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   تحكم غ�ي تقل�دي وغ�ي محدد وغ�ي متوقع

 فایینا، فندق في فعالیاتھا تجري وغامرة، عابرة تجربة: Perrier-Jouët خالل من EDEN فعالیة Maison Perrier-Jouët تقدم
 دیسمبر، من الخامس في. الماضیة السبع السنوات طوال الشركة معھ تعاونت الذي المعاصر الفن معرض وھو Design Miami مع التزامنب

 من الیومیة الحیاة سحر لتعزیز الشركة منظور من بالحیاة النابض الكون  یمثل ما وھو البریَّة فن الكتشاف میامي في األسماء أكبر التقت
  . الفعالیات من باقة مع میامي في مستمراً  اإلبھار یزال وال. الجامحة ةالطبیع خالل

ي متعدد الوسائط، ير�ب النقر فوق الرابط التا�ي 
 : لمشاهدة اإلصدار الصح�ف

universe-wild-of-art-jouets-perrier-maison-com/players/uk/8461451http://www.multivu./   

 

، ح�ث تطلق العنان لفعال�ات  Maison Perrier-Jouëtتفرض  ي م�ا�ي
دعوة للتعمق  :Perrier-Jouëtمن خالل  EDENسلطانها �ف

ي تمتد إ� �شأتها  كة بالفن والطب�عة الىت ي عالقة ال�ش
ة"ف�ي المكان المثا�ي لن�ش . �ف َّ� كة لعالم غ�ي متوقع " فن ال�ب وما �مثل رؤ�ة ال�ش

 Winnieو�عكس هذا الحدث الروح النابضة بالح�اة ح�ث استضافت . ومبهج، إذ تكشف الطب�عة عن نفسها بكل ح��ة وحي��ة
Harlow  ي الخامس

 . ل الشمبان�ا د�سم�ب ح�ث الت�ت أناس من جميع األسقاع لالستمتاع بتج��ة ف��دة من خالل تناو  منحفً� �ف

ة من خالل إعداد هذا الموقع ع� الشا�ئ  َّ� كة بن�ش فن ال�ب وتم تزو�د الموقع برسومات تم تصم�مها من جانب . وقد قامت ال�ش
Luftwerk والس�ما نمط شقائق النعمان ، ي

ي ل�ي �عكس تراثها الثقا�ف
كة خالل العام الما�ف ي مبدع تم تكل�فه من قبل ال�ش

، وهو ثنائئ
-Perrierوالذي ي��ن بعض زجاجات مجموعة  -وهو أحد أساتذة الفن الحد�ث  -من قبل إ�م�ل جا�ي  1902�مه عام الذي تم تصم

Jouët Belle Epoque . ي
�ة وتطوف بالضيوف �ف ي قلب الطب�عة الخالبة لفن ال�ب

اض�ة بدأت �ف ي رحلة واقع�ة اف�ت
و�ستمر االنبهار �ف

، مع  ي
ئف ي إيب�ي

كة �ف ولتوضيح الصورة، تم إعداد كشك للصور ع� ذات النمط لتسل�ط . تناول الشمبان�ا جولة الستكشاف أقب�ة ال�ش
 . الضوء ع� أبرز االحتفال�ات

ي بيثان لورا وود، 
�طائف فهو .  تأخذ شكل شجرة ذات الوجود الغامر النابض بالح�اة المفرطةالطب�عة وتم إعدادە من جانب المصمم ال�ب

ة من الفروع، مثلما يتسىف التقاط العنب من " العزف"ح�ث �مكن �قدم تج��ة جد�دة وغامضة للشمبان�ا  ع� أوتار الفلوت مبا�ش
ي صالة .  ال�رمة

 . طوال المعرض Collectors Lounge Design Miamiكما يتم عرضه �ف

ي تنظمها  EDENع�ب فعال�ة  ة"يتم عرض فعال�ات  Perrier-Jouëtالىت َّ� ، ح�ث �ستط" فن ال�ب ف ف ول�لتني يع الضيوف ع� مدي يومني
ي الخامس من . Jouët-Maison Perrierتذوق مجموعة مختارة من منتجات 

، استضاف الب�ت لقاًء مع بيثان لورا وود، د�سم�ب و�ف
ي السادس من . Dazed Artsونظمته 

م د�سم�ب و�ف ف ة الطعام  Jouët-Maison Perrier، ت�ف استقباً� �شمل وجبة غداء مبتكرة مع خب�ي
امن مع عرض صندوق األمتعة الخاص الذي �قدم مجموعة المجوهرات الجد�دة من قبل ل�� جوهر وكوكت�الت  ف غروب الشمس بال�ت

Jade Jagger . ف اإلقامة من خالل إطالق جدول كامل . Estee Lauderمع  CR Fashion Book Calendarوسوف يتم تدشني
كة   . ع� جميع أشكال اإلبداع�غ�ي أسلوب الح�اة واألز�اء والطعام والتصم�م، ف�عكس انفتاح ال�ش

كة خالل فعال�ات  ي تنظمها  EDENوتط�ح ال�ش ي Perrier-Jouëtالىت
ا كما هو الحال �ف ي الشمبان�ا Design Miami، تمام�

، أسل��ــها �ف
ي �دعمها مجتمع من ذوي األرو  ي تنبع من ح��تها اإلبداع�ة ومالحظات الطب�عة غ�ي التقل�د�ة الىت ها عن أقرانها، والىت ف ي تم�ي اح الحرة الىت

ي هؤالء . ممن �شاركونها ذات الق�م
�ة"�أئت ي ذلك التصم�م " الحرفيون من ال�ب

ضمن مجموعة متنوعة من المجاالت اإلبداع�ة، بما �ف
ي هارلو  ول�� جوهر ع� التوا�ي  -واألز�اء وفن الطهو  ي بيثان لورا وود وو�ىف

ف . باإلضافة إ� الفن والض�افة -ممثلة �ف و�� جانب الحرفيني
ي بدت جل�ة منذ أ��� من  ا من فصول القصة الىت كة فصً� جد�د� �ة، تكتب ال�ش    . سنة 200من ال�ب

 ) https://mma.prnewswire.com/media/794691/Winnie_Harlow.jpg: الصور (     

  : مقاطع الف�ديو 
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 Maison Perrier Jouët: المصدر 

ي 
وئف -: المدير الدو�ي للعالقات العامة، هاتف رقم antoine.flament@pernod-ricard.com, Senior: أنتوان فالمو، ب��د إل��ت
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