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مقدمة

• ساعة تتغذى من تراث ڤاشرون كونستنتان وأكثر من  200عام من االلتزام اإلبداعي تجاه المرأة.

–

• ابتكار مدعوم بحركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية ،كاليبر  :1055حوار مبهر بين فن صياغة المجوهرات
وفن صناعة الساعات.

–

• الميناء األسود األنيق من عرق اللؤلؤ يزيّ ن قوام هذه الساعة المستوحاة من فن اآلرت نوڤو.

الصقل الجمالي والبراعة
التقنية
ملخص

–

المواصفات التقنية
جنيف  25 -سبتمبر  2020 -مجمو عة حصر ية و أ نيقة ال يحد ها ز ما ن و ال مكا ن  ،نسخة جد يد ة
تكمل مجموعة
من طراز " أور رومانتيك "  Heure Romantiqueمزينة بميناء من عرق اللؤلؤ األسود
ّ

"أور كرياتيڤ"  Heures Créativesالتي تم الكشف عنها في عام  .2015قصيدة حساسة للتراث األنثوي

الغني لدى الدار ،وهو رمز لإلبداع واألسلوب.
يحفز طراز ساعة "أور رومانتيك" الخيال على الفور ،مستحض ًر ا صو ًر ا لنساء راقيات ومبدعات اعتنقن
أسلوب الفن الحديث منذ ما يقرب قرن من الزمانّ .
غذت األشكال الحلزونية الرشيقة والمنحنيات المتدفقة
واألرابيسك المستوحى من الطبيعة اإلبداع الفني لدار ڤاشرون كونستنتان .داخل ورش التصنيع ،سادت
األنوثة بكل جرأتها وخفة وزنها ودقتها ،مما ألهم الحرفيين لصياغة عجائب غير عادية في صناعة
الساعات .تشهد ساعات الجيب المحفورة بدقة ،والساعات المعلقة الثمينة ،وساعات اليد المزخرفة
بأناقة ،على عرض وفير مخصص للنساء ،ال سيما في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي.
أعادت الدار النظر في هذا التراث الغني في عام  2015من خالل إطالق مجموعة "أور كرياتيڤ" ،التي
تألفت في ذلك الوقت من ثالث ساعات مستوحاة من نماذج تاريخية بارزة تتراوح من "الحقبة الجميلة"
إلى السبعينيات .اليوم ،تقدم دار ڤاشرون كونستنتان طراز ًا جديد من "أور رومانتيك" ،وهي ساعة ثمينة
مشبعة بأناقة خالدة معززة بميناء مزين بعرق اللؤلؤ األسود.
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الصقل الجمالي والبراعة التقنية

مقدمة

يتعبر طراز "أور رومانتيك" المستوحى من ساعة تعود لعام  1916وترمز إلى طراز فن اآلرت نوفو،

الصقل الجمالي والبراعة
التقنية

في كل تفاصيل هذه الساعة األنيقة بشكل استثنائي .وتتخذ علبتها شكل زهرة من الذهب األبيض

ملخص

ثمرة حوار عميق بين فن صياغة المجوهرات والبراعة في صناعة الساعات .تم التأكيد على األنوثة

عيار 18
قيراطا تم ترصيع منحنياتها بـ  104ماسة على مستويين .تتجلى هذه الحرفية المصقولة
ً
بشكل أكبر من خالل تصميم العروة من نوع الورقة الهوائية .للتأكيد على هذه التركيبة المتناسقة،
يعلو التاج ماسة ومحيط العلبة مرصع بخرز صغير محفور بدقة.
في مشهدية رائعة لعملية قياس مرور الوقت ،يبدو الميناء متألق ًا بعرق اللؤلؤ األسود المتأللئ،
مما يضيف لمسة أنيقة للغاية إلى ساعة "أور رومانتيك" الجديدة التي تتسم بشكل خاص بهالتها
في المناسبات االحتفالية ،والمثبتة على المعصم بعالمة حزام من الساتان األسود .يرافق هذا
حصريا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
ثان من جلد التمساح األسود المتوفر
ً
الطراز حزام ٍ
لتمييز الساعات والدقائق ،تضم ساعة "أور رومانتيك" حركة كاليبر  1055ذو التعبئة اليدوية ،والتي
توفر نحافتها الشديدة مساحة لڤاشرون كونستنتان إلطالق العنان إلبداعاتها .هذه الحركة
بمكوناتها الـ  115وجواهرها الـ  21تخفق بمعدل  21.600هزة ترددية في الساعة الواحدة .ولديها
احتياطي طاقة يقارب  40ساعة .مع قطر صغير يبلغ بالكاد  15.70مم ('''¾ ،)6تتالءم اآللية بسالسة
مع علبة "أور رومانتيك" الصغيرة والمميزة.
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–
–
–
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ملخص
إن مجموعة "أور كرياتيڤ" التي تتغذى من تراث ڤاشرون كونستنتان الغني بالساعات النسائية،
ترحب اليوم بساعة جديدة من طراز "أور رومانتيك" .تبرز علبتها المصممة في شكل زهرة من الذهب
ميناء أنيق ًا منمق ًا بعرق اللؤلؤ األسود .في
األبيض عيار  18قيراط ًا والمرصعة بـ  123ماسة رائعة
ً

مشهد رائع من األناقة والفخامة ،تم ابتكار قطعةحصرية مستوحاة من ساعة  1916التي ترمز إلى

زمن "الحقبة الجميلة" .هذه الساعة المعجزة في عالم صناعة الساعات والمجوهرات تعمل بحركة
رفيعة ميكانيكية وذاتية التعبئة ،كاليبر  ،1055وتتصل بحزام من الساتان األسود األنيق .متتوفر
حصريا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان ،كما أنها تأتي مرفقة بحزام إضافي من جلد التمساح
ً
األسود.
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مقدمة

–

الصقل الجمالي والبراعة
التقنية

–

ملخص

–

المواصفات التقنية
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مواصفات تقنية
"أور كرياتيڤ أور رومانتيك"
المرجع

		 37640/000G-B659

الكاليبر

		 1055

المؤشرات
العلبة

		
		
		
		
		
		

ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
القطر  15.7ملم ('''¾ ،)6السماكة  2.1ملم
 40ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 3هيرتز ( 21.600هزة ترددية في الساعة)
 115قطعة
 21جوهرة		

		 الساعات ،الدقائق
		
		
		
		
		

الذهب عيار  18قيراط ًا
 26.5 x 36.2ملم ،سماكة  7.4ملم
إطار مرصع بالماس ،علبة وعراوات ( 14ماسات بتقطيع دائري)
تاج مرصع بماسة (ماسة واحدة بتقطيع دائري)
خاضعة الختبار مقاومة ضغط المياه حتى عمق  3بار ( 30متر ًا تقريب ًا)

الميناء

		 عرق اللؤلؤ األسود
		 أرقام رومانية منقولة

أحزمة/مشبك

		 ساتان أسود
		 مشبك قابل للطي من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا مرصع بالماس (  18ماسة دائرية التقطيع)
		 تسلم الساعة مع حزام آخر من جلد التمساح الميسيسيبي

ترصيع الماس اإلجمالي  123ماسة دائرية التقطيع ،بزنة إجمالية تصل تقريب ًا إلى  2.60قيراط ًا

متوفرة فقط لدى بوتيك ڤاشرون كونستنتان
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مقدمة

–

الصقل الجمالي والبراعة
التقنية

–

ملخص

–

المواصفات التقنية

ّ
مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات
تأسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ً
ً
أجياال من الحرفيين.
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت
محافظة على تاريخ عريق من التميّز
دون انقطاع لنحو  265عام ًا
ّ
ّ
تتولى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة،

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد ڤاشرون كونستنتان تراث ًا ال ُيضاهى وروح ًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز"
ّ
و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك" .كما وتقدّ م لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

