สวารอฟสกีร
้ ว
 มฉลองความยิ่งใหญของ
ดวยคอลเล็กชั่นครบรอบ 50 ป

JAMES
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สวารอฟสกีแ
้ ละ James Bond สานสัมพันธอันลึกซึง
้ ในการรวมสรางสรรคผลงานมากวา
35 ป และเพื่อเปนการฉลองครบรอบ 50 ปของภาพยนตรชุด James Bond
สวารอฟสกีจ
้ ง
ึ ไดรังสรรคคอลเล็กชั่นทันสมัยเหนือกาลเวลา
เพื่อรวมระลึกถึงโลกแหงรสนิยมเลิศหรูของ
Bond
กับผลงานสะกดสายตาที่ชวนใหนึกถึงฉากและอุปกรณประกอบฉากอันตราตรึงในความทร
งจํา
ธีม Shell ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก Dr. No ทั้งในดานความสนุกสนาน ความงดงามของอิสตรี
และสัญลักษณที่สําคัญ
โดยจี้สรอยคอและจี้ชารมเคลือบโรเดียมไดถูกสรางสรรคขน
้ึ จากความประทับใจในฉากที่เปนตํานาน
นั่นคือฉากที่
Ursula
Andress
ปรากฏตัวขึน
้ จากทะเลโดยถือหอยเชลลเอาไวในมือ
ประกายเจิดจรัสของคริสตัลใสฝงแบบพาเวบนจีร้ ูปหอยนัน
้
งดงามยิ่งขึ้นเมื่อสวมกับสรอยคอซึ่งเรียงรอยดวยไขมก
ุ คริสตัลสีเทาออนบาง
จี้ All the Time In the World ระลึกถึงการสารภาพรักของ Bond ตอภรรยาของเขา
ซึ่งนําแสดงโดย George Lazenby และ Diana Rigg ใน On Her Majesty’s Secret Service
ดวยชิ้นงานที่นําเสนอการตีความแหวนหมั้นของพวกเขาในรูปแบบใหม
รูปวงกลมที่สวารอฟสกี้ชื่นชอบสื่อความหมายถึงความเปนนิรันดรไดอยางสมบูรณแบบเฉกเชนชื่อข
องชิ้นงาน
Golden Gun เปนแบบจําลองอาวุธที่ Bond ซึ่งสวมบทบาทโดย Roger Moore นั้นตองตอสูใน
The
Man
with
the
Golden
Gun
อาวุธอันเปนสัญลักษณโดดเดนนี้ไดถูกแปลงโฉมใหกลายเปนกระดุมแขนเสื้อสําหรับบุรุษ
และเครือ
่ งประดับสําหรับสตรี ซึ่งรวมถึงจี้ชารมหอยกระเปาอันทันสมัยไดอยางชาญฉลาด Golden
Gun จึงเปนของขวัญที่เหมาะสําหรับทั้งบุรุษและสตรี
Octopussy สรางแรงบันดาลใจใหจี้สรอยคอและตางหูที่นาตื่นตา สะทอนภาพ Octopussy
ผูเปนหญิงสาวของ Bond ซึ่งรับบทโดย Maud Adams คูกับ Roger Moore ในบท Bond
Octopussy
รูปแบบของปลาหมึกไดรับแรงบันดาลใจจากโลโกอันเปนสัญลักษณของ
ซึ่งนําเสนออยางมีสไตลและทันสมัย
เผยเสนหแหงความเจิดจรัสที่จะสะกดสายตาผูที่ชื่นชอบในแฟชั่นไดอยางแนนอน
ธีมเครื่องประดับ
Gun
Barrel
นําสัญลักษณประจําตัวของ
Bond
มาตีความในรูปแบบกราฟกอยางมีศล
ิ ปะ
สัญลักษณนี้ถูกนําเสนออยางโดดเดนในภาพยนตรชุด
James Bond ทุกภาค โดยเฉพาะอยางยิง่ ในโปสเตอรภาพยนตรสําหรับ The Living Daylights ซึ่ง
Timothy
Dalton
รับบทเปน
007
ดวยลายเสนทีเ่ รียบงายและมีพลังทําใหผลงานในธีมนี้งดงามหรูหรา
แตยังสามารถสวมใสแบบลําลองไดเชนกัน
ธีม
Ice
Palace
ของสวารอฟสกี้
มาในรูปทรงเรขาคณิตที่ชวนหลงใหลจารึกความนาอัศจรรยของภาพยนตรลงในจี้และสรอยขอมือที่
งดงามจับตา และถายทอดความนาประทับใจของพระราชวังน้าํ แข็งใน Die Another Day
ไดอยางมีชั้นเชิง
ซึ่งในภาพยนตรเรื่องนี้มี
Pierce
Brosnan
สวมบทบาทเปน
007
ดีไซนรูปทรงคลายรังผึ้งของชิ้นงาน
เผยถึงเทคนิคอันล้ําหนาที่อวดฝมือและความเชี่ยวชาญของสวารอฟสกี้
ธีม
Casino
ที่เยายวน
เผยรูปลักษณของดีไซนรูปทรงโพธิ์ดําซึ่งปรากฏโฉมอยูบนไพในภาพยนตรเรื่อง Casino Royale
ซึ่งนับเปนการเปดตัวครั้งแรกของ Daniel Craig ในบทบาท James Bond ดีไซน Casino
อวดโฉมทั้งในรูปแบบของจี้และตางหูเขาชุด
เผยใหเห็นถึงรายละเอียดอันประณีตของงานฝมือชั้นเลิศ
รูปโฉมที่โดดเดนของ
Aston
Martin
DB5
ถูกยอสวนใหเปนจี้ชารมหอยกระเปาและกระดุมแขนเสื้อดวยความใสใจในรายละเอียดสูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีจี้ชารมแบบอื่นๆ ที่นําเสนอตัวละครและสัญลักษณที่นาประทับใจจากภาพยนตรชุด
James Bond เชน Baron Samedi, Spectre และ 007 ซึง่ แฟนๆ จะตองชื่นชอบอยางแนนอน
คอลเล็กชัน
่ ฉลองครบรอบ
50
ป
James
Bond
เปนผลงานจากสวารอฟสกี้เพื่อยกยองความมีสไตลและความประณีตงดงามซึง่ เปนคุณลักษณะเฉพ
James
Bond
าะตัวของภาพยนตรชุด
สวารอฟสกี้ไดรบ
ั แรงบันดาลใจจากภาพแหงความทรงจําตางๆ
ที่ผูสรางภาพยนตรบันดาลขึ้น
และไดนําสัญลักษณเหลานี้มารังสรรคใหม
ใหเปนแอคเซสเซอรี่แฟชั่นที่จะมอบความประทับใจใหแกผูที่รักในเครื่องประดับเฉกเชนเดียวกับบรร
ดาผูท่ีชื่นชอบ James Bond
คอลเล็กชั่นจะมีจําหนายที่รานคาของสวารอฟสกี้
2012 เปนตนไป

1,000

แหงทั่วโลก

ตัง้ แตกลางเดือนตุลาคม

Swarovski
ค.ศ.
1895

มร.
แดเนียล
สวารอฟสกี้
นักประดิษฐชาวโบฮีเมีย
ผูเปยมไปดวยวิสัยทัศนไดยายมาตั้งถิ่นฐาน
ณ
วัตเทนส
แควนทีโรล
ประเทศออสเตรีย
พรอมกับการประดิษฐคิดคนเครื่องจักรใหมเพื่อการตัดและเจียระไนเม็ดคริสตัลเพื่องาน
จิวเวลรี่
ดวยจุดเริ่มตนดังกลาวกอใหเกิดการปฏิวัติขึ้นในโลกแหงแฟชั่น
บริษัทสวารอฟสกี้
กาวเขาสูฐานะผูผลิตคริสตัลเจียระไนอันเที่ยงตรงพิถีพิถันชั้นนําระดับโลกใหกับวงการแฟชั่น
จิวเวลรี่
รวมทั้งความมีชื่อเสียงในดานอุปกรณไฟ
แสงสวาง
งานสถาปตยกรรมและงานออกแบบตกแตงภายใน
ปจจุบันบริษัทยังคงดําเนินกิจการโดยสมาชิกครอบครัว
สวารอฟสกี้ รุนที่ 5 ดวยจํานวนพนักงาน
26,100 คน ที่ปฏิบัติงานในประเทศตางๆทั่วโลกกวา 120 ประเทศ และมีผลประกอบการ 2.22
พันลานยูโรในป ค.ศ. 2011
บริษัทสวารอฟสกี้ประกอบดวย
2 ธุรกิจหลักคือ
ธุรกิจผลิตและขายเม็ดคริสตัลใหกับกลุมอุตสาหกรรม
และธุรกิจผลิตภัณฑสําเร็จรูป
คริสตัลสวารอฟสกี้ถือเปนสวนประกอบที่จําเปนของงานออกแบบสรางสรรคในระดับนานาชาติ
นับตั้งแตป
ค.ศ.
1965
บริษัทฯไดกาวเขาสูงานอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ชั้นสูงดวยเม็ดพลอยเจียระไนที่รังสรรคอยางประณีต
และดวยความสามารถในการแสดงออกถึงความริเริ่มสรางสรรคอันเปนหัวใจสําคัญของบริษัท
ทําใหผลิตภัณฑสําเร็จรูปภายใตแบรนดสวารอฟกี้
ทั้งเครื่องประดับตกแตงกาย
จิวเวลรี่
และอุปกรณตกแตงบานที่จัดจําหนายโดยรานสวารอฟสกี้
และรานตัวแทนจําหนายในเมืองศูนยกลางแหงแฟชั่นทั้งหมดมีกวา
2,200
สาขาทั่วโลก
ชมรมคริสตัลสวารอฟสกี้มีจํานวนสมาชิกที่ชื่นชอบการสะสมชิ้นงานคริสตัลรวม
300,000
คน
ทั่วโลก
สวารอฟสกี้
คริสตัลเวลเทน
(Swarovski
Kristallwelten)
ที่เมืองวัตเทนสเปนพิพิธภัณฑคริสตัลมัลติมีเดียที่เปดตัวขึ้นในป
1995
เพื่อเฉลิมฉลองอาณาจักรแหงนวัตกรรมและแรงบันดาลใจของสวารอฟสกี้

About Albert R. Broccoli’s Eon Productions
EON Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and controlled by the
Broccoli/Wilson family. Danjaq is the US based company that co-owns, with MGM, the
copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce future
James Bond films as well as all worldwide merchandising. EON Productions, an
affiliate of Danjaq, is the UK based production company which makes the James Bond
films. The 007 franchise is the longest running in film history with twenty-two films
produced since 1962. Michael G Wilson and Barbara Broccoli took over the franchise
from Albert R ‘Cubby’ Broccoli in 1995 and have produced some of the most successful
Bond films ever including CASINO ROYALE and QUANTUM OF SOLACE. They are
currently producing the 23rd film, SKYFALL.

