
 

 ء1902،ید کر یرونمائ ںيم جاپان" ازوما ماکوتو یبائ شنيڈيا ليفلور پوکيا لےيب "نے تيژوئ-ےيريپ
   شنيڈيا محدود شده زائنيڈ پہ( کا پوکيا لےيب بعد کے گالے مائليا

  --/وزوائريآرن یپ/ء2012 یجو1ئ  و،يٹوک

 یرونمائ یا1قوام نيب یک ازوما ماکوتو  از شنيڈيا فلورال پوکيا لےيب تيژوئ-ےيريپ – رات گزشتہ
 جانب یک گالے مائليا ںيم ء1902 جو -یرہ موقع یخيتار اين کيا ےيل کے ہاؤس نيشامپ تيژوئ-ےيريپ

 شنيڈيا محدود شده زائنيڈ پہ( کا پوکيا لےيب یوويک سے بعد کے قيتخل یک پھولوں خوبصورت سے

 تعلقات یخيتار مستحکم ساتھ کے ادارے یلگژر اس جو ،یہوئ منعقد ںيم جاپان بيتقر یافتتاح ہي ۔ہے

   ۔ہے رکھتا

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ

https://www.multivu.com/mnr/56570-champagne-perrier-jouet  

 فلورال پوکيا لےيب کرده، قيتخل سے جانب یک* ازوما ماکوتو مصور یجاپان معروف کے یکار گل

 کا عظمت یک ان اور کرتا شيپ نيتحس خراج کو زائنيڈ نووو آرٹ معروف کے گالے مائليا شنيڈيا

 کے یکوو شراب یسيفرانس یاپن اور تھا، متاثر سے کلچر آرٹ یپانجا قتيدرحق ہي ۔ہے کرتا اعتراف

 کرنے لنجيچ کو سرحدوں یاتيجمال ۔ ايگ بن جيام شاندار کا ورثے یاتيجمال کے تيژوئ-ےيريپ عےيذر

 ديسف کو ینگار نقش سينف واحد جو ا،يک قيتخل کو کام مصورانہ مشترکہ انوکھے نے ازوما ماکوتو والے
 پوکيا لےيب جو ے،يل کے کرنے تازه کو زائنيڈ ء1902 یاصل ۔ہے کرتا شيپ ساتھ کے پھولوں یجاپان

 ہوا، مضبوط ديمز سے وجہ یک ع(مات یازيامت سے ہاتھوں یک پھولوں سنہرے پر بوتل یک** ء2004

   ۔ايک منتخب بعد کے خوض و غور نے شانزيد ہروے ماہر کے خانے شراب

 اور کر، ہو متاثر سے لطف نيشامپ ںيم منہ تھا، چاہتا بنانا یلمعمو ريغ کچھ ںيم: "کہ ںيہ بتاتے مصور

 خراج کو ناُ  اور توجہ یخصوص پر یکار گل یک گالے مائليا کو پتوں اور حرکت سينف یک چاںيپ عشق

  "۔ساتھ کے کرنے شيپ نيتحس

-پوئنيہ یجاپان یتيروا اور نيتر خوبصورت ںيم قلب کے شہر ويٹوک یرونمائ یک شنيڈيا ٹڈيلم مثال بے

 یانتہائ کيا ںيم یموجودگ یک مہمانوں یپ یآئ یو اور نمائندگان یاب(غ زائد سے 150 ںيم گارڈن
 ا،ياٹھا لطف کا نمائش یتصورات و فيلط نے مہمانوں ۔یتھ یگئ یک ںيم بيتقر یا1قوام نيب یخصوص

 ںيم بيتقر ۔ايک انيب ںيم انداز ديجد و یقيتخل کو یکہان یک ماکوتو ازوما اور گالے مائليا نے جس
 یآئ ماڈل سرفہرست ا،يما یمک اداکاره کا سايج اتيشخص معروف یجاپان یمقام ںيم ستاروں کيشر
 یآئ یو یا1قوام نيب ساتھ ساتھ کے یہوتائ اسويتومو قاريموس اور وربل، کار شيپ یقيموس ناگا، یتوم



 ہو، انيدور زائنريڈ شنيف انگک ہانگ اور پي ینڈيو زائنريڈ شنيف یٰ اعل ینيچ بشمول اتيشخص زيپ

   ۔تھے شامل ونگيل ليزابيا اداکاره اور یتائ نسيک تيشخص یسماج معروف

 گالے مائليا ں؛يہ آئے سے تيثيح یک انتخاب یفطر ےيل کے تيژوئ-ےيريپ ازوما ماکوتو مصور یجاپان

 ء1902 باعث کے ستائش یک آرٹ یجاپان ساتھ ساتھ کے شوق کے ناُ  ےيل کے نباتات علم ونکہيک کو
 اور فطرت، جو تھا، ايگ ايک منتخب باعث کے یکار گل یجاپان ديسف ےيل کے زائنيڈ یاصل اپنے ںيم

    ۔ہے قوت یاديبن یک جذبے یقيحق کے کيتحر نووو آرٹ

 کہ کہا ہوئے کرتے انيب ليتفص نے توںيبر ليونيل او یا یس اور نيئرميچ کے تيژوئ-ےيريپ مم ليمارت

 کے اقدار کساںي یک قيتخل قوتِ  اور جذبات ےيل کے فطرت ت،يروا تيژوئ-ےيريپ راو ازوما ماکوتو"

 پر ملنے کے ازوما ميا یعني گالے مائليا کے دور ديجد عےيذر کے قيتخل مثال بے اس ہم اور ںيہ حامل

  "۔ںيہ خوش بہت

 ،تک سلسلے 1محدود کے یکار گل اور یدرستگ پر بوتل کر لے سے انتخاب یخصوص کے پھولوں
 شيپ ںيم انداز نيبہتر کو اشاروں ماہرانہ اور شيپرتع کے تيژوئ-ےيريپ شنيڈيا فلورال پوکيا لےيب

   ۔ہے رہا کر فراہم یبھ نظاره ديجد کيا کا یخوبصورت ساتھ ساتھ اور ہے کرتا

 یکار ميتقس یمرکز یک تيژوئ-ےيريپ سے، بعد کے ستمبر شنيڈيا فلورال پوکيا لےيب تيژوئ-ےيريپ
 تعداد محدود بالکل ںيم بھر ايدن  پر، ٹسيل آؤٹ یخصوص پر متيق اوسط یک وروي 300 ںيم ںٹويمارک

   ۔ہوگا ابيدست ںيم

: ےيجيک م(حظہ ےيل کے یرسائ تک مواد آر یپ متعلقہ اور ريتصاو یک بيتقر

http://digitalpressroom.perrier-jouet.com  

 :تيہدا لئے کے رانيمد

   ںيم بارے کے تيژوئ-ےيريپ

 کر ديکش شراب سے ء1811 جو ہے، گھر شيپرتع یخصوص سے سب کا شرابوں نيشامپ تيژوئ-ےيريپ

 200 اور شرابوں نيبہتر یاپن تيژوئ-ےيريپ وا1 اٹھانے فائده سے انگور باغ یمعمول ريغ کيا ۔ہے رہا

   ۔ہے مشہور باعث کے تجربے کے شراب نيماہر سات صرف ںيم خيتار سالہ

 http://www.perrier-jouët.com ےيجيک م(حظہ ےيل کے معلومات ديمز

]http://www.perrier-jou%C3%ABt.com [اي 

http://www.facebook.com/champagne.PerrierJouet اي 

http://www.twitter.com/Perrier_Jouet ساتھ کے انسٹاگرام اي @perrierjouet۔   

   ںيم بارے کے* ازوما ماکوتو



 ساتھ کے یکار گل فن اور چڑھے پروان ںيم ع(قے یہيد ازوما ماکوتو ےوال ہونے دايپ ںيم ء1976

 ںيم ويٹوک نے انہوں ںيم ء2002 ۔بنے نواز گٹار ںيم نڈيب راک کيا قبل سے ہونے گرفتار ںيم محبت
 یاپن نے انہوں سے ء2005 بعد کے اس ،یکھول" فلور دے جارڈن "ورکشاپ فلورل شنيف ديجد کيا

 ازوما والے کرنے ت(ش کو جہت ہر یک پودوں اور پھولوں ۔ايبڑھا تک سطح یما1قوا نيب کو یسرگرم

 ۔ہے رہا جا لے پر وںيبلند یک فن ںيانہ جو ں،يہ کرتے کام ساتھ کے جذبے" مطلوبہ "کيا ساتھ کے ان
 عزت قابل اور یذات یاپن اور ہے، ايک انيب ںيم قاتيتخل یمعمول ريغ یاپن کو فلسفے اس نے انہوں

 ںيم بھر ايدن نے کام کے ان ۔ںيہ رہے م( سے یمزاج مستقل کو وژن ديجد ساتھ کے فن یجاپان
 فار شنيفاؤنڈ ئريکارت ید تاوريکول ںيم رسيپ ں،يم مظاہروں کے یکارکردگ  اور باتيتقر نمائشوں،

   ۔ہے یٹيسم نيتحس و فيتعر بہت ں،يم فورم ويڈبل آر نيا کے ڈوسلڈورف اور آرٹ یمپرريکنٹ

  **ء2004 جيونٹ پوکيا لےيب تيئژو-ےيريپ

 یک سال یمعمول ريغ کو جيونٹ ء2004 نے شانزيد ہروے تيژوئ-ےيريپ ےيل کے شنيڈيا یخصوص اس
 یخصوص کے تراش یسيج رےيہ اور انداز ،یکار گل کے تيژوئ-ےيريپ اور اظہار نيبہتر کے تيثيح

   ۔ہے ايک منتخب ساتھ کے انداز

  ساتھ کے یدار ذمہ ے،ياٹھائ لطف کا تيژوئ-ےيريپ

  

  تيژوئ-ےيريپ نيشامپ: عہيذر

 ڈپارٹمنٹ، شنزيک یونيکم نيشامپ تيژوئ-ےيريپ - منگام یفنياسٹ: اب(غ ذرائع برائے رابطہ

Stéphanie.mingam@pernod-ricard.com 


