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•
•
•
•

طراز مرصع يغني مجموعة ڤاشرون كونستنتان الجديدة.
لقاء يجمع صناعة الساعات بتصميم األزياء والمجوهرات ،من منظور الحرفية والبراعة والجمال.
علبة من الذهب األبيض يبلغ قطرها  37ملم تتدفق على سوار من الذهب األبيض ،كالهما
يزينهما الماس بالكامل.
ميناء مرصع بالماس تزينه وظيفة مراحل القمر منحرفة عن المركز مستوحى من إرث الدار.

 17مارس - 2020بعد اإلحتفال باللقاء بين عالمي صناعة الساعات الراقية وتصميم األزياء الراقية،
تسلط مجموعة ڤاشرون كونستنتان النسائية الجديدة الضوء على براعة المجوهرات حيث يتألق
وقت ساعتها-الجوهرة إيجيري مون فايز جولري بشالل من الماس.
في األساطير الرومانية  ،كانت إجيريا اسم الحورية الملهمة التي ألهمت إبداعاتها الفنانين
والمصممين .في ڤاشرون كونستنتان ،انتقل هذا اإلسم إلى مجموعة ساعاتها النسائية الجديدة،
التي تنبع جاذبيتها من مهارات تصنيع الدار الراقية والمتنوعة .تغرس صناعة الساعات الراقية
التطور التقني الذي توليه الدار اهتمام ًا كبير ًا وإرث العروض غير المتماثلة التي ميزت تاريخها،
في حين يمنح تصميم األزياء الراقية مجموعة ساعات إيجيري األناقة والتصاميم الراقية واالنتباه
إلى التفاصيل والملمس الناعم .تم إثراء هذا اإللهام المزدوج الذي تجسده النماذج األولى في
المجموعة -إيجيري ذاتية التعبئة ،إيجيري مون فايز ،إيجيري مون فايز دايمند باڤيه-بفن المجوهرات
الذي تتقنه الدار.
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تشكل ساعة إيجيري مون فايز قبل كل شيء ترجمة حقيقية للجمال اإلستثنائي والجاذبية من
حيث طلتها الراقية التي تنساب بروعة على المعصم .تتزين علبتها ،وهي عبارة عن دائرة مقاسها
 37ملم منحوتة بالذهب األبيض ،بـ  246ماسة لماعة .من جهتها ،تتألق الصفوف الخمسة لسوار
الساعة المتدفق بـ  588ماسة لماعة أيض ًا .أما الميناء فيبدو أشبه بمنصة عرض مضيئة تفرشها 510
ماسات لماعة.

مثل فساتين الهوت كوتور ،تخبىء ساعة إيجيري مون فايز في طياتها عالم ًا من التفاصيل .

تعرض األرقام المخططة ،التي صممت خصيص ًا لهذه المجموعة ،دقة الدنتيل؛ تبدو مراحل القمر
غنية بالماس؛ كما ويذكر عقربا الساعات والدقائق اللذان يحمالن شكل الورقة بتلك األدوات التي

تستعملها األنامل الذكية في مشاغل األزياء الراقية.
تعتبر ساعة إيجيري مون فايز أيض ًا تحية إلرث صناعة الساعات الذي يثري دار ڤاشرون كونستنتان،
ً
مجسدة حرية الدار اإلبداعية كما أسلوبها وخبرتها .باإلشارة إلى العروض غير المتماثلة الموجودة
منذ القرن التاسع عشر  ،ال سيما في شكل موانىء فرعية متداخلة  ،يتم إبراز مؤشر مراحل القمر
خارج المركز في خط مائل خفي يتكون من شعار ڤاشرون كونستنتان وتاج تعلوه ماسة مقطعة

تقطيعة الوردة.
وراء الكواليس ،تقوم حركة خاصة صنعتها الدار وهي كاليبر مراحل القمر ذاتية التعبئة 1088 L
بضبط إيقاع الوقت ويمكن مشاهدة هذه السيمفونية عبر خلفية العلبة المصنوعة من الكريستال
السافيري :تبرز فوقها اللمسات النهاية ذات حرفية كوت دو جنيف اليدوية والمتمثلة بميزان

تأرجحي من الذهب عيار  22قيراط ًا ،شفاف ومستوحى من تصميم الشعار المالطي .نشهد اليوم
على بصمة واحدة لصناعة الساعات الراقية مع ساعة إيجيري مون فايز جولري المتوفرة حصري ًا في

بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.
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ملخص
تم إثراء مجموعة ڤاشرون كونستنتان النسائية الجديدة بقطعة مجوهرات مزينة
ً
كاملة بالماس .تستمد هذه المجموعة مصدر إلهامها من إلتقاء عالمين بارعين في
مجالهما ،حيث تجسد الساعة  -الجوهرة "إيجيري مون فايز" الرقي في عالم تصميم

األزياء أو "الهوت كوتور" من جهة ،والتطور التقني في صناعة الساعات من جهة أخرى.
تم تعزيز هذه الترجمة الفنية من خالل كل من علبة الساعة المصنوعة من الذهب
ً
فضال
األبيض قياس  37ملم ومينائها كما سوارها الذين تنمقوا بـ 1344ماسة لماعة،

عن ماسة وردية الشكل تزين التاج الال متمركز والمتناسق مع نافذة عرض مراحل القمر.
تتحرك هذه التركيبة المتناغمة بصري ًا والمتأثرة بإرث الدار العريق على إيقاع كاليبر
 1088 Lذاتي التعبئة مع وظيفة قياس مراحل القمر ،والذي يكشف عن جمال ورقي

تشطيبه النهائي من خالل خلفية العلبة الشفافة المصنوعة من السافير.
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الممواصفات التقنية
إيجيري مون فايز جولري
المرجع

8006F/126G-B499

الكاليبر

1088 L

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،الثواني المركزية
مراحل القمر

العلبة

علبة من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا مرصعة بـ  246ماسة لماعة،
قطرها يبلغ  37ملم ،وسماكتها  10.53ملم
تاج مرصع بماسة وردية الشكل
خلفية من زجاج الكريستال الشفاف
اخ ُتبرت مقاومة الساعة للماء تحت ضغط  3بار 30( .متر تقريب ًا)

الميناء

الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا مرصع بـ  510ماسات لماعة
أقمار من عرق اللؤلؤ خلف غيمة كريستالية من السافير الشفاف
أرقام عربية مطبقة من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا

األساور

الذهب األبيض  18قيراط ًا مع ترصيع لـ 588ماسة لماعة

المشبك

الذهب األبيض  18قيراط ًا قابل للطي

حركة مصنعة من قبل الدار
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
 30ملم (''' ،)9من حيث القطر 5 ،ملم من حيث السماكة
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 164قطعة
 26جوهرة

		

ساعة متوفرة في بوتيك ڤاشرون كونستنتان فقط
 1345ماسة زنة  11.95قيراط ًا تقريب ًا
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ّ
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

