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VaLéRIE MESSIKa, 
THE PaSSIOn fOR dIaMOnd 
she creates elegant diamond pieces that are 

designed to be worn on a daily basis. she likes 
to combine timeless items with contemporary 
designs that are chic, pure, brilliant, and light. 

Words rachael taylor

فاليريا ميسيكا، 
الشغف بالماس

STORIES Messika ميسيكاحكايات

ميسيكا  فاليري  والد  كان  طفولتها  في 
يحضر إلى بيته "قطعًا رائعة" من الماس 
بصفته تاجر ماس، ويشجعها على اللعب 
تفقد  لم  الحين  ذلك  منذ  القطع.  بهذه 
بالمعدن  المرضي  التعلق  ذلك  ميسيكا 
عالمتها  بإبداع  قامت  وعندما  الثمين، 
ـ"تدنيس"  مارست  )ميسيكا(  التجارية 
أجواء  بإدخال  الماسية  المجوهرات 
التصاميم، يظهر ذلك جليًا في  إلى  المرح 
تحتوي  التي   )Move( "موف"  مجموعتها 
المجموعات  متحركة.  ماسات  على 
الحادة  الخطوط  على  تحتوي  الجديدة 
والمجموعة   )Queen V( مجموعة  من 
المنصات  على  لإلطالق  الجاهزة 
يتضمن  وكالهما   )glam’azone(
ميسيكا  لها.  مشهود  راقية  مجوهرات 

ستبلغ عامها العاشر هذه السنة.

كيف ستحتفل فاليري؟
التي  الفريدة  القطع  من  المزيد  "مع 
عالماتنا  في  والحداثة  الجرأة  تعكس 

التجارية".

ميسيكا  سوق  وصف  يمكنك  كيف 
المستهدف بأفضل طريقة؟

ألن  للعمالء.  واحد  نموذج  لدينا  "ليس 
أنواعًا  ونقدم  جدًا،  واسع  منتجاتنا  نطاق 
مثل  وزبائننا  التصاميم،  من  مختلفة 
الفتاة  من  بالتنوع.  يتميزون  مجوهراتنا: 
في  ماساتها  أولى  تتلقى  التي  الصغيرة 
العاملة  الفتاة  إلى  عشرة،  الثامنة  سن 
مجوهراتها  تشتري  التي  النشيطة 
التي  الستينية  السيدة  حتى  الخاصة، 
تتطلع إلى قطعة خاصة لفعالية معينة".

كيف تقومين بابداع القطع؟ 
"أقوم بإبداع قطع ماسية أنيقة مصممة 
توليف  في  أرغب  يوميًا.  لبسها  ليتم 

المفردات الخالدة مع التصاميم المعاصرة 
األنيقة والنقية والمتألقة والخفيفة. في 
نوع  بإبداع  قمنا  الماضيتين،  السنتين 
بشكل  يعكس  الفاخرة  المجوهرات  من 
تصميم  خالل  من  الماس  في  خبرتنا  تام 
قطع فريدة من نوعها باستعمال أفضل 

الخيارات المبتكرة".

يعشقون  المشاهير  من  الكثير 
مجوهراتنا المدهشة.

بأداء  "بيونسيه"  المغنية  "ظهرت 
ضمن  مالك  وكأنها  المسرح  على  حي 
وهي   ،2015 غرامي  جوائز  احتفاالت 
من  بربطة  صممته  الذي  العقد  تلبس 
لميسيكا،   "silk" مجموعة  من  الماس 
 ."Miss Hepburn" باسم  والمعروف 
نوعها  من  الفريدة  الفاخرة  القطعة  هذه 
من  قيراط   40 من  أكثر  من  تتكون 
معرض  باختتام  االحتفال  وفي  الماس. 
لبست   ،)Victoria secret show(
تحمل  مجوهرات  كلوس  كارلي  "المالك" 
الالحق  االحتفال  في  ثم،  ميسيكا.  عالمة 
لندن  في   “earls” قاعة  في  أقيم  الذي 
لبست بيونسيه أيضًا خواتمي المصنوعة 
ريهانا  المغنية  أما  والماس.  الذهب  من 
من   ،“Queen V” خاتم  فضلت  فقد 
يحمل  والذي  والماس  األبيض  الذهب 
ديليفين،  كارا  التجارية.  العالمة  نفس 
ميسيكا  خاتم  لبست  جهتها  من 
”spiky“ و الخاتم المزدوج من مجموعة 
الموضة  جوائز  خالل   “amazone”

البريطانية".

من التي ترغبين في رؤيتها وهي تلبس 
مجوهراتك من بين الفتيات والفنانات؟ 
أحب  موس.  كايت  الفاتنة  "بالتأكيد 
ولكنها  عصرية  دائما  فهي  مظهرها. 

أنيقة جدا".

“W HeN VaLérIe 
MessIKa was a 
child, her diamond 

dealer father would bring home ‘in-
credible pieces’ and encourage her 
to play with them. she has never 
since lost that puckish association 
and when creating her own brand 
Messika she ‘desacralised diamond 
jewellery’ by injecting fun into the de-
signs, most notably with her iconic 
Move collection set with rolling dia-
monds. Newer collections include the 
sharp lines of Queen V and catwalk-
ready glam’azone, both fine jewels 
with fashion credentials. this year 
Messika turns 10. 

How will Valérie celebrate? 
“With even more exceptional 

pieces that reflect the audacity and 
modernity of our brand.”

How would you best describe 
Messika’s target market?

“We do not have one typical cus-
tomer. Because our range of products 
is really wide and we offer very differ-
ent types of designs, our customers 
are like our jewelry: multifaceted. 
they consist of the young girl who 
receives her first diamond at 18 years 

of age, the working girl who is very 
active and buys her own jewelry, and 
the 60-year-old woman who is looking 
for a special piece for an event.” 

Many celebrities love your in-
credible pieces… 

“Beyoncé appeared on stage like 
an angel at her 2015 grammy awards 
live performance, wearing my dia-
mond tie necklace from the Messi-
ka silk collection, called the ‘Miss 
Hepburn’. this unique high piece is 
composed of more than 40 carats 
of diamonds. then, to celebrate the 
closing of the Victoria secret show, 
the ‘angel’ Karlie Kloss wore jewels 
signed Messika at the after party held 
at earls Court in London. even ri-
hanna wore my rings: a double paved 
Queen V in white gold and diamonds. 
Cara Delevingne, instead, wore to the 
fingers rings Messika spiky and those 
double amazone at the British fashion 
awards.”

Which ‘it’ girls or celebrities 
would you love to see wearing your 
pieces?

“Definitely the glamorous Kate 
Moss. I love her look. she is always 
very modern but still very chic.”

 تبدع قطعًا ماسية أنيقة صممت 
لالستعمال اليومي. وتحب توليف 

المفردات الخالدة مع التصاميم 
المعاصرة األنيقة والنقية والمتألقة 

والخفيفة. النص لراشيل تايلور


