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بالنبان تستعرض في نيويورك أحد طرازات الساعات المميزة للعالمة والتي كانت تملكها
مارلين مونرو
استعرضت بالنبان بتاريخ  30أكتوبر  2019في متجرها الرمزي في الجادة الخامسة بنيويورك ،ساعة أسطورية مرصعة
بالمجوهرات مصممة في ثالثينيات القرن الماضي وتعود إلى نجمة هوليود مارلين مونرو .يعد استعراض ساعة الكوكتيل
المذهلة جز ًءا من معرض خاص بعنوان األناقة الخالدة ،الذي يضم ممتلكات شخصية ومجموعة مختارة من الصور العائدة
للممثلة األمريكية ،التي تجسد أناقة العالمة التجارية ومجموعاتها األنثوية .وحضر لورنس شيلر ،أحد المصورين الشهرين
الذي تعاون بشكل منتظم مع مونرو حفل افتتاح المعرض ،الذي سيستقبل الجمهور من  31أكتوبر وحتى  23نوفمبر .2019
استعرضت شركة بالنبان ساعة كوكتيل العائدة لمارلين مونرو -وهي قطعة نادرة وثمينة تعكس خبرتها وقدراتها الرائدة في
مجال تصنيع الساعات النسائية  .-وتعليقا ً على الخبر قال مارك حايك ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بالنبان" :نحن سعداء
جداً باستعراض ساعة الكوكتيل التي كانت تملكها مارلين مونرو ألول مرة على اإلطالق ،ال سيما وأن الفنانة العالمية كانت
تمتلك عدد ضئيل من قطع المجوهرات".
ومن جانبه قال جيمي سالتر ،مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أوثينتيك براندز جروب ،مالكة
مونرو استيت" :يسرنا أن نتعاون مع بالنبان لالحتفاء بذكرى مارلين مونرو .تمتلك هذه العالمة تاريخ من البراعة والحرفية
الفخمة الذي ال يغيره الزمن ،ويتماشى بشكل واضح مع إرث مارلين مونرو الدائم".
وقد تم شرا ء الساعة الشهيرة ،المستوحاة من فن اآلرت ديكو لثالثينات القرن الماضي ،من قبل العالمة التجارية في مزاد
خاص ،حيث يتم استعراضها مع العديد من القطع األخرى التي تكشف الستار عن الشخصية االستثنائية لمارلين مونرو،
ويتضمن المعرض الفساتين ،والكتب ،وكرسي المدير ،وبطاقة عضوية نقابة الممثلي ،وقطع القرطاسية ،واإليصاالت التي
وصلتها خالل إقامتها في نيويورك ،وكذلك الصور ،وبعضها بتوقيع لورانس شيلر .ويتم استعراض هذه القطع المميزة في
أجواء راقية ،تستعرض إرث ساعات بالنبان النسائية في الماضي والحاضر.
يُعتقد بأن ساعة بالنبان المميزة التي يتم عرضها للمرة األولى للجمهور ،كانت عبارة عن هدية من المؤلف آرثر ميلر الزوج
صعة بـ  71ماسة دائرية وقطعتي ألماس بتصميم الماركيز،
صنعت الساعة من البالتين وهي مر ّ
الثالث لمارلين مونرو .وقد ُ
وهي تحمل شعار " بالنبان "على قرصها المستطيل األبيض مع عدادت ساعة باللون األصفر وعقارب زرقاء ،باإلضافة إلى
شعار "  " Rayville Watch Co. 17 Jewelsعلى محرك الساعة الميكانيكي الصغير  .FHF.59تجسد الهندسة المميزة
واإلعدادات المنظمة لهذه الساعة الثمينة توازنا ً مثاليا ً بين الريادة واألناقة ،سواء تم ارتادؤها في الليل أو النهار ،وذلك من
خالل الجمع بين السحر واإلبداع والتألق ،تماما ً كما شخصية مارلين مونرو.
تتقاسم المرأة األنيقة والرقيقة والحساسة والراقية العديد من النقاط المشتركة مع ساعات بالنبان النسائية الخالدة .واقتناعا ً منها
بأن المرأة تقدر جمال وأناقة الساعات الميكانيكية ،استطاعات العالمة النسائية إثبات ريادتها كساعة ملهمة لألناقة النسائية
على المستوى العالمي .عام  1930أطلقت بالنبان أول ساعة يد للسيدات في العالم ،وهي – ( Rollsالتي تعتبر من أشهر
الساعات حتى يومنا) – تلتها ساعة  Ladybirdعام  ،1956وهي مزودة بأصغر حركة ميكانيكية مستديرة في ذلك الوقت.
دخلت عالمة بالنبان الشهيرة للساعات األنثوية التاريخ بفضل جهود استثنائية بذلتها امرأة مبدعة ،تماما ً كما مارلين
مونرو ،وهي بيتي فيختر ،التي تعتبر أول امرأة ترأس شركة لصناعة الساعات عام  ،1933وقد ساعدها ذكاؤها
ورؤيتها المميزة في تطوير عالمة بالنبان عبر إضافة الساعات المرصعة بالمجوهرات إلى مجموعة ساعاتها وبالتالي
بناء سمعة استثنائية للعالمة حول العالم .وبهذا المعنى ،كان مسار حياتها المهنية مشابها ً لحياة مارلين ،حيث
أصبحت ثاني امرأة أمريكية تدير شركة إنتاج خاصة بها .وكان مصيرهم االلتقاء عبر التصميم الفريد من
نوعه لساعة الكوكتيل من بالنبان.
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كما تعززت الصلة بين النجمة والمنزل الشهير للساعات عبر إيماءة جمالية صغيرة تستعرض مراحل أطوار
القمر في الساعة والتي تتشابه إلى حد كبير مع عالمة الجمال المميزة لمارلين مونروالتي تجسد اإلحساس والسحر،
ففي الثمانينيات من القرن الماضي ،قامت بالنبان بتحديث مؤشر طور القمر  -الذي أصبح منذ ذلك الحين
عالمة فارقة للعالمة .ومنذ إطالق المجموعة النسائية عام  ، 2006تتميز جميع طرز Moon Phases
للسيدات بوجه أنثوي مزين بذبابة على شكل نجمة كعالمة للجمال! وكما نجمات هوليوود ،تتألق ساعات بالنبان
النسائية بتفردها المثالي وأناقتها الخالدة.
سيكون معرض األناقة الخالدة متاحا ً للجماهير إبتداء من  31أكتوبر وحتى  23نوفمبر  2019في متجر بالنبان على
العنوان التالي  697فيفث آفينيو 10022 ،نيويورك ،الواليات المتحدة االميركية

حول بالنبان
تأسست العالمة عام  1735من قبل جيهان جاك بالنكبين في سويسرا جورا ،وتعرف بأنها أقدم ماركة للساعات في العالم.
ونظرا ً إلخالصه لتقاليد االبتكار وابتكاراته االستثنائية على مر السنين ،يدفع المصنع باستمرار حدود قطاع الساعات لنقل
هذا الفن إلى مستويات لم يصل إليها قبالً.
وتجسيدًا لرؤية طويلة األمد ،يتم التعبير عن هذا االلتزام بإحياء علم الساعات الميكانيكية من خالل نقل خبرة ال تقدر بثمن
من جيل إلى آخر ،إلى جانب االستثمارات المنتظمة في الموارد البشرية وتقنيات اإلنتاج واألبحاث.
وبفضل التدفق المستمر لالبتكارات وإتقانها الكامل لعملية التصنيع ،تستفيد بالنبان من الحرية اإلبداعية الكاملة .مع نسبة
عالية من مكوناته وأدواته المصممة وال ُمصنّعة في الدار ،والمتخصصين والحرفيين المدربين ،والتجميع اليدوي للساعات،
ً
وصوال إلى أدق التفاصيل المخفية ،والكفاءة في تصميم ساعات مبتكرة ومطابقة
والتشطيبات المكررة التي يتم تنفيذها يدويًا
لتقاليد صناعة الساعات السويسرية الكبرى .يتم نقل هذه الفلسفة عبر إبداعات العالمة التجارية وجميع مجموعاتها  ،بما في
 Métiers d'Artالفريدة
ذلك  Villeretالكالسيكية ،وساعة  Fifty Fathomsاألسطورية للغواصين ،ومجموعة
من نوعها للنساء المتميزات.
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حول مارلين مونرو
مارلين مونرو هي واحدة من أيقونات فن البوب األكثر أهمية في العالم .نجحت مونرو كفنانة رائدة في شق طريقها الخاص،
حيث أثبتت شخصيتها وتابعت شغفها في عصر كانت فيه النساء عاجزات عن تحقيق جميع احالمهن .تواصل روحها الرائدة
واستقاللها وثقتها ،إلى جانب قوتها النجمية التي ال تضاهى ،إلهام األجيال الحديثة وتتجاوز الثقافات والتقاليد .إن الشراكات
مع العالمات التجارية الفاخرة والمستهلكين على حد سواء ،باإلضافة إلى برنامج الترويج الشامل  ،تعزز مكانتها كرمز
عالمي Marilyn Monroe Estate .مملوكة من شركة ) ، Authentic Brands Group (ABGوهي شركة
لتطوير العالمات التجارية والتسويق والترفيه ،وتمتلك مجموعة من وسائل اإلعالم العالمية والترفيه والاليف ستايل.

لمزيد من المعلومات والتحديثات الحصرية  ،تابعوا  marilynmonroeعلى  Instagramو  Facebookو Twitter
و .Snapchat
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