November 2018

Blancpain – Villeret Métiers d'Art Collection
Ref. 6612-3633-55B / 6612-3616-55B

 Métiers d’Artمن بالنبان
تحتفي بالجميالت األسطوريات في الصين القديمة
تحتفل بالنبان ،أقدم دور صناعة الساعات الفاخرة في العالم ،بالتميز واإلبداع عبر إطالق سلسلة فريدة من أربع ساعات ضمن
مجموعة  Métiers d d'Artمستوحاة من ثقافة وتاريخ إمبراطوريات العصور الوسطى في الصين .وتحتفي هذه القطع الفنية،
التي تكرم الجمال االستثنائي للصين القديمة ،بتقنيات الزخرفة اليدوية التي تتميز بها دار بالنبان.

الجميالت األربعة ،هن أربع نسوة من التاريخ الصيني إشتهرن بجمالهن البديع و الفائق ،حيث تم اعتبارهن أجمل النساء في ذلك العصر،
ويقال أنهن عشن على التوالي خالل نهاية فترة الربيع والخريف( 481-722قبل الميالد) ،الممالك الثالث ( 280-220م)  ،ساللة هان
الغربية ( 206ق.م  9 -م) ) .وساللة تانغ ( 907-618م) .وإضافة إلى جمالهن األخاذ ،إكتسبن شهرتهن من تأثيرهن المفرط على مسيرة
ممالك وأمبراطوريات صينية ،وبالتالي كان وجودهن بالغ التأثير على تاريخ الصين العام .تقول األسطورة أن ثالثة منهن تسببوا في
إضعاف ممالكهن ،وعشن جميعا ً نهايات غامضة أو مأساوية.
قررت دار بالنبان ،المشهورة بتصنيع الساعات الفاخرة ،إحياء قصص هذه الشخصيات الرمزية من الصين القديمة وتصميمها على
مجموعة من مينا ساعاتها ،باعتماد التقنيات الفنية التي تستند إلى خبرات طويلة في مجال تصنيع الساعات ،وذلك في ورشة تصنيع
ساعات  Métiers d'Artبقرية لو براسوس ،في بيئة خالبة تقع في قلب  ، Vallée de Jouxحيث يعيد حرفيو دار بالنبان إحياء
مهارات األجداد من جيل إلى جيل .ويتم استخدام فنون مختلفة في كل ساعة من الساعات ومن ضمنها المينا المطعم بتصميم champlevé
أو تصميم  engravingأو فن  shakudōالياباني أو تصميم  marquetryالفارسي أو المينا المطلي ،في هذه السلسلة الخاصة ،في
حين تتميز جميع الساعات األربع بمينا مطلي بتصاميم فائقة الجمال.
سي شي
سي شي هي أولى جميالت الصين األربعة ،عاشت خالل فترة الربيع والخريف .ولدت في قرية جبلية في والية يو (المعروفة اليوم باسم
مقاطعة تشجيانغ) ،من مملكة “يوي” .كانت “سي شي” تغسل الثياب على ضفة النهر  ،فإنعكست صورتها على سطح المياه  ،ولفرط
جمالها الطاغي بقيت االسماك مشدوده تشاهد هذا ال ُحسن ولم تتحرك حتى غرقت ونزلت إلى القاع.
ولمحاكاة هذا المشهد ،ركز حرفيو بالنبان بشكل خاص على تقنية المينا بتصميم  ، Grand Feu champlevéوالتي توفر درجات
مختلفة من التعتيم مع غنى استثنائي باأللوان لتصميم مذهل .تم نحت الزخارف الذهبية الصلبة بتأن على قاعدة المينا ،قبل تطبيق المينا
على المناطق المنحوتة للحصول على زخرفة ملونة غاية في الجمال ،باستخدام فرشاة على طبقات متتالية ،حيث تم صنعها باستخدام
تقنية  ، Grand Feuالتي تتطلب استخدام عملية التزجيج في الفرن عند درجات حرارة تصل إلى حوالي  800درجة مئوية .استخدم
خبراء بالنبان مينا بطالء شفاف لمحاكاة طبيعة المياه ،حيث تظهر تظهر أسماك الشبوط المحفورة على القرص تحت المينا ،بفضل
التصميم المبتكر لمحور الساعة ،اعتمادًا على المؤثرات الضوئية.
دياو تشان
على عكس الجميالت الثالث األخرى ،كانت دياو تشان شخصية أسطورية من رواية الممالك الثالث الرومانسية ،التي تسلط الضوء
على األحداث الرئيسية التي جرت أواخر عهد ساللة هان الشرقية وفترة الممالك الثالث .وتعتبر دياو األجمل بعد سي شي ،حيث
استخدمت سحرها للتسبب بمقتل أحد اللوردات المسؤول عن مقتل والديها .تقول االسطورة أنها خرجت ذات ليلة إلى باحة منزلها فخجل
القمر من جمالها واختبأ خلف السحب لذا لُقبت ب ُمخفية القمر.
يجمع المينا المخصص لدياو تشان مجموعة مختلفة من المهارات االستثنائية ،ما يسلط الضوء على خبرة دار بالنبان في فنshakudō
و . engravingتم غمر سبيكة مصنوعة من الذهب والنحاس بتصميم  ،shakudōوالمستخدمة كقاعدة للمينا ،في وعاء خاص من
مادة  ،rokushōلخلق نوع من الصدأ القاتم – يتأرجح بين ظالل البني واألزرق واألسود – في مشهد يذكر بالغسق .تم تطبيق تطعيمات
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الذهب األحمر واألصفر ،المنقوشة أو المطلية بالتصاميم التقليدية ،لعرض صورة ثالثية األبعاد لداو تشان بينما تتأمل بالقرب من قمر
متقزح من عرق اللؤلؤ.
وانغ تشاو جون
ظهرت الجميلة العظيمة الثالثة للصين القديمة ،وانغ تشاو جون  ،فى عهد ساللة هان .كانت فائقة الجمال ،في شبابها أرسلت الى القصر
االمبراطوري لتكون من جواري القصر يوان .تم تزويجها فيما بعد وبموافقتها لحاكم مملكة شيونغ-نو ،وتروي األسطورة ،أنه تسببت
إطاللتها الخالبة في ارتعاش الطيور في رحلة كاملة إلى درجة السقوط من السماء.
تصور القطعة المخصصة لوانغ تشاو جون المشهد الذي انفصلت فيه عن قبيلتها .قام فنانو بالنبان بتصوير المناظر الطبيعية الجبلية
الثلجية بعناية على المينا الذهبي باستخدام الخشب الفاخر بتصميم  ، marquetryإضافة إلى مينا  Grand Feu champlevéبنقوش
مميزة على الذهب والصدف .وبالتالي  ،فإن التأثيرات المختلفة للمواد واأللوان التي تم تحقيقها تعزز جمال وشجاعة هذه الشخصية،
التي تحمل في الصورة آلة البيبا في يدها وتلبس عباءة حمراء فائقة الفخامة.
يانغ غوي في
يانغ غوي في كانت محظية لإلمبراطور  Xuanzhongمن ساللة تانغ .عاشت خالل فترة تميزت ببعض االنفتاح والسالم االجتماعي.
ا
جماال استثنائياا لدرجة أنه حتى الزهور كانت تخجل ،بل كانت تمتلك موهبة كبيرة في فنون الرقص والموسيقى ،التي تعتبر
لم تكن فقط
من أكثر الفنون إلهاما ً.
قام فنانو دار بالنبان بتصميم قرص القطعة الرابعة في هذه السلسلة الخاصة مع صورة ليانغ غوي تظهر وكأنها متعبة قليالً ،تجلس في
نظرا ألن كل لون يتم تطبيقه في المينا على نحو منفصل ،فقد تم رسم المشهد على مراحل ومستويات متعددة .وقد
وضعية ساحرة .و ً
تضمنت العملية المرور بعدة مراحل إبداعية ،بد ًءا من إعداد السطح المراد طالئه .وإلنشاء قاعدة للرسم ،تم طالء الميناء الذهبي بدقة
على طبقات متعددة على كال الجانبين لتجنب التشويه ،ثم تم صقله بعناية للحصول على قرص مسطح وسلس ،قابل للرسم باستخدام
األصباغ الملونة.
تحتفي القطع األربع في السلسلة الفريدة من نوعها بجميالت الصين القديمة بعلبة من الذهب األحمر  42ملم ،وهي القطر المثالي للقرص
المزخرف .ويتم تشغيل هذه القطع الفنية الرائعة بحركة  R3A13ذات التعبئة اليدوية مع احتياطي طاقة لمدة ثمانية أيام .يمكن رؤية
الحركة عبر الواجهة الخلفية المصنوعة من الياقوت األزرق ،حيث تظهر التشطيبات الدقيقة تما ًما مثل زخارف المينا ،والزخارف
بتصميم  Côtes de Genèveوالتشطيبات اليدوية المستخدم الستكمال تصميم الجسور.
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