
 
 
 

  1931لوكولتر تفتتح مقھى  -جیجر
 

  90، ُشیّد بمناسبة مرور وبھیج، وھو مكاٌن جدیٌد وأنیٌق حزیران/یونیو 13ابتداًء من  1931لوكولتر أن ترّحب بضیوفھا في مقھى  -سیسّر جیجر

في اكتشاف    توفیر فرصة للضیوف للتعمُّقوسعیًا إلى   الزخرفي.عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو" الشھیرة المستلھمة من طراز "آرت دیكو"  

  حزیران /األسالیب واألجواء التي شھدتھا تلك الحقبة التي ابتُكرت فیھا ساعة "ریفیرسو"، سیفتتح ھذا المقھى المؤقت أبوابھ في شنغھاي في یونیو

  في فصل الخریف. ،التي تعد مھد حركة "آرت دیكو" ،وفي باریس

 

 االحتفاء بأسلوب "آرت دیكو" 

  نشأ أسلوب "آرت دیكو" الزخرفي في عشرینیات القرن الماضي وتمیّز بأشكال ھندسیة واضحة استبعدت الزخارف التقلیدیة وجّسدت زخم الحداثة

وجّسد  میم الساعات التقلیدیة.في ظل الزخم ذاتھ وانحرفت جذریًا عن معاییر تص  1931وابتُكرت ساعة "ریفیرسو" في عام   والتقّدم السائد آنذاك.

عة السیّارات  أداؤھا الوظیفي المتقن وسمتھا الجمالیة الممیّزة للغایة القیم التقّدمیة التي حّولت كل مجاالت التصمیم، من الھندسة المعماریة وصنا

 إلى صناعة األثاث واألفالم السینمائیة والموضة. والتصویریة  والفنون التخطیطیة

 

عن جوھر أسلوب "آرت دیكو" ویستحضر الدیكور األنیق لسفینة رّكاب سیاحیة من ثالثینیات القرن العشرین وجمال موقع    1931یعبّر مقھى  

ویعتمد الدیكور مجموعة من األلوان السوداء والبیضاء التي تغمرھا إضاءة ھادئة وخافتة، ویتكّون من مّواد میّزت أسلوب "آرت  تصویر سینمائي.

 ل الكروم والمخمل والزجاج والخشب المطلي بالالكر، ویزدان بأرضیة من الرخام المرّصع بأنماط ھندسیة سادت تلك الفترة.دیكو" الزخرفي مث 

التي تحتل مركز الصالة إلى الكراسي المزّودة بثالثة أشرطة معدنیة تذّكر الُمَصنفَر  وُصّممت كل التفاصیل وفقًا الحتیاجات محّددة، من ثریّا الزجاج  

  ساعة "ریفیرسو".ھیكل ادید الثالثة في باألخ 

 

 عالقة تعاون فریدة مع رئیسة الطھاة الشیف نینا میتاییھ 

والحلویات الستكمال   الكعك  من  میتاییھ مجموعة خاصة  نینا  مّرتین،   .التصمیمأعّدت  العام  حلواني  جائزة  الشابة  الباریسیة  الطاھیة  ھذه  ونالت 

ومھارتھا   بإبداعھا  االستثنائیة. واشتھرت  ونكھاتھا  لمقھى   الفنیة  خّصیًصا  الحلویات  ھذه  میتاییھ  الطھاة  رئیسة  تستحضر    1931وأعّدت  كي 

باستخدام نكھات  في فالي دو جوالواقع  لوكولتر    -جیجر موطن  المواصفات الجمالیة المستوحاة من فن "آرت دیكو" وتأخذ الضیوف في رحلة إلى  

إلى اكتشاف    كما تدعوھم،  ، وبطبیعة الحال الشوكوال السویسریةلذي ینمو في المناطق الجبلیة والجوز والعسلتنبع من ھذا الوادي، مثل التوت ا

وثمة مفاجأة سارة من بین القطع التي أعّدتھا حصری�ا لمقھى  العالم وتذّوق مختلف النكھات والحلویّات التي تسمو إلى منزلة الحرف الفنیة الراقیة.

الم 1931 إلى  تلّمح  أنیقة  ،  الصیف وحلوى  ثمار  منتصفھا سیًال من  في  تخفي  بینما  الشتاء  بالثلج في فصل  المكسوة  لجبال جورا  الطبیعي  نظر 

 ومستطیلة الشكل من البندق والشوكوالتة التي تشید بأسلوب "آرت دیكو" الزخرفي.

 

ھي فكرة تجسید المھارات الحرفیة بشكلین مختلفین تماًما ولّم شملھما  لوكولتر    -تقول نینا میتاییھ: "ما راق لي كثیًرا في عالقة التعاون ھذه مع جیجر

فالشیف الحلواني وصانع الساعات یتقاسمان ذات القیم الراسخة وتسترشد حركاتنا بذات اإلرادة التي ال تدعو إلى اإلبداع ألنفسنا   في مشروع واحد.

 بل إلى بذل قصارى الجھد من أجل متعة المتلقي."فقط 

 

 قصة أسلوب فرید  -باریس إلى شنغھاي من 

الذي نشأ في باریس  بدور ھام في سرد قصة أسلوب "آرت دیكو" الزخرفي  1931حظیت المدینتان اللتان وقع علیھما االختیار الحتضان مقھى  

وشھد عام  رینیات القرن الماضي.بعناصر نموذجیة من األسلوب الجدید الذي تجلى ألّول مرة في فن المدینة المعماري وفنونھا التطبیقیة في عش

الحدیثة.  1925 الزخرفیة والصناعیة  للفنون  الدولي  المعرض  الفرنسیة  العاصمة  فیھا  التي احتضنت  الحاسمة  اللحظة  المعرض   تلك  وحفّز ھذا 



 
 

آرت دیكو" المشتق من اسم  االنتشار العالمي ألسلوب ظل مھیمنًا طیلة ثالثینیات القرن العشرین، بالرغم من أن مؤرخي الفن صاغوا مصطلح "

 المعرض في نھایة الستینیات.  

 

شنغھاي. تاریخ  في  أیًضا  فریدة  بمكانة  دیكو"  "آرت  أسلوب  في   حظي  والغرب  الشرق  بین  یمزج  الذي  الصیني"  دیكو  "آرت  أسلوب  وازدھر 

المدینة مركًزا اجتماعی�ا وثقافی�ا واقتصادی�ا في شرق آسیا. افتتاح مقھى   الثالثینیات عندما أصبحت  في    1931وأتاح ھذا اإلرث بصورة خاصة 

 شنغھاي التي تتیح لسّكانھا وزّوارھا فرصة اكتشاف العالم الجمالي والثقافي الذي بث الحیاة في تصمیم ساعة "ریفیرسو".

 

 والموضة في وسط مدینة شنغھاي.، مركز الفن  K11في    أب/أغسطس  15إلى    حزیران/یونیو  13أبوابھ في الفترة من    1931سیفتتح مقھى  

 خالل فصل الخریف في موقع جدید في قلب باریس. 1931وسیعاد تشیید مقھى 

 
 

 
 نبذة عن ساعة "ریفیرسو"

ضة  التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریا لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو"  -، 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   50ھا أبًدا، فاحتوت على أكثر من  وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویت تمییزھا فوًرا على مّر الزمن.

وفي ھذه السنة تحتفل  ریمة.مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا أو النقوش أو األحجار الك

 وح العصریة التي ألھمت إبداعھا. عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الر 90ساعة "ریفیرسو" بمرور 


