
 

 Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/en/press-lounge   

 

 

Blancpain – Villeret Métiers d'Art Collection       November 2018 

Ref. 6612-3633-55B / 6612-3616-55B 

 

Métiers d’Art من بالنبان 

 سطوريات في الصين القديمةبالجميالت األتحتفي  

 

ضمن سلسلة فريدة من أربع ساعات  عبر إطالق، بالتميز واإلبداع المفي العالفاخرة صناعة الساعات دور ، أقدم بالنبانتحتفل  

، القطع الفنيةهذه  يتحتفو. العصور الوسطى في الصين اتمستوحاة من ثقافة وتاريخ إمبراطوري Métiers d d'Art مجموعة

 .بالنبانالتي تتميز بها دار تقنيات الزخرفة اليدوية للصين القديمة، ب الجمال االستثنائي تكرمالتي 

 

حيث تم اعتبارهن أجمل النساء في ذلك العصر،  هن أربع نسوة من التاريخ الصيني إشتهرن بجمالهن البديع و الفائق،، الجميالت األربعة

م( ، ساللة هان  280-220الممالك الثالث ) ،قبل الميالد( 481-722خالل نهاية فترة الربيع والخريف)ويقال أنهن عشن على التوالي 

إكتسبن شهرتهن من تأثيرهن المفرط على مسيرة وإضافة إلى جمالهن األخاذ، م(.  907-618م(. ( وساللة تانغ ) 9 -ق.م  206الغربية )

تسببوا في  نتقول األسطورة أن ثالثة منه .وبالتالي كان وجودهن بالغ التأثير على تاريخ الصين العام ممالك وأمبراطوريات صينية،

 ن، وعشن جميعاً نهايات غامضة أو مأساوية.إضعاف ممالكه

على وتصميمها ين القديمة هذه الشخصيات الرمزية من الصدار بالنبان، المشهورة بتصنيع الساعات الفاخرة، إحياء قصص  قررت

في ورشة تصنيع التي تستند إلى خبرات طويلة في مجال تصنيع الساعات، وذلك التقنيات الفنية  باعتماد ساعاتها، مينامجموعة من 

إحياء  حرفيو دار بالنبان يعيدحيث ،  Vallée de Joux تقع في قلبخالبة ، في بيئة بقرية لو براسوس   Métiers d'Art ساعات

 champlevéالمطعم بتصميم مينا الساعات ومن ضمنها الويتم استخدام فنون مختلفة في كل ساعة من من جيل إلى جيل. مهارات األجداد 

، في هذه السلسلة الخاصة في، المطليمينا الأو الفارسي   marquetryتصميم أو  الياباني shakudōفن أو  engraving تصميم أو 

 مطلي بتصاميم فائقة الجمال. مينابحين تتميز جميع الساعات األربع 

 ي شيس

عاشت خالل فترة الربيع والخريف. ولدت في قرية جبلية في والية يو )المعروفة اليوم باسم ، األربعة نالصيجميالت أولى ي شي هي س

تغسل الثياب على ضفة النهر ، فإنعكست صورتها على سطح المياه ، ولفرط ” سي شي“كانت  .”يوي“مملكة  منمقاطعة تشجيانغ(، 

 .ُحسن ولم تتحرك حتى غرقت ونزلت إلى القاعه تشاهد هذا الدجمالها الطاغي بقيت االسماك مشدو

ي توفر درجات ، والت Grand Feu champlevé ا بتصميممينالبشكل خاص على تقنية  بالنبان ، ركز حرفيومحاكاة هذا المشهدول

، قبل تطبيق المينا قاعدة المينا بتأن علىمذهل. تم نحت الزخارف الذهبية الصلبة  لتصميماأللوان مع غنى استثنائي بمختلفة من التعتيم 

صنعها باستخدام  حيث تم، طبقات متتالية علىفرشاة ، باستخدام غاية في الجمال ملونةزخرفة للحصول على المناطق المنحوتة  على

 تخدمدرجة مئوية. اس 800حوالي تصل إلى التزجيج في الفرن عند درجات حرارة عملية  التي تتطلب استخدام،  Grand Feu تقنية

، بفضل على القرص تحت المينا ةالمحفور تظهر أسماك الشبوط المياه، حيث تظهر بطالء شفاف لمحاكاة طبيعةمينا خبراء بالنبان 

 .، اعتمادًا على المؤثرات الضوئيةالساعة محورالتصميم المبتكر ل

 دياو تشان

تسلط الضوء ، التي رواية الممالك الثالث الرومانسيةمن  أسطورية، كانت دياو تشان شخصية الثالث األخرى يالتعلى عكس الجم

 حيث، شيي ساألجمل بعد وتعتبر دياو ساللة هان الشرقية وفترة الممالك الثالث.  التي جرت أواخر عهداألحداث الرئيسية  على

تقول االسطورة أنها خرجت ذات ليلة إلى باحة منزلها فخجل . استخدمت سحرها للتسبب بمقتل أحد اللوردات المسؤول عن مقتل والديها

 .بُمخفية القمر السحب لذا لُقبت خلفاختبأ والقمر من جمالها 

 shakudō يسلط الضوء على خبرة دار بالنبان في فنما مختلفة من المهارات االستثنائية،  مجموعةلدياو تشان يجمع المينا المخصص 

من خاص  وعاء، في يناوالمستخدمة كقاعدة للم، shakudō بتصميمسبيكة مصنوعة من الذهب والنحاس  . تم غمرengraving و

الغسق. تم تطبيق تطعيمات في مشهد يذكر ب –ظالل البني واألزرق واألسود  يتأرجح بين – لخلق نوع من الصدأ القاتم،  rokushōمادة
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بالقرب من قمر  بينما تتأمل داو تشان لاألبعاد  ةثيثال لعرض صورةالتقليدية،  يمتصام، المنقوشة أو المطلية بالفرالذهب األحمر واألص

 .عرق اللؤلؤمتقزح من 

 وانغ تشاو جون

فى عهد ساللة هان. كانت فائقة الجمال، في شبابها أرسلت الى القصر  ، وانغ تشاو جون ، للصين القديمة ةالثالث ةالعظيم ميلةالج ظهرت

تسببت نه وتروي األسطورة، أ، نو-شيونغ لحاكم مملكةوبموافقتها . تم تزويجها فيما بعد  يوان جواري القصراالمبراطوري لتكون من 

 . إطاللتها الخالبة في ارتعاش الطيور في رحلة كاملة إلى درجة السقوط من السماء

المناظر الطبيعية الجبلية  بالنبان بتصوير فصلت فيه عن قبيلتها. قام فنانوتصور القطعة المخصصة لوانغ تشاو جون المشهد الذي ان

بنقوش  Grand Feu champlevéمينا  إضافة إلى،   marquetryالخشب الفاخر بتصميم الثلجية بعناية على المينا الذهبي باستخدام 

، وشجاعة هذه الشخصيةها تعزز جمال على الذهب والصدف. وبالتالي ، فإن التأثيرات المختلفة للمواد واأللوان التي تم تحقيق مميزة

 .فائقة الفخامةعباءة حمراء تلبس بيبا في يدها وآلة الالتي تحمل في الصورة 

 في ويغيانغ 

من ساللة تانغ. عاشت خالل فترة تميزت ببعض االنفتاح والسالم االجتماعي.  Xuanzhong كانت محظية لإلمبراطور غوي في يانغ

ى، التي تعتبر الرقص والموسيق فنون موهبة كبيرة فيكانت تمتلك  تخجل، بلحتى الزهور كانت لم تكن فقط جماالا استثنائياا لدرجة أنه 

 ً  .من أكثر الفنون إلهاما

تجلس في ، تظهر وكأنها متعبة قليالً  ويغيانغ صورة لفي هذه السلسلة الخاصة مع  الرابعةقرص القطعة قام فنانو دار بالنبان بتصميم 

وقد  فقد تم رسم المشهد على مراحل ومستويات متعددة.، لعلى نحو منفصنظًرا ألن كل لون يتم تطبيقه في المينا و. وضعية ساحرة

، تم طالء الميناء الذهبي بدقة نشاء قاعدة للرسموإلعداد السطح المراد طالئه. ، بدًءا من إالمرور بعدة مراحل إبداعيةتضمنت العملية 

 قابل للرسم باستخدام، وسلسللحصول على قرص مسطح  ثم تم صقله بعناية، نبين لتجنب التشويهعلى كال الجاعلى طبقات متعددة 

 األصباغ الملونة.

 للقرصم، وهي القطر المثالي لم 42القديمة بعلبة من الذهب األحمر بجميالت الصين القطع األربع في السلسلة الفريدة من نوعها  تحتفي

ة اقة لمدة ثمانية أيام. يمكن رؤيطاحتياطي مع  يدويةالتعبئة الذات  13R3A بحركةالفنية الرائعة  ويتم تشغيل هذه القطعالمزخرف. 

زخارف الو، ارف المينالدقيقة تماًما مثل زخالتشطيبات ا حيث تظهر، من الياقوت األزرق المصنوعةالحركة عبر الواجهة الخلفية 

 الجسور. الستكمال تصميمدم المستخ ةاليدوي والتشطيبات Côtes de Genève بتصميم
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