
 
 
 

 لوكولتر تلقي الضوء على  -جیجر

 ) Métiers Rares®( الحرف الیدویة النادرة™

 المتجّسدة في أربع ساعات استثنائیة من مجموعة "ریفیرسو وان" 
 

ورشة   حرفیي  إبداع  عنان  إطالق  یتیح  مما  الفني،  التعبیر  بأشكال  الغنیة  اللوحة  ویشبھ  فرید  بطابع  الوجھین  ذو  "ریفیرسو"  قفص  یتسم 
®Rares Métiers  (™الحرف الیدویة النادرة)لوكولتر في مجال الزخارف الفنیة.  -لدى جیجر 

 

من مجموعة "ریفیرسو وان" بتصمیم متأللئ یجمع بین رموز صناعة الساعات الراقیة  لتقدیم أربعة إصدارات جدیدة    2021تغتنم الدار حلول عام 

ه الساعات  والحرف الفنیة وصیاغة المجوھرات الفاخرة بغیة إضافة تشكیلة جدیدة من األلوان والرقّي والجمال اآلسر إلى المجموعة. وألّف ابتكار ھذ 

مینا والنقش والترصیع باألحجار الكریمة، في كنف تعاون رائع بین حرفیین ذوي مھارات عالیة  الباھرة بین العدید من الحرف الفنیة، كالطالء بال

 بلغوا أوج قدراتھم اإلبداعیة. 

 

لوكولتر إلھامھ من المجوھرات الزخرفیة التي ساد ارتداؤھا في حقبة العشرینیات، وابتكر أربعة إصدارات   -استقى الفریق الفني العامل لدى جیجر

استثنائیة تحتفي بالشعر الذي یثني على الزھور، ومنھا طرازان من الذھب األبیض وآخران من الذھب الوردي، ویعبّر كل طراز عن الحرف  

 الیدویة النادرة بتولیفات مختلفة. 

 

م واألقواس  ز الموانئ بأناقة خالیة من التكلّف تجّسد القیمة الحقیقیة لھذه الساعات من خالل بریق عرق اللؤلؤ األبیض الذي یزداد جمالھ باألرقاتتمیّ 

رفیة التي یعج بھا  الذھبیة التي تحّدد معالم زوایا المیناء األربع. أما وجھ القفص الخلفي، فیفسح المجال ألشكال التعبیر الفني وشتى المھارات الح

لوكولتر على ید عّدة حرفیین یمارسون حرفًا مختلفة ویتعاونون في إطار عمل منّسق تنسیقًا دقیقًا لمدة أسابیع وشھور عدیدة. وعند    -مصنع جیجر

ء بالمینا الذي یقتضي استخدام العدید من  تنفیذ ھذه المشاریع التعاونیة المعقّدة للغایة، یجب أن یتبع عمل الحرفیین ترتیبًا صارًما یبدأ بالنقش ثم الطال

دة  الطبقات إلضافة تدّرجات لونیة وافرة والمزید من العمق البصري. وبعد كل طبقة، یجب وضع المینا في الفرن لتثبیت اللون، وھي عملیة شدی

 رق اللؤلؤ أو تُرّصع بالماس إلتمام القطعة. الصعوبة تستغرق العدید من األیام. واستناًدا إلى الطراز، تُطلى الخلفیة بالالكر أو تُزیّن بع

 

 ساعات "بریشس فالورز" بأربع نسخ 
تتمیّز  یزدان قفص الذھب األبیض بالزنبق األبیض الذي یرمز إلى النقاء واإلخالص والفخر في لغة األزھار. أما خلفیة القفص الذھبیة الجوفاء، ف

إّال المعالم البارزة للزخرفة الزھریة. ونُقشت كل زھرة نقًشا یدویًا كامالً یستنسخ بنیة بتالت  بتقنیة نقش نافر تتیح نحت خلفیة المعدن وال تترك  

صفائح    الزنبق بأدق تفاصیلھا. وُطلیت األوراق بمینا أزرق غامق واألسدیة بمینا أزرق فاتح لتتباین األلوان الخفیفة مع الذھب األبیض. وقُّصت

ب ثم ُوضعت لتشّكل خلفیة شبیھة بالسماء الزرقاء. وُرّصع كل القفص بماسات حبیبیّة تغلّفھ بسالسة من األمام  رقیقة من عرق اللؤلؤ بالشكل المناس

 إلى الخلف، وُرّصع تاج التعبئة بماسة مقلوبة. 

 

ألزھار بمینا ذي ألوان  یرمز زنبق األروم الوردي إلى اإلعجاب والتقدیر ویستكمل األلوان الدافئة التي یكتسیھا قفص الذھب الوردي. وُطلیت ا 

باإلضافة    ، قلوبةوردیة متدّرجة على خلفیة مطلیة بالالكر األسود إلضفاء تباین باھر، بینما ُرّصعت األوراق كلّھا بالماس. وُرّصع تاج التعبئة بماسة م

 تزید من بھاء القفص وتغلّفھ بسالسة من األمام إلى الخلف.  إلى ماسات بترصیع خرزي

 



 
 

عان تماًما بالماس یتمیّزان أیًضا بزخرفة زنبق األروم األرجواني (في نسخة الذھب الوردي) الذي یرمز إلى الجمال الفاتن  ثمة طرازان مرصّ  

الساعت ھاتین  تماًما في  بالمینا  الزھور  وُطلیت  والكیاسة.  السمّو  إلى  یرمز  الذي  األبیض)  الذھب  (في نسخة  األروم األزرق  ین  والشغف وزنبق 

، وھي تقنیة شدیدة الصعوبة تقتضي ساعة كاملة لترصیع خمسة أو ستة أحجار فقط. ویستغرق  بتقنیة الترصیع الثلجي   یّتھما بالماسوُرّصعت كل خلف

، مما یخلق انحناءات  طوقھِ ساعة. وتلتف الزخرفة الزھریة بسالسة حول جوانب القفص، من خلفیّتھ إلى    95ترصیع ھاتین القطعتین بأكملھما  

 ة عالیة من التعقید على عمل الحرفیین. وزوایا تضفي درج

 

المصنوعة  تعبّر ھذه الساعات الجدیدة تعبیًرا مرًحا عن األناقة األنثویة بقفصھا الممدود المستوحى من مجموعة "ریفیرسو وان" وأحزمتھا الالمعة 

صناعة الساعات ولم تھمل أي عنصر من عناصر آلیة  من جلد التمساح بألوان زاھیة. وبطبیعة الحال، استفادت الدار من تكنولوجیتھا المتقنة في  

بآلیة حركة جیجر  الیدویة المصّممة بشكل یناسب    846لوكولتر كالیبر    -الحركة. وتعمل ساعات "ریفیرسو وان بریشس فالورز"  التعبئة  ذات 

 مجموعة "ریفیرسو". 

 

صغّرة عن األخرى بطریقة رائعة ألن تفاصیلھا الدقیقة وألوانھا  قطع لكل طراز، وتختلف كل تحفة فنیة م  10ُطرحت الساعات بإصدار یقتصر على  

 المتدّرجة تجّسد الحركات الممیّزة التي یؤدیھا كل حرفي للتعبیر عن شغفھ وشخصیّتھ ومھارتھ المتمیّزة. 

 

العریقة في الدار  صناعة الساعات وحرفھا الفنیة    تتغنى ساعات "ریفیرسو وان" الجدیدة ھذه بأنوثة القرن الواحد والعشرین وتشھد على مھارة 

 . كل یوملوكولتر في  -وبراعتھا في صیاغة المجوھرات، وتشید بالنساء اللواتي یلھمن جیجر

 
 
  



 
 

 
 المواصفات التقنیة

 
 ریفیرسو وان بریشس فالورز 

 
 زنبق األروم الوردي

 مم في نسخة الذھب الوردي  20مم ×  38القفص: 

 ساعة  40باحتیاطي طاقة یكفي  ذات تعبئة یدویة –  846لوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف: الساعات والدقائق 

 المیناء: عرق لؤلؤ أبیض 

 قیراط  2.59ماسات تزن معًا  409خلفیة القفص: أزھار مطلیّة بالمینا وأوراق مرّصعة على خلفیة مطلیة بالالكر األسود، 

 التمساح الحزام: وردي المع من جلد 

 Q3292430الرقم المرجعي: 

 قطع  10إصدار محدود یقتصر على 

 
 الزنبق األبیض

 مم في نسخة الذھب األبیض  20مم ×  38القفص: 

 ساعة  40باحتیاطي طاقة یكفي  ذات تعبئة یدویة –  846لوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف: الساعات والدقائق 

 المیناء: عرق لؤلؤ أبیض 

 قیراط  2.44ماسة تزن معًا  335القفص: أزھار منقوشة وأوراق مطلیة بالمینا على خلفیة من عرق اللؤلؤ، خلفیة 

 الحزام: أزرق المع من جلد التمساح 

 Q3293420الرقم المرجعي: 

 قطع  10إصدار محدود یقتصر على 

 
 زنبق األروم األرجواني 

 مم في نسخة الذھب الوردي  20مم ×  38القفص: 

 ساعة  40باحتیاطي طاقة یكفي  ذات تعبئة یدویة –  846لوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف: الساعات والدقائق 

 المیناء: عرق لؤلؤ أبیض 

 قیراط  1.98ماسة تزن معًا  626خلفیة القفص: مرّصعة تماًما بالماس ومزخرفة بأزھار مطلیّة بالمینا،  

 حزام: أخضر المع من جلد التمساح ال

 Q3292401الرقم المرجعي: 

 قطع  10إصدار محدود یقتصر على 

 

 زنبق األروم األزرق 
 مم في نسخة الذھب األبیض  20مم ×  38القفص: 

 ساعة  40باحتیاطي طاقة یكفي  ذات تعبئة یدویة –  846لوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 والدقائق الوظائف: الساعات 

 المیناء: عرق لؤلؤ أبیض 



 
 

 قیراط  1.98ماسة تزن معًا  626خلفیة القفص: مرّصعة تماًما بالماس ومزخرفة بأزھار مطلیّة بالمینا،  

 الحزام: أزرق المع من جلد التمساح 

 Q3293401الرقم المرجعي: 

 قطع  10إصدار محدود یقتصر على 

 
 

 

 

 

 
 لمحة عن ساعة "ریفیرسو"

لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو" التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریاضة    -، أطلقت جیجر1931في عام  

ثر الساعات التي یسھل  البولو القاسیة والتي جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أك

آلیة حركة   50لى أكثر من تمییزھا فوًرا على مّر الزمن. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت ع

ن بطالء المینا والنقوش واألحجار الكریمة. وتحتفل ساعة "ریفیرسو"  مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّ

 عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا. 90بمرور 
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