
 
 

 

  لوكولتر تعّزز دعمها -جيجر

  للفنون السينمائية في

 الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي 

 

 

" ودعمها المستمر للفنون السينمائية  2021في عطلة نهاية األسبوع الماضية عن الفائز بجائزة "المجد لصانع السينما لعام    لوكولتر  -أعلنت جيجر

 عاًما على شراكتها المتواصلة مع مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي.  11من خالل برنامج ترميم األفالم في إطار احتفالها بمرور 

 

افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان وتوافد الحضور على السجادة الحمراء في يوم الجمعة، استضافت الدار السويسرية  بعد مراسم حفل  

لرائجة  لصناعة الساعات الراقية ضيوفها في ليلة متأللئة بديكور من طراز "آرت ديكو" مصّمم خّصيًصا للتذكير بروعة مواقع التصوير السينمائي ا

والتحق صديقا الدار العريقة ني ني وجينغ بوران بالبرنامج عبر البث المباشر وأعربا عن اهتمامهما بالسينما الصينية   ت القرن العشرين.في ثالثينيا

 وضرورة صون تراثها الثقافي. 

 

 االحتفال بالفن السينمائي 

الفنون السينمائية لما تتشاركه مع عالم األفالم من وشائج قربى يجّسدها شغف مشترك بكل من المهارة الفنية والمهارة    لوكولتر  -لطالما دعمت جيجر

لتكريم    2018على إطالق جائزة "المجد لصانع السينما" التي دخلت مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في عام    2007فأقبلت في عام   التقنية.

  ذوي العطاء المتميّز في ميدانهم. السينمائيين الصينيين

 

 Xiaoفمنذ أن استرعى فيلمه الروائي الطويل   ُمنحت الجائزة في هذا العام لجا جنكي، وهو أحد النجوم السينمائيين الصينيين من "الجيل السادس".

Wu    جائزة "األسد الذهبي" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي  ، نال عدًدا من الجوائز الدولية، وال سيما  1997اهتمام النقّاد الدوليين في عام

عن    2013وُرّشح خمس مّرات لنيل جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي، وال سيما في عام  .   Still Lifeعن فيلمه   2006لعام  

، نال جا جائزة "إنجاز العمر لفئة أسبوعي المخرجين"  2015وفي عام   الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو.  لمسة الخطيئة()   Tian Zhu Dingفيلمه

 في مهرجان كان.

 

 صون التراث السينمائي 

العاشرة إلنشاء برنامج ترميم األفالم وتعاونها المتواصل مع مهرجان شنغهاي السينمائي    -تحتفل جيجر لوكولتر في هذا العام بالذكرى السنوية 

ويحفظ البرنامج في الوقت الراهن مجموعة األفالم األربعة عشر التي تغطي   ي من أجل األجيال القادمة.الدولي لحماية التراث السينمائي الصين 

ومن بين األفالم التي جرى ترميمها   العديد من العقود واألنواع والتي تضم بعض أبرز األعمال في السينما الصينية خالل األعوام الثمانين الماضية.

 A Soul Haunted by  ( من إخراج سونغ تسون شو وفيلم 1973، عام  خارج النافذة )   Outside the Windowفي اآلونة الحديثة فيلم

Painting   ( من إخراج هان شوكين و1994، عام  روح مسكونة بالرسم )  فيلمFlowers of Shanghai    ( من 1998)زهور شنغهاي، عام

  .1956في عام   تضحية رأس العام الجديد()   New Year Sacrificeهايسن وتحفة هو سانغ- إخراج هو هيساو

 

( على قائمة األفالم القادمة التي ينبغي ترميمها، وهو أحد أفضل األعمال المعروفة للمخرج 1963، عام  ربيع مبّكر )  Early Springيرد فيلم  

واستند هذا الفيلم إلى رواية الكاتب روشي الذي ذاعت شهرته في عشرينيات القرن الماضي ولعب بطولته سون داولين واكسي فانغ   اكسي تيلي.



 
 

ونال جائزة أفضل عشرة أفالم وأفضل عشرة مخرجين في حفل تسليم جوائز القرن للسينما الصينية في   وشانجون يونزيهي وغاو بو وهان يان.

  .1995عام 

 

لوكولتر أيًضا سلسلة من    -ا مع افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في عطلة نهاية األسبوع، احتضنت جيجرتزامنً 

ويتزامن تشييد هذا المقهى المؤقت مع   .K11الفعاليات الخاصة في مقهاها الذي صّممته على طراز "آرت ديكو" والذي شيّدته أيًضا في مبنى  

هم  كرى السنوية التسعين البتكار ساعة "ريفيرسو" ويحتوي أيًضا على قاعة سينما خاصة تشيد بأصول ساعة "ريفيرسو" الشهيرة بتصميمها المستلالذ

 من طراز "آرت ديكو". 

 

 له العديد من القيم. لوكولتر باالعتزاز حيال التزامها المتواصل بدعم الثقافة السينمائية التي تمثل عالًما إبداعيًّا تباد -تشعر جيجر

  

 

 

 

 

 

 نبذة عن ساعة "ريفيرسو"

التي ابتُكرت لتقاوم ظروف ميادين رياضة   لوكولتر ساعة أصبحت تصميًما كالسيكيًّا في القرن العشرين، وهي ساعة "ريفيرسو"  -، أطلقت جيجر1931في عام  

آرت ديكو" الزخرفي وقفصها الذي يمكن قلبه على وجهه اآلخر إحدى أكثر الساعات التي يسهل  البولو القاسية والتي جعلتها معالمها األنيقة المستوحاة من طراز "

آلية حركة   50وما فتئت ساعة "ريفيرسو" تتجّدد طوال هذه العقود التسعة الماضية دون أن تفقد هويتها أبًدا، فاحتوت على أكثر من  تمييزها فوًرا على مّر الزمن.

وفي هذه السنة تحتفل  اآلخر المصنوع من المعدن خلفية تعبير إبداعي حيث يمكن أن تُزيَّن بطالء المينا أو النقوش أو األحجار الكريمة.  مختلفة، بينما أصبح وجهها

 عاًما على ابتكارها، وتستمر في تجسيد الروح العصرية التي ألهمت إبداعها. 90ساعة "ريفيرسو" بمرور 
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