ARCEAU Awooooo
إذا تكلّمنا عن الذئب ،فسنجده يظهر لنا عىل قرص الساعة الجديدة
 .Arceau Awoooooباستخدام املينا ،تم إبداع هذا الحيوان ذا الفرو
مرصعة بالنجوم ومزيّنة بهالل شارف عىل
الفيض املهيب ،وسط سامء ّ
الغياب ،زادها رونقًا وبها َء.
هذا املشهد خرج إىل الضّ وء من خالل هيكل ساعة من الذهب الرمادي
مع سوار من جلد التمساح األمرييك ،باللّون األسود الغرافيتي املطفي.

شخصية جديدة من موسوعة الوحوش ُرسمت من قبل "آليس شيرييل" ،وهي شخصيّة الذئب العاوي
تحت ضوء القمر ،والذي تيل الدب اللطيف  ،Grrrrيف خريف  .2016ساعة  Arceauهي اآلن «
 ،» Awoooooمع منطها الذي ص ّمم من أجل خط موضة ساعات رجالية مربّعة .و ّما يثري ال ّدهشة ،أ ّن
وص ِّغ َر يف رسمة باملِينا وص ّورت
الذئب الرمادي بطل األساطري والحكايات الخيال ّية ،قد أُخرج من غابته ُ
طبيعته يف الربيّة ،داخل إطار صغري ،يصبح بعد
ذلك قرص الساعة.
دون أن نتجاهل الرباعة والحرفية املوجودة
يف خ ّط الساعات األصيل ،فإ ّن رسمة الذئب
والديكور الزخريف املحيط به ظهرت وكأنها
ح ّية بسبب العمل الدقيق عليها .حيث يصوغ
الحريف جانبي املينا البيضاء الشفافة برباعة ،ث ّم
يصقله بعناية ليحصل عىل سطح أملس متاماً؛
بعدها يقوم ب َخ َّط حواف القطعة ،ث ّم يستعمل
فرشاة رفيعة ج ّدا لوضع مختلف مساحيق املينا
املخلوطة بالزيوت الطّبيع ّية ،ويتلو ذلك ع ّدة
مراحل متعاقبة من الطالء والتّجفيف والتحميص املتتايل ،قبل أن تُرسم اللوحة ،متف ّجرة بالواقعيّة.
خاصة.
منط الرسم التصويري واللّوحة الرماديّة أظهرا هذا الحيوان يف بيئة عيشه الطبيع ّية ،اللّيل ّية بصفة ّ
ليل مبهر بنجومه وقمر شارف عىل النهاية ،مربزة سريورة دورة الطّبيعة ،والتي يلعب فيها هذا الحيوان
املفرتس دورا حيويّا .نغمة هذا املزيج تجانست ومتازجت يف هيكل من الذهب الرمادي ،عىل شكل
دائري تعلوه قطع تثبيت تشبه ال ِّركاب ،ومحرك داخيل ذي حركية ُمص ّنعة من قبل Hermès؛ مع سوار
من جلد التّمساح األمرييك باللّون األسود الغرافيتي املطفي؛ كام أن خطوطها الكالسيك ّية املُتخ ّيلة من
قبل "هرني دوغينيي" قبل  40سنة مضت ،زادتها أناقة وجعلت منها قطعة نادرة يف مثان نسخ فقط.

ARCEAU Awooooo

الخواص التقنية
إصدار محدود من مثان نسخ
قرص الساعة
قاعدة من الذهب األبيض مطلية باملينا باستخدام تقنية الرسم
املصغر
رسم  Awoooooاملتكرر مقتبس من وشاح  Hermèsالذي صممته
الفنانة "آليس شرييل"
العلبة
دائري بقطر  41مم
ذهب أبيض  52( 750جرام تقريبا)
الكريستال من الياقوت املانع لالنعكاس (الشاشة وظهر اإلطار)
مقاومة املاء حتى  3وحدات ضغط جوي
عرض القرن الداخيل  21مم
الحزام
جلد التمساح بلون الجرافيت املطفأ
إبزيم ومشبك من الذهب األبيض  5.34( 750جرام تقريبا) 17 ،مم
الحركة
صناعة  Hermèsحركية H1837
تدوير ميكانييك ذايت (أوتوماتيك) ،صناعة سويرسية
بقطر  26مم وسامكة  3.7مم
تردد  28800ذبذبة /ساعة ( 4هريتز)
مستودع الطاقة 50 :ساعة
صينية الساعة الرئيسية ملولبة ومحببة
الجسور وميزان التأرجح مصقولة بنعومة ومزينة بنثار من حريف
 ،Hsمن حفر  Hermèsباريس
الوظائف
ساعات ودقائق

الزمن من مقتنيات

HERMÉS

تبدع دار  Hermèsمقتنيات للزمن وعرب الزمن  ،مقتنيات
تشكلت عىل أيادي الفنانني املبدعني لتجعلها رفيقًا حقيق ًيا
ألولئك الذين يرتدونها ،ساعات عملية  ،سهلة االستعامل
ونابعة من خربة ودقة ال هوادة فيها  ،فهي تشع خفة غري
متوقعة .تجعل الحياة اليومية هي ملعبكم  ،وكل لحظة من
لحظاتكم هي لحظة خاصة فريدة من نوعها.
بالنسبة لـ  ، Hermèsالوقت هو أحد مقتنياتها  ،حيث ترتجم
دار  Hermèsالوقت إىل خاصية فريدة .وبدالً من قياسها
وترتيبها والسعي إىل التحكم فيها ،تتجرأ  Hermèsعىل
استكشاف أوقات أكرث دقة  ،مصممة إلثارة املشاعر وكرس
الحواجز وإيجاد مساحات للعفوية واالستجامم.
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