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Blancpain - Corporate                              October 2019 

 والتي كانت تملكها المميزة للعالمةالساعات طرازات أحد النبان تستعرض في نيويورك ب

 مارلين مونرو 

أسطورية مرصعة ساعة ، نيويوركبالرمزي في الجادة الخامسة متجرها في  2019 أكتوبر 30بالنبان بتاريخ  استعرضت

ساعة الكوكتيل  يعد استعراضتعود إلى نجمة هوليود مارلين مونرو. وثالثينيات القرن الماضي  مصممة فيمجوهرات بال

من الصور العائدة جموعة مختارة شخصية وم ممتلكاتيضم الذي ، األناقة الخالدةبعنوان خاص المذهلة جزًءا من معرض 

الشهرين ، أحد المصورين لورنس شيلر وحضرالعالمة التجارية ومجموعاتها األنثوية.  التي تجسد أناقة، لممثلة األمريكيةل

 .2019نوفمبر  23 وحتىأكتوبر  31من  سيستقبل الجمهور، الذي حفل افتتاح المعرض بشكل منتظم مع مونروالذي تعاون 

الرائدة في  وقدراتهاخبرتها  تعكس ةثمينو ةادرقطعة نوهي  -كوكتيل العائدة لمارلين مونروساعة بالنبان  شركة استعرضت

سعداء  : "نحن بالنبان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة حايكقال مارك تعليقاً على الخبر . و-الساعات النسائية  مجال تصنيع

كانت  العالمية الفنانةوأن ألول مرة على اإلطالق، ال سيما  تملكها مارلين مونرو كانتساعة الكوكتيل التي  جداً باستعراض

 ." المجوهراتقطع من عدد ضئيل تمتلك 

، مالكة أوثينتيك براندز جروب ، مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة قال جيمي سالترمن جانبه و

من البراعة والحرفية  تمتلك هذه العالمة تاريخ مارلين مونرو.ء بذكرى لالحتفا نتعاون مع بالنبان: "يسرنا أن مونرو استيت

 "الدائم.مونرو مع إرث مارلين  بشكل واضحويتماشى الذي ال يغيره الزمن، الفخمة 

زاد مفي ء الساعة الشهيرة، المستوحاة من فن اآلرت ديكو لثالثينات القرن الماضي، من قبل العالمة التجارية تم شراوقد 

القطع األخرى التي تكشف الستار عن الشخصية االستثنائية لمارلين مونرو، العديد من حيث يتم استعراضها مع  ،خاص

التي ، واإليصاالت القرطاسيةقطع ، وممثليال، وبطاقة عضوية نقابة المدير، والكتب، وكرسي الفساتينويتضمن المعرض 

في  استعراض هذه القطع المميزةيتم و. لورانس شيلر وبعضها بتوقيع، وكذلك الصور، في نيويورك وصلتها خالل إقامتها

 .في الماضي والحاضرتستعرض إرث ساعات بالنبان النسائية ، ةأجواء راقي

الزوج  المؤلف آرثر ميلرمن هدية  كانت عبارة عن، يُعتقد بأن ساعة بالنبان المميزة التي يتم عرضها للمرة األولى للجمهور

، ماركيزقطعتي ألماس بتصميم الو ةدائرية ماس 71مرّصعة بـ هي البالتين والساعة من  ُصنعتوقد . مونرولمارلين الثالث 

، باإلضافة إلى زرقاءعقارب و باللون األصفرساعة  عدادتعلى قرصها المستطيل األبيض مع  "بالنبان" شعار وهي تحمل 

 المميزةتجسد الهندسة . .59FHF محرك الساعة الميكانيكي الصغيرعلى  " Rayville Watch Co. 17 Jewels " شعار

ً لهذه الساعة الثمينة توازنة المنظم اتواإلعداد ً مثالي ا من  سواء تم ارتادؤها في الليل أو النهار، وذلك، واألناقة الريادةبين  ا

 .مونرو مارلين تماماً كما شخصية، والتألقبين السحر واإلبداع خالل الجمع 

ً و. الخالدة بالنبان النسائيةساعات  معالعديد من النقاط المشتركة  والراقية اسةوالحس والرقيقةتتقاسم المرأة األنيقة  منها  اقتناعا

كساعة ملهمة لألناقة النسائية  استطاعات العالمة النسائية إثبات ريادتها، الساعات الميكانيكية جمال وأناقة تقدربأن المرأة 

التي تعتبر من أشهر ) – Rolls ، وهيفي العالمأول ساعة يد للسيدات أطلقت بالنبان  1930عام . المستوى العالميعلى 

 .مستديرة في ذلك الوقتميكانيكية ، وهي مزودة بأصغر حركة 1956عام  Ladybird تها ساعةتل – (الساعات حتى يومنا

 مارلين تماماً كما ،التاريخ بفضل جهود استثنائية بذلتها امرأة مبدعة األنثوية للساعات دخلت عالمة بالنبان الشهيرة

 هاذكاؤوقد ساعدها  ،1933 عام الساعات لصناعة شركة ترأس امرأة أول، التي تعتبر فيختر بيتي وهي مونرو،

ا وبالتالي موعة ساعاتهإلى مج لمجوهراتفي تطوير عالمة بالنبان عبر إضافة الساعات المرصعة با المميزة ورؤيتها

 حيث مارلين،حياة ل مشابهاً  المهنية حياتها مسار كان المعنى، وبهذا. بناء سمعة استثنائية للعالمة حول العالم

 من الفريد تصميمعبر ال االلتقاءوكان مصيرهم . بها خاصة إنتاج شركة تدير أمريكية امرأة ثاني أصبحت

 .من بالنبان الكوكتيل عةلسا نوعه
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أطوار مراحل  تستعرض صغيرة جمالية إيماءة عبر والمنزل الشهير للساعات النجمة بين الصلة تعززت كما

، والسحر اإلحساس جسدتالتي مونرو رلينالمميزة لما لالجما عالمة في الساعة والتي تتشابه إلى حد كبير مع القمر

 الحين ذلك منذ أصبح الذي - القمر طور مؤشر بتحديث بالنبان قامت الماضي، القرن من الثمانينيات ففي

 Moon Phases طرز جميع تتميز ، 2006 عام النسائية المجموعة إطالق ومنذ. فارقة للعالمة عالمة

تتألق ساعات بالنبان  هوليوود، وكما نجمات! كعالمة للجمال نجمة شكل على بذبابة مزين أنثوي بوجه للسيدات

 .الخالدة وأناقتها المثالي بتفردها النسائية

ً للجماهير إبتداء من  في متجر بالنبان على  2019نوفمبر  23أكتوبر وحتى  31سيكون معرض األناقة الخالدة متاحا

 نيويورك، الواليات المتحدة االميركية 10022فيفث آفينيو،  697العنوان التالي 

 

 بانحول بالن

لساعات في العالم. لأقدم ماركة تعرف بأنها و، ورامن قبل جيهان جاك بالنكبين في سويسرا ج 1735 العالمة عامتأسست 

الساعات لنقل  قطاع، يدفع المصنع باستمرار حدود على مر السنين وابتكاراته االستثنائيةلتقاليد االبتكار نظراً إلخالصه و

 .مستويات لم يصل إليها قبالً هذا الفن إلى 

برة ال تقدر بثمن بإحياء علم الساعات الميكانيكية من خالل نقل خ، يتم التعبير عن هذا االلتزام مدلة األتجسيًدا لرؤية طويو

 .، إلى جانب االستثمارات المنتظمة في الموارد البشرية وتقنيات اإلنتاج واألبحاثمن جيل إلى آخر

لة. مع نسبة من الحرية اإلبداعية الكام بالنبان ، تستفيدوإتقانها الكامل لعملية التصنيع بفضل التدفق المستمر لالبتكاراتو

، للساعاتع اليدوي ي، والتجم، والمتخصصين والحرفيين المدربيندارته المصممة والُمصنّعة في العالية من مكوناته وأدوا

 طابقةساعات مبتكرة وم والكفاءة في تصميم، التفاصيل المخفية والتشطيبات المكررة التي يتم تنفيذها يدويًا وصواًل إلى أدق

إبداعات العالمة التجارية وجميع مجموعاتها ، بما في  عبرات السويسرية الكبرى. يتم نقل هذه الفلسفة لتقاليد صناعة الساع

الفريدة   Métiers d'Art    ، ومجموعةللغواصين ألسطوريةا Fifty Fathoms ، وساعةالكالسيكية Villeret ذلك

 للنساء المتميزات. من نوعها

   www.blancpain.comلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

 

 حول مارلين مونرو

، ريقها الخاصط شقفي  كفنانة رائدة. نجحت مونرو أهمية في العالماألكثر البوب  فنمارلين مونرو هي واحدة من أيقونات 

روحها الرائدة . تواصل جميع احالمهن عاجزات عن تحقيقشغفها في عصر كانت فيه النساء  وتابعتشخصيتها  أثبتتحيث 

. إن الشراكات والتقاليدجاوز الثقافات ت، إلى جانب قوتها النجمية التي ال تضاهى، إلهام األجيال الحديثة وتواستقاللها وثقتها

ا كرمز ، باإلضافة إلى برنامج الترويج الشامل ، تعزز مكانتهمستهلكين على حد سواءمع العالمات التجارية الفاخرة وال

، وهي شركة  Authentic Brands Group (ABG) شركةمن مملوكة  Marilyn Monroe Estate  عالمي. 

 .والاليف ستايل، وتمتلك مجموعة من وسائل اإلعالم العالمية والترفيه مات التجارية والتسويق والترفيهلتطوير العال

 

 Twitter و  Facebookو  Instagram على marilynmonroeتابعوا لمزيد من المعلومات والتحديثات الحصرية ، 

 .Snapchatو 
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