الصالون العالمي للساعات الراقية 2019
ابتكارات فريدة هي األولى من نوعها من
“ ”Mécaniques Sauvagesلقسم "لي كابينوتييه"
في دار فاشرون كونستانتين

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

• تحية حية للمملكة الحيوانية بفضل قدرة الدار على إتقان مهارات األسالف
• قمة التميز في الجمع بين تقنيات صناعة الساعات والحرف الفنية
• زخرفات ونقوش وأخشاب مطعمة تبعث الحياة في الحيوانات البرية
بمناسبة الصالون العالمي للساعات الراقية  ،2019تغني دار فاشرون كونستانتين مجموعتها
الحصرية من “ ،”Mécaniques Sauvagesبابتكارات فريدة من نوعها من قسم "لي كابينوتييه"
وقد كشفت عنها في شهر نوفمبر  .2019تصور االبتكارات الجديدة التي تشكل منصة للنمور
وللباندا ،عظمة هذه الحيوانات البرية وذلك بفضل مهارة دار فاشرون كونستانتين في إتقان
تقنيات صناعة الساعات من جهة ،والحرف الفنية من جهة أخرى.

قسم لي كابينوتييه :شغف متوارث من عصر التنوير

مارس من قبل
في القرن الثامن عشر في جنيف ،كانت الحرف المتنوعة التابعة لصناعة الساعات ُت َ
حرفيين مرموقين في مشاغل مليئة بالضوء تعرف بالـ"كابينيه" أو الخزانات وتقع في الطوابق العليا
من المنازل .وتيمناً بهذه المشاغلُ ،عرف الحرفييون بالـ "كابينوتييه" مغذين موهبتهم من فلسفة
التنوير ،وتميزوا بسعة معرفتهم وبالتعقيد الجمالي والفني لساعاتهم ،تلك القطع المستوحاة من العلم
والفن.
يكرس قسم "لي كابينوتييه" في فاشرون كونستانتين هذا التقليد من خالل ساعات فريدة من نوعها
فوض صناعتها إلى الدار بناء على طلبات خاصة .يستكشف
تقترحها الدار على زبائنها ،أو ابتكارات ُت َّ
تقدما المرتبطة
األكثر
التقنيات
الرئيسيون
والحرفيون
والمصممون
أسياد صناعة الساعات والمهندسون
ً
بالحرف الفنية ،مع احترام الصنعة الدقيقة والمهارات التقليدية التي يتم تمريرها بأمانة داخل الدار.
إن الطرازات الجديدة من مجموعة  Mécaniques Sauvagesهي أحدث مثال على هذا النهج .وظائف
عرض الوقت والتاريخ التي تعمل بحركة كاليبر  2460 G4تخرج عن مركز الميناء تاركةً المجال للنمور
والباندا لتبرز جمال الزخرفات والنقوش والخشب المطعم.
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

تقنيتان تحت الضوء

سواء كانتا منفردتين أو مجتمعتين ،فإن تقنيتا النقش وتطعيم الخشب تبثان الحياة في هذه
الساعات من خالل اللعب على التناقضات واأللوان واألحجام التي تترجم وقفة الحيوانات البرية
فضال عن األجواء المحيطة بها وغنى الطبيعة .هذه التقنيات المتوارثة عن األسالف
وشخصيتها
ً
والتي تحتضن سنوات طويلة من الخبرة هي مدرسة في الصبر والعناية والدقة .طرازات "لي
كابينوتييه إيمبيريال تايغر" و "ماجيستيك تايغر" تسلط الضوء على الترابط بين النقش قليل البروز
(للنمور والصخور) والخشب المطعم (للمناظر الطبيعية في الخلفية وأوراق الشجر) .ساعات "لي
كابينوتييه وايلد باندا" منحوتة بالخشب المطعم.

الزخرفة المرتجعة أو النقش قليل البروز
يلعب النقش دوراً بارزاً في إبراز عملية عرض الشخصيات والرسومات وتعزيز التشطيبات
واألسطح غير الالمعة .تتألف تقنية الزخرفة المرتجعة أو النقش قليل البروز من الذهب المنحوت
لخلق انطباع ثالثي األبعاد .هو نوع من أنواع التمويه حيث تبدو النمور وكأنها تتحرك أو تتسلل
عبر الغابة أو جاهزة للقفز من الصخور العالية .بدقة متناهية ،يلعب النحات الرئيسي بمختلف
متناوبا ببراعة بين التقنيات غير الالمعة ،المصقولة ،الساتانية،
التشطيبات السطحية،
ً
والمطاردة لخلق تناقضات تجلب الحيوانات للحياة ،أو استخدام أكسدة سوداء كوسيلة إلبراز
تقليم النمور .هذا االهتمام الشديد المركز على تجميل اللمسات النهائية هو امتياز تحمل توقيعه
دار فاشرون كونستانتين .تجدر اإلشارة إلى أن إعادة خلق النمور ينطوي على ما ال يقل عن 60
ساعة من العمل.
تطعيم الخشب
تعمل تقنية التطعيم على رسم الفكرة باستخدام عدد كبير من قشور الخشب الصغيرة والمقطعة
يدوياً بأشكال مختلفة ومتنوعة .أكثر من  200قطعة تم جمعها لتشكيل الخلفية الصخرية للنمور
"اإلمبراطورية" ،وأكثر من  130قطعة استعملت لتشكيل الباندا .تم استخدام خمسة إلى عشرين
اعتمادا على مدى تعقيد الزخرفة المتبعة .إن غنى هذه
نوعا من األخشاب لكل من الموانىء،
ً
ً
المجموعة الملونة يبرز الواقعية للمشهد الذي يتشكل تحت يد الخبراء من الحرفيين الرئيسيين،
الذين يصنعون كل من هذه القطع الفريدة بدقة وإحساس .فبفضل خبرة الحرفي الواسعة في
التعاطي مع اللمسات النهائية والتشطيبات ،يقطع كل قطعة على حدة ،يطعمها بعناية ،يضبط
األخشاب ويصف األلياف.
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

رؤية أخرى للوقت

اختارت حركة كاليبر  2460 G4ترويض الوقت من خالل قيادة عرض الساعات والدقائق والنهار
والتاريخ عبر أربع فتحات مثبتة حول محيط الميناء ،مما يمنح النمور وحيوانات الباندا مساحة
واسعة للتمركز بحرية .ومن أبرز التحديات التي واجهت أسياد صناعة الساعات لدى فاشرون
كونستانتين كان في عملية إيجاد قراءة للوقت تنسجم تقنيا وجماليا مع تصميم الميناء.

حركة الساعة كاليبر  2460 G4طورت ونحتت بالكامل في دار فاشرون كونستانتين التي نجحت
في إبراز الفنون الزخرفية بطريقة فريدة ومثالية ،ما سمح لرسوم الميناء المركزية في لعب دور
جمالي بارز .تظهر عروض الوقت الخالية من العقارب عبر أربع فتحات :الساعات بين مؤشري
الـ 11والـ ،12الدقائق بين الـ 1والـ 2واأليام بين الـ 7والـ 8والتاريخ بين الـ 4والـ .5تتوفر هذه
المؤشرات بواسطة الرباعي المكون من أربعة أقراص :النوعان األوالن من نوع السحب واآلخران
من نوع القفز .تم تزويد حركة عيار  2460 G4باحتياطي طاقة يدوم لمدة  40ساعة ،في علبة ذهبية
بقطر  41مم .هذه الحركة التي تم تزيينها وفق أعلى معايير صناعة الساعات ،يمكن مشاهدتها عبر
خلفية علبة الساعة الشفافة.
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية

"لي كابينوتييه" ماجيستيك تايغر
رقم المرجع

7600C/000R-B454

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب الزهري  18قيراطاً منقوش يدوياً على أوراق خشب صفراء مطعمة يدوياً

السوار

جلد التمساح المسيسيبي باللون البني الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية ،مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب الزهري  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية

"لي كابينوتييه" ماجيستيك تايغر
رقم المرجع

7600C/000G-B455

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب األبيض  18قيراطاً منقوش يدوياً على أوراق خشب حمراء مطعمة يدوياً

السوار

جلد التمساح المسيسيبي باللون البني الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب األبيض  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية

"لي كابينوتييه" إمبيريال تايغر
رقم المرجع

7600C/000R-B445

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب الزهري  18قيراطاً منقوش يدوياً مع أحجار من الذهب األبيض  18قيراطاً على
خشب مطعم ومزخرف يدويا باللون األزرق

السوار

جلد التمساح المسيسيبي باللون األزرق الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب الزهري  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية
"لي كابينوتييه" إيمبيريال تايغر
رقم المرجع

7600C/000R-B447

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب الزهري عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب الزهري  18قيراطاً منقوش يدوياً مع أحجار من الذهب األبيض
 18قيراطاً على خشب مطعم ومزخرف يدويا باللون األخضر

السوار

جلد التمساح المسيسيبي باللون البني الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب الزهري  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية
"لي كابينوتييه" وايلد باندا
رقم المرجع

7600C/000G-B448

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب األبيض  18قيراطاً منقوش يدوياً مع أحجار من الذهب الزهري
 18قيراطاً على خشب مطعم ومزخرف يدويا باللون العنابي

السوار

جلد التمساح المسيسيبي بلون البوردو ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب األبيض  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية
"لي كابينوتييه" وايلد باندا
رقم المرجع

7600C/000G-B449

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

نمر من الذهب األبيض  18قيراطاً منقوش يدوياً مع أحجار من الذهب الزهري
 18قيراطاً على خشب مطعم ومزخرف يدويا باللون األحمر

السوار

جلد التمساح المسيسيبي باللون األحمر الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب األبيض  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

ساعة فريدة
عبارة “ ”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “ACمحفورة على خلفية العلبة
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه إمبريال تايغر
لي كابينوتييه ماجيستيك تايغر
لي كابينوتييه وايلد باندا

المواصفات التقنية
"لي كابينوتييه" وايلد باندا
رقم المرجع

7600C/000G-B450

الحركة

2460 G4
طورت وصنعت داخل مصانع فاشرون كونستانتين
ميكانيكية ،بتعبئة ذاتية
قطر  31مم،سماكة  6.05مم
 40ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية/الساعة)
 237قطعة
 27جوهرة
ختم جنيف

المؤشرات

الساعات ،الدقائق ،أيام األسبوع (باإلنجليزية) والتاريخ في الفتحات

الوضعية

ضبط الساعات ،الدقائق وأيام األسبوع والتاريخ :زر ضغط تصحيحي على العلبة

علبة الساعة

من الذهب األبيض عيار  18قيراطاً
قطر  41مم ،سماكة  12.4مم

الميناء

ميناء مشغول يدويا بالخشب المطعم حيث يبرز رسم حيوان الباندا على خلفية
بنية اللون
جلد التمساح المسيسيبي باللون االبني الداكن ،مخيط يدوياً  ،تشطيبات سرجية،
مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب األبيض  18قيراطا
مصقول في شكل نصف صليب مالطي

العلبة

علبة فخمة من خشب أبنوس الماكاسار

األكسسوارت

تسلم الساعة مع قلم تصحيحي وعدسة مكبرة

السوار

ساعة فريدة
عبارة “”Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC
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لمحة عامة
–
تقنيتان تحت الضوء
–
رؤية أخرى للوقت
–
المواصفات التقنية

مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجياالً من الحرفيين.
انقطاع لنحو  260عاماً محافظةً على تاريخ عريق من
ّ
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّ ى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال ُيضاهى وروحاً إبتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" (،)Patrimony
ّ
"تراديسيونيل" (" ،)Traditionnelleالمهن الفنية" (" ،)Métiers d’Artأوفرسيز" (" ،)Overseasفيفتيسكس" ( )Fiftysixو"الساعات
المميزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم
وتقدم لزبائنها
التاريخية" ( .)Historiquesكما
ّ
ّ

"لي كابينوتييه" (.)Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#VCSIHH
#SIHH2019

