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Magic Pearls Necklace with
South Sea Pearls: Fireopal Inlays
and Australian Opal Inlays

When she starts talking about art she
hardly finds an end. Art, for her, is vital
for people, and is the ultimate means for
expression, for questioning, and for
unconventionally dealing with existing
things. She is Gabriele Weinmann, the
creator and the sole producer of the
«Magic Pearls®», absolute flawless and
perfect pearls of heavenly beauty. .

ُ عندما تَبدأ
الف ِّن يصعب عليها التوقف
ح ُّدث عن
َ
َ
َ بالت
ْ
 هو الوسيلة. بالنسبة لها أن الفن حيوي للناس.بسهولة
 للتساؤل حول أمور احلياة وللتفاعل بشكل،النهائية للتعبير
، هي غابريل وينمن.غير مألوف مع األشياء املوجودة حولنا
 والوحيدة القادرة على إنتاج هذه،مبتكرة الآللئ السحرية
.السماوي
اجلواهر املثالية ذات اجلمال
ِ
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Magic Pearls Necklace “ Fancy “
South-Sea Pearls

Kandinsky’s theory of colors and paintings influenced her
since her early age. His specific abstract vision where colors are the tool to express feelings and to shape space,
his expressionism where the emotional properties of colors
are more important than the colors themselves, shaped her
mind and soul. However, when it comes to art, Gabriele has
several inclinations; she loves the old masters, their portraits,
landscapes, and she still lives the renaissance paintings as
well as icon paintings. She is also attracted by temporary art
with its endless expression forms.
“I did not choose pearls; the pearls chose me.”
This is how Gabriele describes her relationship with pearls,
main core of her life and her work. “As a young goldsmith I
was not very interested in pearls. Back then I did not have
the maturity to understand the fascination that comes from
pearls; I didn’t know that it is primarily the skin that makes
the pearl luster apparent.” She decided to learn all goldsmith techniques in order to transform, by using gold, all
the lustrous gems into jewelry. And when she discovered
the distinguished elegance of pearls, wherever they came
from, she decided to bring them into our contemporary 21st
century. She wanted to match the silken shiny luster of a
pearl with the sparkle of a gem. This is exactly where slight
imperfections appear on the surface of the pearls that she
inserted inlays made out of gems in gold settings. In doing
so, she gave back to the pearl its absolute flawless and
perfect shape of heavenly beauty. Every pearl came out as
a unique piece distinguished from all existing pearls in this
world. She is the sole producer of “Magic Pearls®”, her
patent. In her “Magic Pearls®” Gabriele combines a water
product with an earth product. She weds them by inserting
a gem window into the pearl thus allowing the sun light to
shine into the pearl’s heart. “I believe that the pearls are a
mirror of the soul. They bring out the lights of the soul, and
drive away its shadows”.
.

“I did not
choose pearls;
the pearls
chose me.”
كان ألعمال كاندينسكي ونظريته عن األلوا ِن األثر الكبير على تكوين

 فإن رؤية هذا الفنان.املبكر
شخصية غابرييل الفنية منذ ُعمرها
ّ
تشكل األلوان أدا ًة للتعبير عن
الفريدة في الفن التجريدي حيث
ّ

 وتعبيريته التي جتعل امليزات العاطفية،املشاعرِ ولتحديد شكل الكون
 قد ساهمت بقوة في تكوين،أهمي ًة ِم ْن األلوا ِن نفسها
لأللوا ِن أكثر
َّ

 تظهر غابريل ِع ّدة ميول؛،بالف َّن
 على أية حال عندما يتعلق األمر.روحها
َ

َ ومازالت حتييا أعمال عصر،فهي تعشق رواد الفن الكبار من القدماء
الف ِّن املعاصر بأشكاله
َ ً  كما يجتذبها أيضا،النهضة وصور األيقونات
.التعبيرية غير املتناهية

َ «أنا ل َْم أ
».ختر الآللئ؛ الآللئ اختارتني
ْ
ِ هكذا
تشكل صميم حياتها
عالقتها بالآللئِ التي
ف غابرييل
ّ
ُ تص
َ

، «لم أهتم كثيرا ً بالآللئ عند بداية حياتي املهنية.ومحور عملِها

إذ يبدو أنني لم أكن أمتتع بالنضج الكافي لتحسس السحر
بأن البشرة هي التي
رف
ْ الذي يشع ِمنها؛ فأنا ل َْم أكن أ َ ْع
ّ
قررت تَ َعلّم كُ لّ تقنيات صياغة الذهب
ّ .»تظهر جوهر ملعان اللؤلؤ

 من حتويل كُ لّ األحجار الالمعة إلى، بإستعمال الذهب،لكي تتمكن

 أرادت، من حيثما أتت، ِ وعندما اكتشفت الرونق البارز لآللئ.اجملوهرات

 فعملت على اجلمع بني،َجلْبها إلى قرنِنا احلادي والعشرو ِن احلديث
 وهو بالضبط في مكان.وبريق األحجار الكرمية
احلريري لآللئ
اللمعا ِن
ِ
ِ

أدخلت بطانات مصنوعة ِم ْن
سطح الآللئِ حيث
وجود التشوهات في
ِ
ْ
 بهذا أعادت غابرييل إلى اللؤلؤة.األحجار املركبة على قواعد ذهبية
شكلِها
ّ فتخرج كُ ل.املثالي ذات اجلمال السماوي الذي ال تشوبه شائبة
ِ

لؤلؤة كقطعة فريدة مميزة عن كُ لّ إخوتها من الآللئ املوجودة في هذا

 فالفنانة غابرييل هي مبتكرة الآللئ السحرية وصاحبة براءة.العالم

 في آللئ غابرييل السحرية جتمع.إختراع في إنتاجها

 فهي.نتجني أحدهما مائي واآلخر ترابي
َ الفنانة بني ُم

،بإدخال نافذة من احلجر الكرمي إلى اللؤلؤة
ْ تزوجهما
.لإلشراق في قلب اللؤلؤة
سامحة لضو ِء الشمس
ْ
 ففي كل.«أعتقد أن الآللئ هي مرآة الروح

 وتخفي،األحوال هي فقط تظهر نور الروح
».ظاللها
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clockwise from top left
CARICIA SHOW ROOM
Necklace “Baroque” Fireopal & Diamonds
Angelhair Cristal Pendant with golden
South Sea Magic Pearls – Morganite
Magic Pearls Necklace “Sun+Moon” with
Fireopal/Morganite Pendant
Magic Pearls Necklace “Fancy”
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Amber-Pendant in Tahitian Magic Pearl,
Diamonds, 750 Gold
Facing page: Coral Necklace with South Sea
Magic Pearls Pendant, Earrings +Rings.

“The essence, the soul
of my creations, is
reflected in the
symbiosis with the
person who wears
them.”

Through
her jewellery, she
proves that everything is
possible, and that the basic laws of
design, such as proportions and colors and the endless variations of their interaction, as well as
the knowledge of the golden pattern may all be neglected
once they are mastered, since the person is the centre of
the design, and provides the proportions, the colors, and
the shapes. Her jewelry is as individual as her customers
are; as feminine as the women who wears them, as masculine as her male customers are, and very versatile. Gabriele’s
designs made of gold, silver, platinum, diamonds, gems,
and pearls in which she carefully inserts precious stones,
will challenge your imagination! They are here at CARICIA
gallery inviting you to make of jewelry shopping an exciting
experience. As soon as you enter the CARICIA gallery
you will flee from the ordinary and dive into the fascination, the creativity, and the perfection of handiwork.
Each piece of jewelry will initiate a dialog with
you; a dialogue about feelings, about beauty, about
symbolism and a variety of exciting sensations.
“The essence, the soul of my creations, is
reflected in the symbiosis with the person who
wears them.” “Magic Pearls®” not only draw
a smile on the face of the woman who wears
them, but also, drop pride on the face of the
man who offers these magic pearls as a
present to his beloved women. “My
customers are individualists with special
tastes. They love art, good food and good
wine! They are every where and my
intention is to be wherever they want
me to be.”
www.caricia-jewelry.com
.
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بأن
ّ في مجوهراتها أرادت الفنانة أَن تبرهن
وبأن القوانني األساسية
،كُ لّ شيء ممكن
ّ
 مثل األبعا ِد واأللوا ِن والطرق،للتصميم
ِ

 كما ومعرفة قواعد،الالمتناهية في تفاعلِها

 إذ أن األشخاص هم مركز، َق ْد تهمل عندما تتقن،التصميم الذهبية

. واأللوان واألشكال،يزودون األشخاص باألبعاد
ّ  وهم الذين،التصميم
،ْبسنها
فمجوهرات غابرييل فردية كزبائنها؛ أنثوية كال ِنساء اللواتي يَل
َ
 فمصنوعاتها.عددة االستعمال
ُ ،ذكورية كزبائن غابرييل من الذكور
ّ وم َت

، من األحجار الكرمية، ماسية، بالتينية، فضية،من تصاميم ذهبي ِة

ِ تحدى خيال
!َك
ّ س َت
َ ،والآللئ التي تُدخل فيها األحجار الكرمية بعناية
 تَ ْدعوك لتحويل عملية شراءCaricia إنها هنا في بوتيكات مجوهرات

 فور دخولك إلى محال مجوهرات.تسوق مثيرة
اجملوهرات إلى جتربة
ّ
فت ُغوص في سحر
َ  ستشعر أنك ت َ ْهرب ِمن احلياة العاديةCaricia

ستدخل معك
َ  فكُ لّ قطعة مجوهرات.اإلبداع وكمال العمل اليدوي

الرمزية ومجموعة
 حول، حول اجلمال،في حوار؛ حوار حول األحاسيس
ّ

 «ميكن للناظر أن يصف بكلمات.من األحاسيس املثيرة
 أما روحها،كثيرة جمال مجوهراتي اخلارجي

ِ
الشخص
فهي تنعكس فقط بالتفاعل َمع

 «الآللئ السحرية» ال حتمل االبتسامة.»ْبسها
ُ الذي يَل
 جتلب،ً  لكن أيضا،ْبسها
ُ فقط إلى وجه املرأة التي تَل

ابتسامة فخر الى وجه الرجل التي يعطي الآللئ

 «زبائني فريدون.السحري َة كهدية إلى هذه املرأة

، يعشقون الفنون احلياة.اخلاصة
بأذواقهم
ّ

ويحبون الغذاء اجليد والنبيذ اجليد! هم في

».أص َبح حيث يُريدونَني
ْ  وفي ونيتي أن،كل مكان
www.caricia-jewelry.com

معرض بازل  2008هو على األرجح أكبر معرض للساعات
عرفه العالم الى اليوم .وأفضل ما اختارت كولكشن من
الساعات لهذا الفصل هو من معروضات معرض بازل2008
الذي أثبت مرة أخرى مقدرته كمنصة عاملية تطلق صناعة
الساعات من خاللها كل جديد ومبتكر في مجالها.
ليس معدنا ً ثمينا ً وال حجرا ً كرميا ً وال عملة نادرةّ .أنه الوقت
هذا الرفيق الصامت الذي ال نشعر بوجوده ولكنه يشاركنا
يفضله
كل حياتنا .منا من يريده في علبة بسيطة ومنا من
ّ
في أكثر األطر تعقيدا ً ،فتجهد صناعة قطع الوقت على
التنوع في ابتكارات شتى .هذه دار تستثمر اجلهود
إرضاء هذا
ّ
جمة ،تقوم بوظائف ال
واألموال في ماكنة ذات تعقيدات ّ
حتصى وحتضن من املعادالت الكيميائية والفيزيائية ما ال
تقدم الوقت في علبة وسوار وماكنة تشغلها
يعد .وتلك دار
ّ
بطارية صغيرة ال تتطلّب إال التفاتة واحدة في السنة.
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Lots of houses invest time and money
to develop mechanisms with various
complications, incarnating innumerable
chemical and physical formulas, and
providing several functions. Others count
time with a simple mechanism activated
by a small battery, but present it in a
beautifully crafted case.
It is neither a noble metal, nor a fine
;stone, nor a rare currency. It is TIME
this wise and unperceived companion
that shares with us all our life. Some
of us like it in a modest framework and
others prefer it within the most elaborate
one, which pushes watch-making
industry’s genius to be more and more
creative.

