
 
 
 

  The Sound Makerلوكولتر تفتتح معرض "صانع الصوت"  -جيجر

 بحضور كيم وو بين سيئول في 

 

 تراثًا عريقًا من الساعات الرنّانة لكم قدمن

 خاص تفويٍض زيمون بناًء على  السويسري وتحفة من تصميم الفنّان

 

 

معرض   الواقع    The Sound Makerافتتح  والموضة  للتصميم  بالزا  ديزاين  دايمون  دونج  مركز  في  سيئول  أبوابه  الثالثاء  في    15هذا 

  بحضور صديق الدار كيم وو بين.  حزيران/يونيو

 

لوكولتر اإلبداعي والثقافي الستكشاف تراث الساعات الرنّانة الفريد في    -الزائر في رحلة إلى عالم جيجر  The Sound Makerيأخذ معرض  

 الدار العريقة واإلشادة بموطن نشأته في فالي دو جو. 

 

المحفوظات التي لم يسبق  يقّدم المعرض مجموعة مختارة من أقدم التحف الرنّانة التي أنتجها مصنع لوكولتر وأبرزها إلى جانب عشرات الوثائق و

،  مؤّسس الدار أنطوان لوكولتر ووالده   صندوق الموسيقى الذي صنعهُوتبدأ الرحلة بقطعة فريدة من التراث، وهي   عرض معظمها على الجمهور.

لوا في تطّور المهارات التقنية  ويمكن لزّوار المعرض أن يتأمّ  على بداية مغامرة الدار العريقة في مجال الساعات الرنّانة.  ذلك الصندوق الذي َشِهدَ 

ف  وأشكال التعبير الفني وتطّور ساعات الجيب إلى ساعات اليد الرنّانة وساعات "ميموفوكس" فضالا عن القطع الخاصة المبتكرة في ورشة الحر 

 .®Atelier des Métiers Raresالنادرة 

 

وابتكر زيمون  لوكولتر التي ستبدأ بعرضها في كوريا.  -فويض من جيجرتتوّسط المعرض "منحوتة صوتية" أنجزها الفنّان السويسري زيمون بت

  لوكولتر والسائد في أحضان العالم الطبيعي الذي يحيط بمصنعها. -هذه التحفة الفاتنة لتجسيد عالم الصوت المتأصل في روح جيجر

 

تدويرها، وال سيما محّركات التيار المستمر الصغيرة واألسالك الرفيعة  أعيد التي  صناعية ال مكّونات البسيطة والخام المواد  بعض اليستخدم زيمون 

لوكولتر، مما يتيح إعادة صياغة األشكال التقليدية    -وألواح الخشب الليفي ذي الكثافة المتوّسطة واألقراص المعدنية التي تتألف منها ساعات جيجر

 غموض التجارب الصوتية. للنحت والحركة والصوت وأخذ الجمهور إلى عالم يكاد يكتفنه 

 

: "تسنى لي   انضم صديق الدار الجديد والممثل الشهير كيم وو بين إلى مراسم افتتاح المعرض واللقاء الصحفي. وصّرح بعد زيارة المعرض قائالا

  لوكولتر واالستمتاع به طوال المعرض بطريقة جديدة، وكم أثارت دهشتي ساعاتها الرائعة."  -مالحظة تراث جيجر

 

ويفتح أبوابه  في سيئول  في مركز دونج دايمون ديزاين بالزا للتصميم والموضة الواقع    The Sound Makerلوكولتر    -معرض جيجر  قاميُ 

مة مرشدون في كل منطقة  وث http://www.thesoundmakerseoul.com .التذاكر عبر اإلنترنت على الرابط للجمهور عن طريق حجز

ويستمر المعرض حتى   من مناطق المعرض للرّد على أسئلة الزّوار باإلضافة إلى جوالت مصحوبة بالكامل تحت الطلب على الموقع اإللكتروني.

4  . ا إلى السابعة مساءا  يوليو من العاشرة صباحا

 

 

http://www.thesoundmakerseoul.com/


 
 

 
 

 

 1833دار صناعة الساعات الراقية منذ عام  لوكولتر: -جيجر

من هنا، من المكان وبإلهاٍم من المناظر الطبيعية االستثنائية لجبال جورا، الذي يسترشد  تقع دارنا في وادي فالي دو جو الهادئ، وتخلُق إحساساا فريداا باالنتماء.

نع، فيعمل صانعو الساعات، والمهندسون، جميع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المص  غراند ميزون روحها.  - بنوٍر داخلي ال يخبو، تستمد الدار العريقة  

مدفوعين بالطاقة الجياشة وروح االبتكار الجماعي التي تُلهم كل فرد من أفراد   والمصّممون، والِحرفيون معاا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقية.

حركة من حركات الساعة منذ   1200هذه الروح هي نفسها التي عّززت ابتكار أكثر من   لفني.عائلتنا يومياا بااللتزام، حيث نُرّسخ كل يوم تطورنا المميز وإبداعنا ا

 لوكولتر الجهة الرائدة في تصنيع الساعات. -وجعلت من مصنع جيجر 1833عام 
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