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© متحف اللوڤر، أوليفي ودح

تم التبرع بساعة "لي كابينوتييه" لمتحف اللوڤر، شريك دار ڤاشرون كونستنتان، كجزء من المزاد   •
 ."Bid for the Louvre" العلني اإللكتروني

طراز فريد من نوعه يصمم بناء على الطلب، حيث يبرز ميناؤه إعادة إنتاج إلحدى التحف المعروضة في   •
اللوڤر يتم اختيارها من قبل الشاري، بالطالء المصغر أو الطالء الرمادي.

تجربة ال تنسى تشمل باريس وجنيف، حيث يتم اللقاء مع أمناء متحف اللوڤر والحرفيين في دار   •
ڤاشرون كونستنتان البتكار هذه الساعة االستثنائية.

عرٌض إستثنائي يندرج في إطار جهود كبيرة ومشتركة بين دور فاخرة رائدة وفنانين معاصرين من أجل   •
دعم مشاريع التضامن في متحف اللوڤر. سيتم التبرع بنسبة 100% من عائدات البيع.

2019، بعرض ساعة  27 نوفمبر -2020تتقدم دار ڤاشرون كونستنتان، شريكة متحف اللوڤر منذ عام  جنيف، 
15 ديسمبر من  1 إلى  "لي كابينوتييه" في مزاد علني بعنوان "Bid For the Louvre" يتم تنظيمه إلكترونيًا من 
إنها تمثل فرصة  اللوڤر وكريستيز، وبدعم من درووت. "لي كابينوتييه" هي أكثر من ساعة؛  قبل متحف 

إستثنائية لمشتريها لالستمتاع بتجربة ال ُتنسى في تقاطع الفن والحرفية، بين باريس وجنيف.  

يسر دار ڤاشرون كونستنتان اإلعالن عن دعمها لمتحف اللوڤر في مزاد "Bid for the Louvre" من 1 إلى 15 ديسمبر 
حصريًا على موقع كريستيز اإللكتروني، حيث سيتم التبرع بكل عائدات البيع إلى مشاريع التضامن في المتحف. 
الفريدة والحصرية  القطع  بين  الوحيدة من  إن ساعة "لي كابينوتييه" من ڤاشرون كونستنتان هي الساعة 
المعروضة للبيع بالمزاد. كانت هذه المشاركة اختياًرا طبيعًيا للدار، مما يدل على ارتباطها العميق بالفن والثقافة 

وكذلك حرصها على حماية التراث بجميع أشكاله. 

التعاون قائاًل: "نحن فخورون  التنفيذي لدار ڤاشرون كونستنتان على هذا  الرئيس  يعلق السيد لويس فيرال، 
بالمشاركة، إلى جانب فنانين ودور أخرى، في هذا المزاد االستثنائي الذي ينظمه متحف اللوڤر وكريستيز لدعم 
مشاريع التضامن الخاصة بالمتحف. إن التزامنا المستمر بالفن ونقل المعرفة - الذي تم التعبير عنه جنًبا إلى جنب 
مع متحف اللوفر منذ اإلعالن عن شراكتنا قبل عام - يكتسب أهمية أكبر في سياق عالمي مقلق ومحفوف 
بالتحديات بأكثر من طريقة. كما وأن طرح ساعة "لي كابينوتييه" للمزاد على أساس تحفة فنية كنموذج فريد 
الثقافة  مشاركة  يز  تعز في  ومهمتها  ميزتنا  هوية  إلى  يرمز  المشتري،  لرغبات  وفًقا  ومصمم  نوعه  من 

واألحاسيس".

ستتاح لمشتري هذه القطعة االستثنائية الفرصة إلضفاء طابع شخصي عليها من خالل المشاركة الكاملة في 
إبتكارها، جنًبا إلى جنب مع الخبراء والحرفيين الرئيسيين في كل من ڤاشرون كونستنتان ومتحف اللوڤر. فباإلضافة 
إلى الميناء، الذي سيعيد إنتاج عمل فني معروض في متحف اللوفر، سيتمكن الشاري من اختيار مادة العلبة - 
البالتين أو الوردي أو الذهب األبيض - للحصول على نقش على خلفية العلبة من نوع الضابط؛ واختيار حزام من بين 
2460 المصنع في الدار، وفًقا  SC العديد من إمكانيات المواد واأللوان. يتم تشغيل هذه الساعة بواسطة كاليبر

لمعايير كل من ڤاشرون كونستنتان وصناعة الساعات الراقية من حيث الموثوقية والتشطيب.
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 ،Youth and Age (Saturn( ميناء مستوحى من عمل فيرونيز 
الذي تم ابتكاره لمعرض هومو فابر في البندقية )ايطاليا(

عمل فني على الميناء
تبدأ مغامرة المزايد الفائز في باريس، في خالل زيارة خاصة لمتحف اللوڤر بقيادة أفضل الخبراء من أجل اختيار 
التحفة الفنية التي سيتم إعادة إنتاجها باستخدام الطالء على الميناء، من بين اللوحات والمنحوتات المحفوظة 
في المتحف. وفقًا لإلختيار الذي يتم اتخاذه وتفضيل العميل، يقوم خبير الطالء باستخدام تقنية الطالء المصغر 

أو تقنية الطالء الرمادي. 

إن المهارة الدقيقة التي ينطوي عليها عمل الطالء المصغر-في نسخته المعروفة بـ"تقنية جنيف" التي يعود 
تاريخها إل القرن الثامن عشر-هي مخصصة للحرفيين األكثر خبرة الذين يتقنون فن األصباغ والنار. يتمثل أحدد 
التحديات الرئيسية في تكوين لوحة لأللوان تتوافق مع الظالل األصلية للعمل، مع االنتباه التام إلى أن الحرارة 

المتعددة في الفرن بمعدل يفوق 800 درجة مئوية قد تغير لونها وبريقها. 

أما الطالء الرمادي فهو عبارة عن حرفة ظهرت في القرن السادس عشر تتألف من لمسات متراكبة من طالء 
أبيض نادر-يحمل إسم ليموج أبيض-على طبقة من الطالء الداكن تغّلف قاعدة الميناء الذهبي. بعد ذلك، يتم 

إدخال كل طبقة من الطالء إلى الفرن، مع التقيد الصارم بأوقات إطالق النار المحددة مسبقًا إلى أقرب ثانية. 
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 اللوڤر كونستنتان ميتييه دار "تحية إلى فن الرقص"، ميناء 
بتقنية الطالء الرمادي، يعيد إنتاج أعمال إلدغار ديغا.  

 ساعة ميتييه دار-شاغال وأوبرا باريس "تحية إلى المؤلفين الموسيقيين". 
ميناء من الطالء المصغر يعيد إنتاج تفصياًل من سقف أوبرا غارنييه في باريس بريشة 

الرسام مارك شاغال عام 1964.

خيارات التخصيص المتعددة
"لي  على  المستحوذ  سيتمكن  للساعة،  ية  واإلبتكار اإلبداعية  العملية  في  كثب  عن  مشاركته  خالل  من 
كابينوتييه" الفريدة، من االختيار من بين العديد من بدائل التخصيص المتوفرة خالل زيارة خاصة لمصنع ڤاشرون 
الرئيسيين،  كونستنتان في جنيف، حيث سيلتقي بالمواهب اإلبداعية الستوديو التصميم، صانعي الساعات 

وكذلك محترفي الطالء والنقاشين الذين يعملون على ساعته. 

علبة من البالتين أو الذهب الوردي أو الذهب األبيض، نقش على العلبة وخلفية من نوع الضابط، واختيار حزام - 
المادة، واللون، والتطريز، والعالمات - ليست سوى بعض االحتماالت العديدة المتاحة إلضفاء الطابع الشخصي 

2460 ذاتي التعبئة. SC على هذه الساعة االستثنائية المشغلة بحركة خاصة بالدار ذات عيار

تكشف خلفية العلبة الشفافة عن ميزان تأرجحي من الذهب 22 قيراطًا مفتوح في شكل شعار الدار المالطي 
للدار، فضاًل عن التشطيب اليدوي والتضليع والتحبيب الدائري والصقل-تم تنفيذها بأكبر قدر من اإلحترام لخبرة 

صناعة الساعات. 

وفي ختام هذه التجربة الحصرية، سيحصل المشتري على ساعته مصحوبة بشهادتي أصالة: واحدة من ڤاشرون 
كونستنتان ؛ وأخرى من متحف اللوڤر، تصديقًا على عملية إعادة إنتاج اللوحة الفنية. 
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نموذج عن رسم ألحد مصممي ڤاشرون 
كونستنتان، يعيد على ورقة إنتاج العمل الذي 
اختاره شاري الساعة، والذي سيشكل مرجعًا 

لمحترف الطالء عند ابتكاره للميناء. 

مثال على ابتكار يمكن تنفيذه باستخدام 
الطالء الرمادي، بايحاء من منحوتة لغيوم 
كوستو للحصان المقّيد من قبل العريس، 

المسمى حصان مارلي.

ملّخص
عنوان  تحت  اإللكتروني  العلني  المزاد  في  كونستنتان  ڤاشرون  دار  تدخل  اللوڤر،  لمتحف  يكة  شر  بصفتها 
www.christies.com للتبرع بساعة "لي كابينوتييه"  15 ديسمبر على موقع  1 إلى  “Bid for the Louvre” من 
الفريدة من نوعها والتي يتم تصميمها بناء على الطلب. "لي كابينوتييه" هي أكثر من ساعة؛ إنها تمثل فرصة 
إستثنائية لمشتريها لالستمتاع بتجربة ال ُتنسى في تقاطع الفن والحرفية، بين باريس وجنيف. من خالل زيارة 
خاصة في باريس لمتحف اللوڤر ستتثنى للشاري فرصة اختيار العمل الفني الذي سيتم إعادة إنتاجه على ميناء 
ساعته باستخدام تقنية الطالء المصغر أو تقنية الطالء الرمادي. وفي جنيف، يقوم الشاري بزيارة حصرية إلى دار 
ڤاشرون كونستنتان حيث تقدم له خيارات متعددة لتخصيص تصميم ساعته اإلستثنائية التي ستذهب عائدات 
بيعها إلى مشاريع التضامن في المتحف. يندرج هذا العرض اإلستثنائي في إطار جهود كبيرة ومشتركة بين دور 
100% من  فاخرة رائدة وفنانين معاصرين من أجل دعم مشاريع التضامن في متحف اللوڤر. سيتم التبرع بنسبة 

عائدات البيع. 
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A B C

D E F

أمثلة على ابتكارات محتملة تركز
على أعمال محفوظة في متحف اللوڤر

الفضائل اإللهية الثالث، إلهة الحياة النباتية والجمال، رفقاء اإلله   :A
 أبولون / القرن الثاني الميالدي 

 رؤوس تم ترميمها عام 1609 بواسطة النحات نيكوالس كوردييه
تم اكتشافها في جبل سيليوس في روما )ايطاليا(

صورة ذاتية مع ابنتها إلليزابيت فيجيه لو برون  :B

معركة أنغياري لبيار بول روبين  :C

كوكب المشتري يقضي على الرذائل لبول فيرونيز  :D

أفروديت، المعروفة بفينوس دي ميلو  :E

الخريف من قبل جويزيبيه أرشيمبولدو  :F
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تثبيت العقارب

2460 SC كاليبر

المواصفات التقنية
”Bid for the Louvre“ لي كابينوتييه، مزاد

2460 SC الكاليبر 
تم تطويرها وصنعها في دار ڤاشرون كونستنتان  

حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة  
قطرها 26.20 ملم )   ¼11)، سماكتها 3.60 ملم  

احتياط الطاقة: 40 ساعة تقريبًا  
4 هيرتز )28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

182 قطعة  
27 حجر ياقوت  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

الساعات، الدقائق والثواني المركزية المؤشرات  

بالتين أو ذهب وردي 18 قيراطًا 5N أو ذهب أبيض 18 قيراطًا العلبة  
خلفية العلبة من فئة ضابط، نقش خاص بناء على طلب العميل  

القطر 40 ملم، السماكة 9.42 ملم  

طالء مصغر أو طالء رمادي بحب اللوحة الفنية المختارة الميناء  
عقارب من ذهب وردي عيار 18 قيراطًا 5N أو ذهب أبيض 18 قيراطًا  

جلد تمساح الميسيسيبيي أو جلد العجل، تقطيب ولون مخصصين الحزام 

مشبك دبوس تانغ من الذهب الوردي عيار 18 قيراًطا 5N أو ذهب أبيض 18 قيراطًا مشبك 

طراز لي كابينوتييه صندوق التقديم 

قطعة فريدة
شهادة أصالة إلعادة إنتاج التحفة الفنية صادرة عن اللوڤر. 

شهادة ضمان صادرة عن دار ڤاشرون كونستنتان
شهادة ختم جنيف. 

’’’



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".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

