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 بيان صحفي
 

Patek Philippe جينيف 
 ۲۰۱٤اكتوبر 

 
  محدودة، اصدارات  Patek Philippeمنيدوية نادرة تحف 

 الحرفي  هاتحية إلى جنيف وتراث
 

 
وثيقا مع الفنون الزخرفية ولكن تم صناعة الساعات ارتبطت ارتباطا ، عام۱۷٥جنيف قبل مع   Patek Philippeلقد نشأ تحالف

خالل االضطرابات في التاريخ، وجد العديد من الحرفيين ذوي المهارات النادرة مالذا في جنيف العالمية وعملو . عام ٤۰۰ألكثر من 
ألشكال لتركيزا كبيرا على تهيئة المناخ  Patek Philippeولطالما وضعت . يدا بيد مع صناع الساعات، و نالو شهرة عالمية

، الخشب )وفالنكى، بليكاج، ةالمنمنمالرسوم مفرغة، مينا كلوزني، المينا ال( بالمينا لمتخصصة للغاية من الحرف مثل الحفر والصقلا
، واألساور أغلفة الساعاتمنحهم مكانة بارزة على وذلك عن طريق ، والتقنيات ذات الصلة ات وأعمال التفريغجواهرمال فنونالمطعم و

 حين، العشرينإلى نهاية القرن ۱۹٥۰وظل هذا التركيز حتى في الفترة من . التي تنتجها الشركة لثمينةا الساعات الميناءت فيو
 .مزينة ببذخالانخفض الطلب على الساعات 

 
، بدأت عائلة ستيرن في جمع النمازج األولى من هذه القطع Patek Philippeفي أربعينيات القرن الماضي، وبعد حصولها على 

للوصول الفرصة  إلعطاء الجمهور ۲۰۰۱في عام  Patek Philippeتم افتتاح متحف . دوية لتكون شهود على قمة الفن الزخرفيالي
 .السادس عشرالتي يعود تاريخها إلى القرن معروفة من الساعات المحمولة  إلى تلك النماذج الرائعة إلى جانب أكبر مجموعة

 
تلك المهارات الحرفية  الفخري للشركة وابنه الرئيس الحالي تييري ستيرن، على قناعة تامة بأندائما ما كان فيليب ستيرن، الرئيس 

بل تحتاج إلى أن تمارس كل يوم . حدهعلى متحف الالبقاء على قيد الحياة في  تتمكن من الالزمة لصياغة مثل هذه اإلبداعات السامية لن
جهدا كبيرا إليقاظ  رااستثم تم ية التى انطوى عليها األمر، فقدسن المخاطر األساعلى الرغم م. وأن تصقل وأن تنتقل من جيل إلى جيل

ونتيجة لذلك، انتعش الطلب على الساعات ذات الزخارف الرائعة، واستطاعت . اهتمام المتحمسين للصناعات اليدوية التقليدية الجنيفية
، وهكذا، تم حفظ مثل ناعهم بتبادل خبراتهم مع الحرفيين الواعدينآخر الخبراء الحقيقين في هذه الفنون وإق توظيف الشركة المصنعة

وفي نفس الوقت، نمت الرغبة في الصناعات اليدوية . هذه المعرفة الثمينة من االنقراض على األقل في السنوات القليلة القادمة
يهم بايدلهم ونها زينيالفنانين الذين والساعات النادرة لدرجة أن المشترين يحتاجون إلى التحلى بنفس القدر من الصبر الذى يتمتع به 

 .شديدة مثابرةب
 

عدد من اإلصدارات المحدودة من موديالت الحرف اليدوية  Patek Philippe ملهذا العام، تقد ۱۷٥احتفاالت بالذكرى السنوية الـ 
أنسب من مدينة جنيف بمعالمها ومواطنيها  زخارفوال يمكن أن يكون هناك  .النادرة التي تذكي هذه المهارات الحرفية ال تضاهى

أسس بعدها بأربع سنوات الشركة الي ظلت . ۱۸۳٥باتيك ترحيبا حارا في عام  والذي رحب بأنطوان نوربر دفهى المكان  .ئهاومينا
شركة المنذ ذلك الحين، ظلت  .۱۸٥۱ي عام فإلى أن انضم إليها الساعاتي الفرنسي البارع  .Patek, Philippe & Cieعلى اسمها 

بالمناسبة، لسنوات  .۱۸٥۳بمقرها األصلي على البحيرة في شارع الرون والذي انتقلت اليه في عام وفية لمدينة جنيف وال تزال تحتفظ 
في المقابل،  .الجينيفيون بحيرتهم كما يسمي" والك ليم"عديدة، كان الرئيس الفخري فيليب ستيرن قائدا عتيدا في سباق الزوارق في 

 .دور، وهو احد أهم سابقات اإلبحار الداخلي في أوروبا-د، وسباق الزوارق بولريج-فهى تشتهر بالزوارق الشراعية التقليدية التين
إلحياء ذكرى ه، نتقالما اليدوية تقنيات الحرفتمثل  ،محدودموديالت في اصدار الزخارف مجموعة من أربعين تزين مثل هذه اآلن، 
 .Patek Philippeعام على  ۱۷٥ مرور 

 
 السامية  أربعون من األعمال الفنية

أفضل المتخصصين لتحويل أربعين من للوصول الى وتجنيد  أي جهد بسنوات ۱۷٥ذكراها الـ قبل  Patek Philippeلم تدخر 
ساعات طاولة  ۷ساعات الجيب و ۱۰ساعة اليد و ۲۳: قياس الزمنلالساعات التذكارية إلى أمثلة نموذجية على الحرفية الحقيقية والفنية 



 

 
 
 
 

األحجار الترصيع ب، وتقنيات ونقش جالوشا، الخشب ميطعتوالحفر ومن الصقل بالمينا مختلفة ال نعززون جميعا للفنوي. ذات قبة
 .وكمجموعة فردنمشكل الكريمة، ب

 
 
 

 الحفر
 ينتمى اإلزميل و المثقاب والمنقاش والعديد من األدوات المعدنية المدببة ذات المقابض الخشبية الى الوسائل القديمة التى كانت تستخدم

غالف على ى خبير يحول الحفر يدبين و . للحفر، والتي ربما تكون أقدم تقنية تمت بها زخرفة الساعات و على مدى مئات السنين
-ئر، والغاينقش الخطالأكثر التقنيات شائعة هي . تتراقص في الضوء فني ذو مالمح حية ونقوش رشيقة ساعة جيب إلى عمل

فنان حفر مسجلين فى جنيف وحدها في عام  ۲۰۰كان هناك ما يقرب من . بارزالمنحوت العمق إلى حد ما، والنقش األمنخفض ال
 .الدسته من الخبراء، أما اليوم فقد تضاءلت القائمة الى ما يقرب من نحو ۱۷۸۹

 
  بالمينا الصقل

شير هذا المصطلح إلى مجموعة واسعة من التقنيات التقليدية التى ال تزال مستخدمة حتى يومنا هذا في زخرفة قطع مختارة من ي
تنطوي  .التخصصات فى جينيف أشهررسم المنمنمات على طبقة الميناء، أحد  ، شكالا بعقيدوأكثرها ت، Patek Philippeساعات 

في كثير من األحيان على تصغير لوحات كبيرة لشكل الساعة وتنفيذها بأمانة شديدة، وتستخدم لذلك فرش غاية في الدقة، و تستغرق 
تنتج أعمال . شفافة فضال عن عدد ضخم من عمليات الحرقالالعملية شهورا وتتضمن وضع عدد ال يحصى من طبقات المينا نصف 

قوية تشبه األعمال الفنية الغنيه من الزجاج المصبوغ، تتشكل عناصر النقوش من أسالك من الذهب  ة براقةمينا كلوزونى زخارف ملون
المفرغة،  "شامبالفي"في مينا . المتكونه آنذاك بطالء المينا وحرقها في فرن مليمتر، ويتم ملء األقسام۰٫۱۰و ۰٫٥بسمك يتراوح بين 

تقليد آخر  .درجة مئوية ۸۰۰لء التجاويف بمركب المينا وحرقها في درجة حرارة تتعدى يتم حفر عناصر النقش على المعدن ثم يتم م
ويسمى فالكى، يشير إلى مينا نصف شفافة يتم طالئها على السطح المعدنى المزخرف بتقنيه جلوشا أو  Patek Philippeتتبعه 

تذكرنا بالنوافذ الملونة في الكنائس من " بليكاجور"وتسمى التقنية الخامسة  .بالحفر إلنتاج نقش المع لشعاع الشمس أو بشكل األمواج
 .ثم يتم حرقها المينا بمركب ةمثقوبالالزجاج المصبوغ، ولهذا الغرض، يتم ثقب المعدن بشكل انتقائي، وتمتأل األجزاء 

 
  جلوشا 

، واألمواج، والدوائر المتداخلة، يةالشبكات الخطميكانيكي يستخدم لعمل زخارف منتظمة مثل الجلوشا هى شكل آخر من النقش 
تردد  متعددة، لتدور وتتحكم فيها كامات  ذات رأس سهمى  تشبه آلة جلوشا المخرطة، فيها قطعة عمل. خرفية األخرىتصاميم الزالو

هذا التسلسل الحركي، وال يزال نحت التي تحفر في قطعة العمل أثناء التنتج الزخرفة من قبل نقطة . ل نقش جلوشاملع لألمام و للوراء
نتج تزال تصيانتهم بشكل فائق فالألنه يتم و .عام مئة قسم جلوشا يعمل بداخل الشركة بماكينات يتعدى عمرها Patek Philippeلدى 

 .نقية الجلوشا اليدوية بجودة
 

 الخشب المطعم 
 .المعادن الثمينةبتطعيم يبرزه النتيجة النهائية ألعمال هذه الحرفة الفنية قد يتم اإلشارة إليها على أنها فسيفساء الخشب التي كثيرا ما ال

يبدأ خبير التطعيم العمل بقشور رقيقة . لخلق زخارف غنية بالتفاصيل لميناءات الساعات، يجب أن تكون األجزاء المنفردة صغيرة جدا
يتم قطع القطع الصغيرة في كثير من  .نوع من أنواع الخشب ذات ألوان وتراكيب مختلفة ۱۲۰للغاية ويمكن االختيار من بين أكثر من 

. الدقة ومن ثم تجميعها لتكوين صورة كاملة في عملية تستغرق وقتا طويال جدا باستخدام منشار دقيق األسنان عالية األحيان من القشر
 .كامال اشهرإنتاج ميناء من الخشب  تستغرق أنكل بساكة ويمكن ب

 
 المجوهرات الراقيه 

و تجمع القطع النادرة التى  Patek Philippe لدىفيها  ، والتى برعتترصيع األحجار الكريمة أساليب اتقان خبرة الصائغ تتضمن 
انتاجها فى ورش الشركة بين كل التقنيات الرئيسية لترصيع األحجار الكريمة مثل المحبب و الرصف بال شبكة و المغلق إلى جانب  يتم

ال تسند اال  االسلوب المتطور بشكل خاص وهو الترصيع غير المرئى، والذى يمثل القمة في حرفة صناعة المجوهرات و
أن يتم ترصيع األحجار الكريمة حصريا طبقا ألعلى   Patek Philippeتتطلب توجيهات ختم. للمتخصصين ذوى البراعة الفائقة

 .مواصفات الجودة في مجال صناعة المجوهرات


