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الساعة LAUREATO Skeleton “Earth to Sky”Edition
ُ
المثية ُوزرقة األرض الجميلة ،ر ن
دمج رائع ر ن
المثية ،تبدو كتحفة فنية منحوتة تشكل
السياميك الرائع وآلية الحركة الهيكلية ر
وبي ر
بي ظلمة الكون ر
ن
معان الرجولة والحزم والتفرد.
وحدة كاملة تتسم بالعرصية وتحمل كل
ي
ن
تستحرص رشكة  Girard-Perregauxسعيها الدائم لتحقيق الكمال ن يف الحياة من خالل الدخول ن يف حوار رمزي مع الكون.
ن يف عام ،2019
ن
والت تميل بطبيعتها إىل التحليق يف سماء الريادة من خالل اللعب
وكنتيجة لهذا الحوار الشيق ،تخرج للنور سلسلة من الساعات االستثنائية ي
بمهارة بالل ر ن
وني األزرق واألسود – ُمنجذبة نحو البعد السماوي.
ً
واستلهاما من فكرة هذا العام من األرض إىل السماء " ،"Earth to Skyتتطلع رشكة  Girard-Perregauxللوصول إىل الرسمدية – بأضوائها
ً
المثية – وتصوغ ن
معت جديدا ن يف عالم الجمال من خالل الساعة .Laureato Skeleton
الت يستحيل إخياقها ،ألغازها ر
ر
الياقة ،ظاللها ي
ن
ه تحفة فنية معارصة تنطق
حيث
تكشف عن معرفتها الفنية المتعلقة بتشطيبات الساعات والخامات يف قالب جديد .والنتيجة الحتمية ي
بكل ن
وتقت ر ن
فت ن
معان الجمال .حوار ن
التعبي.
ير
الخارج ،إن جاز
بي عالم المادة والفضاء
ر
ي
ي
ي
ترجمة عرصية ألحد اإلبداعات الكالسيكية الرائعة للماركة
عالمي يجمعان ر ن
ر ن
الساعة ُ Laureatoصنعت عىل أعيننا :وسط الجمع ر ن
بي العراقة واالبتكار .حيث صممها مهندس معماري من مدينة
بي
ن
ميالنو ن يف السبعينيات ،وشعان ما أثبتت وجودها كتحفة فنية رائعة ،من حيث التاري خ والشكل،كأيقونة خالدة يف عالم صناعة الساعات.
ً
واليوم ،صارت أفضل من أي وقت ن
مض ،إذ يظل اإللهام الذي يقف خلف هذا اإلبداع محتفظا بأصله وأصالته.
ُ ن
ضف منحنيات  Laureatoالقوة عىل الساعة الهيكلية ،بينما تتناغم المكونات بمنتىه اإلتقان مع الوعاء.
دقة صارمة وإحساس مرهف ُ ،حيث ت ي
عي خطوة تطورية ،وذلك
السياميك ،قدم للمرة األوىل عام  ،2017فإن رشكة  Girard-Perregauxتأخذ إحدى أيقوناتها ر
ومن خالل دمج ر
من خالل الجمع ر ن
بي مادة عرصية للغاية وفن الهيكلة العريق.
ً
الكبي من إنجاز التعقيدات الهائلة ،ولكن أيضا عن طريق التمكن من الفن
وذلك ألن فن صناعة الساعات ال يتجىل فقط من خالل التمكن
ر
ً
ً
ن
ن
تقت ،فضال
" "Métiers d'Artي
عاىل الحرفية .ويحتل فن الهيكلة مكانة خاصة يف هذا الكون ،حيث نيظهر بجالء ما تم إنجازه ميكانيكيا بشكل ي
.
الهيكىل آلية الحركة الفاخرة “ Haute
التصميم
ف
يتجىل
الذي
التحدي
هو
هذا
وألن
اإلبهار
عىل
ته
ر
قد
وكذلك
عن روعته الجمالية
ي
ي
ً
:""Horlogerie
الداخىل آللية الحركة ،تكون الخامة مثقبة ،مجوفة ،ومقلصة بحيث ال يبف إال ما كان حيويا
الجمال
عن
الكشف
أجل
ومن
ن ي
ً
ن
ه رحلة
ورصوريا .أما التصميم المعماري آللية الحركة ،فيبدو يف ذلك التجسيم
والذي يكشف خطوطها نالتصميمية الرائعة .والنتيجة الحتمية ي
ن
ن
ر
ن
ن
واقعية مع القوة يف عالم صناعة الساعات الراقية .حيث الياء والغت يف الرصوريات والخفة يف الفراغ .الخط المستقيم والقوس .الجوهر
باللون األزرق والمظهر باللون األسود .هذا ما ر ن
يمي الساعة .Laureato Skeleton "Earth to Sky" Edition
يتمثل وعاء هذا اإلبداع ن ن
السياميك األسود البسيط بقطر يبلغ  42مم ُ
وسمك مقداره  10.93مم – وتشكل
الفت يف العلبة المصنوعة من ر
ي
ً
السياميك األسود مع تشطيبات للسطح مطفأة
–
التصميمية
الخطوط
العروات جزءا ال يتجزأ من
والت تتناسق ربياعة مع سوار ذي أربطة من ر
ي
وحريرية بالتناوب.
.
متناسبة بمنتىه الدقة ،تتيح الساعة منحنيات حسية تتألق بامتياز مع الخطوط المتحفظة ومحددة بوضوح والستكمال منظومة اإلبداع تم
ن
صقل اإلطار ن
ر
شء ن يف مكانه يفصح عن البحث عن الوصول إىل النسب المتناسقة والسمات
ثمان األضالع
ر
ي
الشهي ونحته يف دائرة .كل ي
العمالنية.
الكاليي  ،GP01800-1041الذي تم تطويره وإبداعه وتجميعه ن يف ورش Girard-
وفيما يتعلق بالمحتوى ،فإن الساعة تكشف عن
ر
ً
ن
وهيكىل بالكامل وتم تشطيبه يدويا مع وجود ميل لتعزيز الجوانب
ذان الملء
 Perregauxيف مدينة  La Chaux-de-Fondsبسويرسا .وهو ي
ي
والزوايا الداخلية .تحفة ميكانيكية تم تعزيز بنيتها من خالل كتلة هزازة هيكلية بالكامل بلون الذهب الوردي تتألق بضوء خافت .وداخل هذه
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ً
التحفة الزرقاء األنيقة ،ينبض القلب عند الظهر .كما أن ترس ر ن
الميان يذكرنا أن الساعة ” Laureato Skeleton “Earth to Skyتمثل إبداعا
المتغي ي ن يف بوعد الدقة الفائقة.
ينبض بالحياة ،وجموده
ر
السياميك ،يصل إىل حد الكمال المادي ن يف عالم صناعة الساعات
ر
ً
حس المظهر ،قوي البنية .داكن من الخارج ،ساطع من الداخل.
خارج يتسم بالصالبة الفائقة ،وأيضا المرونة المدهشة .جسم
مظهر ر ي
ي
داخىل ن ي
ه رسالة عاطفية وعمالنية يف نفس الوقت.
الساعة  ”Laureato Skeleton “Earth to Skyي
ُ
ر
الت تتمتع بها مادة تعد من
السياميك األسود ،حيث تستفيد الساعة
تم إبداعها من ر
 Laureato Skeletonمباشة من مستويات الجودة ي
األكي حداثة ً ،
ر
أفضل المواد ن يف عالم صناعة الساعات.
أيضا .مضادة للحساسية ،أخف من الفوالذ ،ولكنها متينة للغاية ،مقاومة للحرارة
وبالتاىل للخدوش ،كما أنها تتيح درجة من العمالنية والراحة الجمالية ،وهذا يجعلها محل
للتغيي ذات مقاومة عالية للتآكل
غي قابلة
ر
العالية ،ر
ي
يتغي لونها ،سواء عند مواجهة الشدائد أو مع مرور الوقت.
كبي .ناعمة الملمس ،تعمل عىل تشتيت الحرارة ،ال ر
تقدير ر
ن ً
ً
ن
متمية ومتفردة ،الساعة  "Laureato Skeleton "Earth to Skyن
متناغمة مع العرص ،ر ن
الحرص بالنسبة
الياما كامال بإعادة صياغة مفهوم
تليم
ر ن
النشطيي.
لرجال اليوم

المواصفات الفنية
Laureato Skeleton
81015-32-432-32A
العلبة
:
سياميك أسود
الخامات
ر
القطر 42.00 :مم
السماكة 10.93 :ملم
غي عاكس
الزجاج :كريستال ياقوت مزدوج ر
ظهر علبة الساعة :كريستال سافاير
ر
المينا :بدون مينا ،حلقة مزودة بمؤشات معلقة
ر
المايسيو ،ضوئية
العقارب :شكل عصا
ر
مقاومة للماء تصل إىل  100مي ( 10وحدة ضغط جوي)
آلية الحركة
الرقم المرجع ،GP01800-1041 :هيكلية ،ميكانيكية ذاتية الملء ،األسطح بلمسات زرقاء بتقنية PVD
القطر 29.90 :مم ()4/1'''13
السماكة 4.16 :مم
ر
اليدد 28,800 :ذبذبة ف الساعة – ( 4هرتز)
المكونات173 :
المجوهرات25 :
مخزون الطاقة :حواىل  54ساعة
صغي
الوظائف :ساعات ،دقائق ،ثوان
ر
السوار
:
سياميك أسود
ت
الخاما
ر
:
سياميك أسود
غطاء
التيتانيوم،
من
الطيات
ثالن
إبزيم
المشبك
ر
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