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آفاق التصمیم المخّصص إلى  ترتقي بمیزات Jaquet Drozدار  :Dragon Automateساعة 
 جدیدة

 

لتجسید  التخصیصعلى نحو فائق ابتكار مصمم ، فرید في صناعة الساعاتالتعاون الو ثمرة ثالثة أعوام من العمل
 وممیز.فرید  لكل ما ھوالحیاة  منحفي  Jaquet Drozرغبة دار 

جون ھاو ھو المصّمم الفني لثالثیتي  بعالمھ وجمالیاتھ:، رغم إلمامھم جون ھاومن ھو الناس ال یعرفون الكثیر من لعل 
إلى عائداً ، اً عام 30الخیالیة في نوشاتل منذ یعیش عبقري األفالم  "سید الخواتم" و"الھوبیت" من إخراج بیتر جاكسون.

سبتمبر من  2الذي سیُعرض للجمھور في  The Lord of Rings: the Rings of Powerدائرة الضوء بمسلسل 
 ھذا العام.

الم : القدرة على إنشاء عوومنھا بینھمامع جون ھاو، ما یعزز األلفة العدید من النقاط المشتركة  Jaquet Drozبادل دار تت
الدھشة مثیرة أحاسیس  متحّركة تخاطب القلب والروحآیات فنیة وابتكار وتعزیز المشاعر استثنائیة وبث الحیاة في الروائع 

 والحیرة.

وسرعان ما اتضح  بمجموعة من الخطط مع تبادل الرؤى واألفكار.مع جون ھاو كعادتھما  Jaquet Drozتعاونت دار 
ً یمتخط ،الزمن دورةعلى نحو یحاكي الذي جال في خاطر جون ھاو  : التنینالساعاتصناعة موضوع تعاونھما في  آالف  ا

 السنین والثقافات والقارات.

، ما جعل ھذه الساعة جدیدة حركات 9وھبھ  باإلضافة إلى ھذا التنین إلى ینابیع الحیاة،إعادة  Jaquet Drozأرادت دار و
 غیر منتظم متألقةوتتسم ھذه الحركات بطابع  التي لم یسبق لھا مثیل.ذاتیة التشغیل التحف الفنیة العصریة إحدى أعقد 
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ً  .اوغموضھ اروعتھب ه ویتحرك لسانھ اوفك هاعین في حین تنفتح، كذیلھ ویبدو العمود الفقري لھذا الحیوان المقّدس متموجا
 یدور باستمرار. راً یمسك بمخالبھ حج ، في وقتونزوالً  ویھتز عرفھ صعوداً 

ً تماشیو طلبات بتلبیة ، تكتفي مشاغل ال شو دو فون Jaquet Drozلجیل الثامن من الرؤیة االستراتیجیة الجدیدة لدار مع ا ا
 فریدة لعمالء متمیّزین.

باستشراف  Jaquet Droz، وقد بدأت دار المخصص من اختیار العمالءم من الذھب لم 43ُصنعت العلبة البالغ قطرھا 
إضفاء طابع ، أو نقش ھیكلھا أو تركھ على حالھمع إمكانیة  ،یع الساعات كالزفیرفي تصنإمكانیة استخدام مواد أخرى 

كما یمكن تكبیر حجم حراشف  .العمیل شخصي على المینا الموّحد بأكملھ أو نقشھ أو استبدالھ بمیدالیة من الحجر الذي یختاره
ً التنین المصنوع من الذھب والمنقوش   الخیارات المتاحة: فھي غیر محدودة.المستحیل اإلشارة إلى كافة ومن  .یدویا

في اعتمدتھ في الوقت الحاضر اللمسات األخیرة على نظام "فیجیتال" الذي  Droz Jaquetعن ذلك، تضفي دار  الً فض

n Drago من طراز ساعتھ االطالع على عملیة تطویر یتسنى لكل عمیلل ةومتصلّ  ةمفتوح التي ستكون ،مشاغلھا

Automate. الفنیة في صناعة  األعمال أھم أحداستثنائیة، یتم في إطارھا تسلیط الضوء على ھذه التجربة الغامرة تعتبر و

فلسفة التفّرد التي ، مجسدة قیمةترتقي بمستویات الساعات فریدة بمثابة الركن األساسي لتصنیع وھي  ،الساعات الراقیة

االبتكار.والمتمثلة في : 1738منذ عام  Droz Jaquetلطالما استرشدت بھا دار   

 “Some watches tell time. Some tell a Story” 
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