية والخبرة والندرة من دون العاطفة واإلبداع، 
وهي رسالة يتم تغذيتها باستمرار وإعادة احيائها من خالل إبداعات متتالية. ترمز مجموعة 
"إيجيري" إلى هذا اللقاء عبر مينائها المذهل المزخرف بالثنيات وجمالية التصميم المنحرف 

عن المنتصف.

2018 المواهب التي تعبر شخصيتها  تبرز حملة "واحدة من األقلية" التي تم تقديمها عام 
وعملها عن السعي المستمر للتميز واالنفتاح على العالم وروح االبتكار واإلبداع التي تتميز 
بها ڤاشرون كونستنتان.تتألف هذه المواهب من خبراء يتمتعون بالفرادة والرؤية الثاقبة 
والشغف وهم محترفين معترف بهم في مجالهم الخاص، وبالتالي يعكسون مفهوم 

الذواقة في عالم صناعة الساعات.
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تخرجت يتشينغ يين من المدرسة الوطنية العليا للفنون الزخرفية في باريس )ENSAD( وفازت 
 ،2010 2009. تبعًا لمهرجان هييريس الدولي لألزياء عام  بجائزة باريس الكبرى لإلبتكار عام 
تم عرض إبداعاتها الحالمة في نوافذ وزارة الثقافة، في مسرح "شايو" الوطني ومن ثم 
في معرض جويس المرموق. في يونيو 2011، فازت يتشينغ بجائزة "أندام فورست كولكشنز" 
)جائزة أندام لألزياء في باريس( وحصلت على أول عرض أزياء لها خالل أسبوع الموضة في 
بين  من  شباب  مصممين  ثمانية  من  واحدة  يين  يتشينغ  كانت  العام،  نفس  في  يس.  بار
سلسلة "مصممون يشاهدون" الذين اختارتهم النسخة الفرنسية من مجلة ڤوغ. في عام 
2013، دعت دار "ليونارد" المصممة الشابة إلى قيادة مجموعاتها الجاهزة. تتعاون يتشينغ 
أيًضا مع عالمات تجارية مرموقة مثل كارتييه وغيرلين وهيرميس وسواروفسكي  يين 

والنكوم.

منذ عام 2012، انضمت دار يتشينغ يين رسميًا إلى الروزنامة الرسمية التي تصدر عن اإلتحاد 
2015، كافأها اإلتحاد الفرنسي للموضة من  الفرنسي لألزياء كضيفة شرف. في ديسمبر 

خالل إسناد تسمية "هوت كوتور" إلى أعمالها.

يتشينغ يين فنانة شاملة. تستكشف أيًضا عوالم فنية أخرى حيث تبدع وتتألق. في عام 
2013، وبدعوة من معرض بينالي البندقية، قدمت يتشينغ تصميم عمل فني حمل إسم "إن-
بيتوين". وبالنسبة لمجموعتها "بلومينغ أشيز"، قامت المصممة بدمج القماش مع الضوء 
الرقص  أيًضا في عالم  "باستين كاري". عملت  النحات  بالتعاون مع  "ستيالر"،  في فستان 
من خالل تصميم أزياء راقصات الباليه "ايتوال" أي "دوروثي جيلبرت" و"ماثيو غانيو" للقصة 

الرومنسية "تريستان وإيسولت" من إخراج جورجيو مانشيني.

تم دعوة يتشينغ يين بانتظام للمشاركة في المعارض الفنية حول العالم لعدة سنوات. إن 
المعرض الذي حمل عنوان "عالم الريش" في متحف اإلثنوغرافيا في ستوكهولم ؛ ومعرض 
"هوت دانتيل" في "سيتيه دو ال دانتيل" في كاليه ؛ باإلضافة إلى معرض "أنيماليا فاشن" 
في قصر بيتي في فلورنسا، ما هي إال بعض األحداث العديدة التي تقدم فيها القطع 
الرئيسية لمجموعات أزيائها الراقية. كانت يتشينغ يين أيًضا ضيفة شرف، وعارضة، محاضرة 
وعضو لجنة تحكيم في ندوة مؤسسة فنون األزياء التي عقدت في متحف الفن اآلسيوي 
في سان فرانسيسكو في ديسمبر 2019. وأخيرًا، تعمل تشينغ يين على مشروع سينمائي 

سوف سيصدر خالل عام 2020.



تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".
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