
 Garrard عالقة طويلة األمد بين
والعائلة الملكية البريطانية

تُعتبر دار Garrard إحدى أقدم دور المجوهرات في العالم، حيث تعود أصولها إلى عام 1735، عندما أصبح األمير "فريدريك"، 
أمير ويلز أول راٍع ملكّي للدار.. شّكل العمل لصالح األمير بداية عالقة طويلة األمد مع العائلة المالكة البريطانية، والتي تم 

ترسيخها رسميًا عام 1843 عندما عّينت الملكة فيكتوريا دار Garrard العالمة المسؤولة عن مجوهرات التاج الملكي. ومنذ 
ذلك الحين، قامت العالمة بإبتكار جواهر أيقونية لألجيال الملكية المتعاقبة، بما في ذلك خاتم الخطوبة الياقوتي الخاص 

بدوقة كامبريدج. أعطى هذا الماضي العريق حاضراً إبداعيًا حيث يجتمع التراث والتصميم لتقديم جمال األحجار الثمينة 
والمعادن النفيسة. وتحمل تصاميم العالمة، التي تتنوع انطالقًا من التيجان والكؤوس وصواًل إلى الخواتم والشعارات 

الملكّية، السمات الممّيزة للتاريخ البريطاني، بكل ما فيه من مهارة حرفية وقيم جمالية سامية.. وللحديث أكثر عن إبداعات 
وتصاميم ورؤى الدار، إلتقينا بالسيدة Sara Prentice في حوار شيق..

ما هي أولى ذكرياتك مع المجوهرات؟
تدور ذكرياتي األوىل مع املجوهرات حول صندوق الكنوز التي 
ورثتها أمي. غّذت هذه القطع القديمة املعّقدة شغفي يف تصميم 

املجوهرات، ال سيّما سوار الياقوت واملاس، فقد كان قطعتي املفضلة.

ما الــذي دفعك لتصبحــي مصّممة مجوهــرات؟ كيف تصفين 
شغفِك وعالقتِك بالمجوهرات؟

يف أرشــيفات Garrard املخزّنة هنا، حيث يأتي منها 
إلهام جميع املجموعات الحالية واملجوهرات الراقية.

مــا هــو أفضــل جــزء في 
عملك؟

بدءاً من الرســومات األوليّة 
ُيسعدني  كاملًة،  القطعة  إىل 
العمليــة  قيــادة  دائمــاً 

األفكار  لتحويل  التفصيلية 
واإللهــام إىل إبتكارات يتم 
ارتداؤها وتقديرها. لحظتي 

العملية  مــن  املفضلــة 
تتاح يل  عندما  بأكملها هي 

الفرصة للقاء العمالء ورؤيتهم يرتدون ويستمتعون بقطعتهم من 
.Garrard

ما الذي تغيّر منذ أن بدأتي بالتصميم؟
كما هو الحال يف العديد من املجاالت والحرف، فقد تطّورت 
التكنولوجيــا وتغّيت خالل عمــي يف تصميم املجوهرات. 
نتبنى يف Garrard تقنيات جديدة يف العملية اإلبداعية، ومع 
ذلك نحن فخورون أيضاً بأننا نواصل اســتخدام التقنيات 
التقليدية مثل الرســم اليدوي لتصميم املجوهرات بإستخدام 

الغواش.

كيف تصفين امرأة Garrard في الوقت الحاضر؟
إنها امرأة متميّزة بذوقها يف املجوهرات، تتطلّع إىل الجودة الحرفية وتبحث 

لدي شــغف بالتعقيد والتفاصيل املطلوبة يف تصميم املجوهرات، وهذا ما 
 Garrard دفعني إىل إتقان هذه الحرفة تحديــداً.. منذ انضمامي إىل دار
عام 2012، لم أقم فقط بإبتكار تصميمات مميّزة مستوحاة من إبداعات 
Garrard الســابقة، والتي تم دمجها يف املجموعات الحاليّة واملجوهرات 
الراقية، لكنني جلبــت أيضاً تركيزاً متجّدداً عىل تراث الدار وعىل صالحية 
إرتداء مجوهراتها. محور تركيزي األسايس هو فهم حياة النساء العرصيات 

.Garrard من أجل تصميم قطع عرصية متنوعة تحتوي عىل تراث

ما هو لونِك المفّضل؟ ولماذا؟
األزرق امللكي. ُتعجبني كثافة اللــون األزرق امللكي الغني 
والعميق، خاصــًة عندما يكون يف األحجار الكريمة الرائعة. 
الياقوت األزرق هو جزء رئييس مــن تراث Garrard، وقد 
واصلت الدار عام 2018 إرثها الغني يف إبتكارات مجوهرات 
الياقوت األزرق، بالياقــوت امللكي األزرق البورمي الذي يزن 

118.88 قياطاً، واملُقّدم يف بــروش يتناول مجموعة بتوقيع 
الدار.

ما هو حجرِك المفّضل؟ ولماذا؟
املــاس.. من ناحية التصميم، يتمتّع املــاس بتنوّعه مّما 

يســمح لنا أن نكون مبدعني للغايــة يف الطريقة 
التي نختــار أن نعمل به. كما أنه يأتي بمجموعة 
كبية من األلــوان التي ال تزال ُتلهمنا وُتلهم 

استخدامنا لأللوان يف إبتكاراتنا.

التصميم  استوديو  لنا  صفي 
الخاص بِك والفريق اإلبداعي 

الذي يعمل معِك في لندن؟
يقع استوديو التصميم يف الطابق 
العلوي داخــل بوتيك لندن يف 
يمتلئ   .Albemarle شــارع 

املكان باألضواء ليســمح للمصممني 
املعقدة  العملية  يف  ينخرطــوا  بأن 
كما  املجوهرات.  لتصميم  واملكّررة 
ُيتيح لفريق التصميم بأن ينخرطوا 
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عن أفضل املواد الثمينة واألحجار الكريمة التي تشــتهر بها الدار، بما يف 
ذلك القطع التقليدية كالتي توجد يف مجموعة Jewelled Vault. كما أنها 
تبحث أيضاً عن قطع مريحة لإلرتداء وتتناسب مع مناسبات مختلفة، مثل 
التيجان ذات الشكل األوســط القابل للفصل حيث يمكن ارتداؤه كقالدة، 
والُشّابات القابلة للفصل يف األقراط والقالدات متبّدلة الطول لإلنتقال من 
النهار إىل الليل. يف النهاية هي شخص يبحث عن األصالة ويثق 

يف Garrard كأقدم دار للمجوهرات امللكية يف العالم.

للعالمة  الرئيســيّة  األســواق  هــي  ما 
التجارية؟

عاملياً  التجاريــة  العالمــة  تشــتهر 
الشــعارات  الجميلة،  باملجوهــرات 
امللكية والكؤوس الرياضية، بأكثر من 
32 نقطة بيع يف جميع أنحاء العالم. 
 ِ ومع ذلك، فإن األســواق الرئيسية لـ
Garrard هــي اململكة املتحدة، الواليات 
الصني  األوســط،  الشق  األمريكية،  املتحدة 

وروسيا.

ما هي خطواتِك القادمة للعالمة التجارية؟
 .Garrard ِـ الشق األوســط بالتحديد هو سوق متزايد األهمية بالنسبة ل
تتوّســع العالمة التجارية حتى يتســنّى لعدد أكرب من النساء املميّزات 
 Garrard واألنيقات يف املنطقة اإلستمتاع بإستكشاف وإرتداء مجوهرات

الفريدة.

ما هو أسلوب التوقيع النهائي للعالمة التجارية؟
 Girls of األيقونية مثالً تاج Garrard من مجوهــرات

Great Britain، لقد قمت بتطوير اللمسات 
التوقيعية للدار، مثل شكل املاس والنقطة 

التاج،  الذي تمتد عىل طــول قاعدة 
ويمكــن رؤيتهــا اآلن يف العديد 
من املجموعــات الحالية وقطع 
توقيع  الراقيــة.  املجوهــرات 
تصميــم آخــر يف املجموعات 

امللكي.   Garrard إطــار  الراقية،  واملجوهــرات 
هذه الفكرة مســتوحاة من اإلطار الذي استخدمته 

Garrard عام 1907 عندما حوّلت تصميم الصولجان 
Cullinan I فيه. قامت بتثبيتها  امللكي لتثبيت أملاســة 

داخل إطار عىل شكل إطار قلب مصقول.

ماذا تعنــي الرفاهية للعالمة التجارية اليــوم؟ وما الذي يبحث عنه 
الجيل القادم من متسوقي الترف؟

لقد تطّور تعريف الرفاهية بالنسبة إىل Garrard عىل مّر السنني، واليوم 
 Garrard يحرص العمالء عىل استكشــاف القصص الرائعة وراء تراث
الفريد الــذي يتجاوز ثالثة قرون تقريباً. ومن أجــل القيام بذلك، توّفر 
Garrard تجارب شــخصية وحرصية للغاية تسمح للضيوف ليس فقط 
باإلنخراط يف تراثها والعملية اإلبداعية، ولكــن أيضاً ليصبحوا جزءاً من 

تاريخ العالمة التجارية من خالل مشرتياتهم.

ما هي رؤيتِك اليوم للعالمة التجارية؟ كيف تُبقين أفكارك وحوارك 
اإلبداعي منتعشــين؟ هل هنــاك طقوس تتبعينهــا عند تصميم 

المجموعات؟ 
من املدهش العمل يف املكان الذي تم ابتكار فيه بعض املجوهرات الشهية 
يف العالم. نحــن ال نتوّقف أبداً عن التعلّم، فهنــاك العديد من القصص 
حول األشخاص، املناسبات واألحجار نفسها التي تزّودنا بأرشيف واسع 
من اإللهام يمكننا اإلســتفادة منه. من هنا دائماً نبدأ بحثنا حول مفهوم 
مجموعة أو مجوهرات راقية جديــدة. املفتاح اليوم لتصميم قطع طويلة 
األمد هو فهم حياة النساء العرصيات. والتنّوع هو جزء من هذه املعادلة. 
فمثالً، تتميّز تيجان األمية بخفة وزنها وراحتها، وتتضّمن أشكال وسطية 
قابلة للفصل يمكن ارتداؤها كقالدات يف املناســبات األقل رســمية. 
كل مــا نقوم به مصّمم ليتــم ارتداؤه ورؤيته 
والشــعور بالراحة فيه. هذا التوازن يف 
والتصميم  اإلرتداء  صالحية  الرتاث، 
طويــل األمد، هــو الذي حدد 
والذي   ،Garrard ـِ  ل املسار 
ســيواصل يف تحقيق نتائج 
مثية ألي شخص شغوف 

باملجوهرات. 
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