
 לפרסום מיידי

 

 ו ווד וחברים מתכנסים'ג, רטריס'ליידי מרי צ, אליס דלאל

 בהוצאת אסולין "מסיקה"לחגוג את השקת הספר  

 

, אסולין השיק אמש את ספרו בהוצאת מסיקהבית תכשיטי היהלומים הפריזאי –] בפברואר 12יום רביעי [
סופי קנדי , סאי בנט, היקרי יוקיאמה, אליס דלאל: בין הכוכבים. באירוע עתיר כוכבים בבית אסולין בפיקדילי

לצד , ליילנד-אליס ניילורו מקס קוקינג, פורטיה פרימן, קורה קורה, ו ווד'ג , רטריס'ליידי מרי צ, קלארק
המוכרת בעולם , ויויאן בייקר "מסיקה"והמנהלת האמנותית ולרי מסיקה ומחברת הספר " מסיקה"מייסדת 

הספר מתעד את ההישגים המדהימים והצמיחה המהירה  .ושא תכשיטי יהלומיםכאחת הכותבות המובילות בנ
 .בת העשור, של בית היהלומים במהלך ההיסטוריה הקצרה יחסית שלו

 הקליקו אנא ,לעיתונות המולטימדיה בהודעת לצפות מנת על:

launch/‐book‐assouline‐messika‐celebrate‐http://www.multivu.com/players/uk/7757551 

ם בטוקסידו שהגישו קוקטיילים קיבלו את פני האורחים מלצרים צרפתיי בבית אסוליןבמסיבת קבלת הפנים 
, ורדים מרוקאיים, שמפניה עם מחית תותי שדה –' The Move'כמו , ומתאבנים שמזכירים את המותג מסיקה

הוצגו בחלונות , Amazone-ו  Moveבהן , תכשיטים מהקולקציות הבולטות ביותר של בית מסיקה. י ולימון'ליצ
הגיעו כשהן עונדות קורה קורה ו רטריס'ליידי מרי צבעוד אורחות כמו , ראווה מזכוכית מסביב לבוטיק אסולין

 .האהובים עליהן מסיקהאת תכשיטי 

בעוד האורחים עמדו , שהתפעלו מהיהלומים שבתצוגהסאי בנט ובסופי קנדי קלרקניתן היה להבחין בבירור ב
, התמקמו במרכז המסיבה אשר, בחתימת ויוויאן בקר וולרי מסיקה "מסיקה"בתור כדי לקבל עותק של הספר

 .שגודלו כגודל ספר זיכרונות -ליד שולחן גדול שהיה מוקף בוורדים ורודים ובערימות של עותקי הספר 

. בתו של סוחר היהלומים הנודע אנדרה מסיקה, בתכנונה ובניהולה של ולרי מסיקה 2005-נוסד ב" מסיקה"
ים מפרשים מחדש את המסורות של תכשיטנות הצורות והסגנון העכשווי; תכשיטיה חדשים ובלתי צפויים

ולרי מסיקה לא רק ייסדה בית , בתוך עשר שנים. עילית תוך חשיפת התשוקה העמוקה של היוצרת ליהלומים
אלא גם שינתה את הלוך הרוח בעולם היהלומים כשהמציאה שפה , יהלומים מודרני ובנתה מותג בינלאומי
 .המודרני לדור חדש המחפש מראה עכשווימקורית ליהלומים והציגה את סגנונה 
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