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كارال عبود مدير عام »كارتييه« في الشرق األوسط والهند لويس فيرال

عارضتان مع أفخم إبداعات »كارتييه« أرقى التصاميم من »كارتييه« جولة في املعرض

رانيا الشامي

ابتكارات استثنائية من »كارتييه« بمجمع الصالحية

يوسف غانم
تقديرا منها لذائقة املستهلكني الكويتيني 
وعشاق احدث ما توصلت اليه إبداعات فنانيها 
أقامت دار كارتييه معرضا للمجوهرات الفريدة 
في الكويت، وذلك بعد مشاركتها الناجحة في 
معرض باريس للفنون التزيينية والذي أقيم 
من 15 إلى 22 س���بتمبر املاضي في اجلراند 
بااليه، ومت كشف النقاب عن هذه القطع املميزة 
لدى بوتيك كارتييه في مجمع الصاحلية في 
الكويت من 20 إلى 22 أكتوبر اجلاري، بعد 
ان مت عرضها في أبوظبي من 5 إلى 7 أكتوبر 

وفي دبي 11 و12 من الشهر نفسه.
وباملناسبة عبر املدير العام ل� »كارتييه« 

الش���رق األوس���ط والهند لويس فيرال عن 
فخ���ره واعتزازه بأن يتم عرض هذه القطع 
االستثنائية في الكويت ليطلع عليها محبو 
»كارتييه« ومتابعو أحدث ما تتوصل اليه 
الش���ركة في إبداع كل جديد ومتميز، لثقته 
العالية بذوق الكويتيني وثقافتهم املتميزة 
وحرصهم على اقتناء كل ما هو جديد ومبدع 

من ابتكارات.
وأكد فيرال ل� »األنب���اء«: ان املعروضات 
في بوتيك الصاحلية عب���ارة عن ابتكارات 
أعدت وصممت خالل العامني املاضيني، أبدعت 
كل قطعة منها أنامل حرفيني وفنانني بذلوا 
جهودا كبي���رة أثمرت هذه اجلواهر بحلتها 

النهائية املبدعة.
وح�����ول فكرة الت�����وس���ع أكثر ق����ال 
في���رال ان ه��ناك فرعني ل���� »كارتييه« في 
الكوي���ت، فرع الصاحلية وف���رع مول 360 
وهما يس���تقطبان عشاق »كارتييه« حاليا، 
مبينا انه اذا كان هناك مكان مناسب فسيتم 
افتتاح فرع آخر أو أكثر بعد دراسة األمر من 
جميع جوانبه ومبا يلبي متطلبات السوق 
الكويتية ويرضي رغبات عمالئنا ويس���هل 
عليه���م االطالع على آخر ما يتم اجنازه من 
تصاميم وموديالت، مبديا تفاؤله بالسوق 

الكويتية وبذوق الكويتيني.
وعن تأسيس »كارتييه« قال فيرال: ان دار 

كارتييه تأسست عام 1847 ومنذ ذلك التاريخ 
تعمل »كارتيي���ه« على تقدمي األفضل دائما 
لعمالئها، حرصا منها على إبهاجهم مبجموعات 
باهرة من االبتكارات احلديثة واملعاصرة الى 
جانب القط���ع التاريخية وفق تناغم مثالي 

يشهد على إبداع »كارتييه«.
وبسؤال فيرال عن العالقة والتناغم بني 
املصممني والفنانني أكد ان »كارتييه« التزمت 
منذ اكثر من 160 سنة باالمتياز التقني من 
خالل العمل على دمج اخلبرة اإلبداعية بروح 
االبتكار من خالل التعاون الوثيق الذي يربط 
الفنانني باملصممني والصناع الذين تش���كل 
خبراته���م وجهودهم حصيل���ة متميزة من 

ال����فري���دة وال�����تي لكل  املج����وه����رات 
قطعة منها قصة جناح وفكرة إبداع وملسة 

فنية.
وبالنسبة للمواد الداخلة في صناعة كل 
قطعة أشار فيرال الى ان لكل قطعة من قطع 
»كارتييه« خصوصيتها من حيث التصميم 
والتصنيع، فهناك قطع تتكون من البالتني 
أو الذهب والزفير األصفر واالوبال واألملاس، 
إضافة الى حبيبات من الزمرد وكذلك اللؤلؤ 
الطبيع���ي، فلطاملا اس���تلهمت دار كارتييه 
ابتكاراتها وإبداعاتها من الطبيعة ومكوناتها 
وألوانها فتداخلت مكونات تلك القطع بشكل 

بديع وأخاذ.
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