الممثل الشهير تشين شياو يصبح
السفير الجديد لماركة  Girard-Perregauxفي الصين
 28يونيو  :2019يسر دار  Girard-Perregauxالكشف عن السفير الجديد للماركة في الصين ،أال وهو الممثل الشهير تشين شياو
 الممثل الصيني الشاب الذي اقتحم عالمي السينما والتلفزيون ،وأحد نجوم المستقبل الواعدين ،الذي يشع بالذكاء واألناقة ،والذي حفراسمه بأحرف من نور بفضل أدائه الفطري الممتع الذي نال بفضله تقدير وإعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.
دار  Girard-Perregauxتكشف عن الوجه الجديد للماركة من خالل حملة دعائية تبرز القيم المشتركة لكل من الممثل تشين شياو
ودار صناعة الساعات الفاخرة المتمثلة في :االلتزام والدقة واإلبداع ،فضال عن إضفاء لمسة من الشاعرية واألناقة إلى حياتنا اليومية.
بدأ تشين شياو مشواره في التمثيل بالمسلسل التلفزيوني  ، Our Class Songواحتل فيما بعد المركز األول في االختبارات اإلقليمية لدخول
أكاديمية الدراما المركزية .بفضل مهاراته في التمثيل وحضوره وشخصيته ،سطع نجم تشين شياو سريعا في عالم السينما .وقد نجح على مر السنين
في تمثيل العديد من األدوار المتنوعة في أفالم ومسلسالت تلفزيونية شهيرة ،منها (2013) Swordsmanو Legend of Lu Zhen
)(2013و(2014) The Romance of the Condor Heroesو كذلك (2014) The Taking of Tiger MountainوThe
نظرا ألداءه المذهل وتجسيده الواقعي للشخصيات التي
(2017) Founding of An Armyو (2017) Nothing Gold Can Stay
ً
تقمصها ،وهو ما نال بسببه تقدير معجبيه وترشح بفضله للعديد من الجوائز الهامة في عالم صناعة السينما العالمية .في السنوات األخيرة ،ساهم
دوره في المسلسل التلفزيوني  (2019) Love Journeyبشكل خاص في توسيع قاعدة معجبيه.

بعيدا عن الشاشة ،يُعرف تشين شياو بين أصدقائه باسم «المرح» بفضل موهبته الكبيرة وحبه لالستطالع ،تم ّكن الممثل الصيني من
االنتقال بسالسة من دور إلى آخر ،مستكشفا آفاق جديدة ،في دهشة وذهول من معجبيه .يؤمن تشين شياو بالحرص على البقاء في
الصدارة ،ولكن مع االستعداد لقبول جميع تقلبات الحياة  -مع تنمية حس داخلي خاص من الرومانسية والغموض.

« ال أحد يعلم ما يخبئه الغد ،بل إننا نتعامل مع كل موقف في حينه .مثل هذه األشياء تأتي إلينا ،ودورنا هو استقبالها بحفاوة والتعايش
معها .الوقت حليفنا .فلنعشه بأناقة» تشين شياو.
الحياة دون عناء التفكير في الغد وتقدير اللحظة الحالية والقدرة على اعتبارها أفضل لحظة تعيشها :تلك هي فلسفة تشين شياو في الحياة،
التي تمثل فيها ساعات  Girard-Perregauxتذكارا يوميا بأن الوقت هو خير الحلفاء .ولهذا السبب تحديدا ،المتمثل في الطبيعة الحرة
المنطلقة والشخصية المغامرة والمثابرة ،التي ال تنسى أبدا الجمع بين الشغف واألناقة في الحياة اليومية ،أرادت Girard-Perregaux
التعاون مع الفنان تشين شياو.

يروج لها تشين شياو من خالل شخصيته وتمثيله مع ماركتنا .تتطلب ساعات  Girard-Perregauxأساليب
«تتناغم هذه القيم التي ّ
مدروسة بعناية ومهارة حرفية بارعة اإلتقان .ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذا السعي المستمر لتحقيق الدقة الفائقة والحفاظ على تراثها
العريق ،تستمر دار  Girard-Perregauxفي اإلبداع وفي إعادة صياغة بعض أيقونات الماركة من خالل إبداعات معاصرة وشاعرية
في كثير من األحيان ،مصممة في تناسق تام للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر .في الوقت الراهن ،البد للساعة أن تعطي أكثر بكثير
من مجرد بيان الوقت ،فيجب أن تحكي قصة أو تقدم تصميما أنيقا أو تنبض بالمعاني واألحاسيس  -كما هو الحال تماما في األداء
التمثيلي للفنان تشين شياو وأدواره المنتقاة .إنها فلسفة الحياة والعمل التي نتقاسمها مع تشين شياو ».السيد  ،Patrick Pruniauxالمدير
التنفيذي لدار .Girard-Perregaux
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