
 
 
 

  معرض "قصص ریفیرسو" 
 1931یحتفل بحكایات عابرة لألزمان منذ عام  

 

 

وسیفتتح   تاریخ ھذه الساعة البارزة.یتعقب ویروي  لوكولتر معرًضا ھاًما    -عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو"، ستقیم جیجر  90احتفاًال بمرور  

 في ھذا الصیف ثم ینتقل إلى باریس في وقت الحق من ھذا العام.في شنغھاي معرض "قصص ریفیرسو" أبوابھ 

 

ساعة ید قادرة على تحّمل    تحّدٍ البتكاروتمیّزت بتصمیم فائق المتانة، وھي ساعة أسطوریة نتجت عن    1931ابتُكرت ساعة "ریفیرسو" في عام  

  وسرعان ما تجاوزت ساعة "ریفیرسو" ذات التصمیم المبتكر واألداء المثالي التي تشھدھا میادین ریاضة البولو.وتأثیرات الصدمات  خشونة اللعب  

ببراعة من شكل وأداء في  تجمعھ  وأصبحت إحدى أبرز ساعات الید في العالم لما   ھدفھا األصلي واعتمدھا خبراء الموضة على اختالف فئاتھم.

 قفصھا الفرید الذي یمكن أن ینقلب على وجھھ اآلخر وخطوطھ النقیّة المستوحاة من طراز "آرت دیكو".

 

  90العالم اإلبداعي والثقافي لھذا التصمیم االستثنائي عبر أربعة مواضیع تأخذ الزّوار في رحلة على مدى  یستكشف معرض "قصص ریفیرسو"  

 عاًما من الحداثة العابرة للزمن. 

 

 قصة عابرة للزمن في أربعة فصول 

لوكولتر   -النادرة من مجموعة جیجر  التي تروي أصول ساعة "ریفیرسو" من خالل المواد المحفوظة ووثائق التراث  "قصة أیقونة"  معتبدأ الرحلة  

باإلضافة إلى  ".تریبیوتحتى أحدث ساعات "ریفیرسو    1931من أّول طراز مبتكر في عام    ،ومجموعة مختارة من ساعات "ریفیرسو" البارزة

ساعة "ریفیرسو" على إبداع  لوكولتر ویسرد كل مرحلة من مراحل    -فیلم مصّور بناء على طلب خاص من الدار ینقل المشاھد إلى مصنع جیجر

 لسان الحرفیین وصنّاع الساعات أنفسھم.   

 

سیكتشف الزّوار كیف فرضت الفكرة األصلیة  و إلى جذور ساعة "ریفیرسو" المستلھمة من طراز "آرت دیكو".  "قصة أسلوب وتصمیم"تتطّرق  

وتقتفي مجموعة فنیة مختارة من الساعات   ضرورة انقالب القفص.وإلى  الشكل المستطیل الممیّز للساعة استناًدا إلى مبادئ تصمیم "آرت دیكو"،  

 خالل العقود التسعة الماضیة.الرجالیة والنسائیة أثر التغیّرات األسلوبیة التي ساقت تصمیم ساعة "ریفیرسو" إلى نیل شھرتھ  

 

 لوكولتر.  -في قلب المعرض، وھو تشكیل فني أنجزه الفنان األمریكي مایكل مورفي بتفویض من جیجر  Spacetimeسیكتشف الزّوار تشكیل  

واشتھر مورفي بأسلوبھ في دمج   ة.وتسنى للفنان استكشاف العالقة القائمة بین أبعاد المكان المادیة الثالثة والبعد الزمني الرابع من خالل ھذه التحف

یم ثالثیة األبعاد التقنیات الفنیة الكالسیكیة بالعملیات الرقمیة، مما أدى إلى اختراع صیغة جدیدة تماًما تجعل صوًرا ثنائیة األبعاد تبدو وكأنھا تصام

  المشّوشة أو مثل شكل منّظم للغایة استناًدا إلى مجال رؤیة المشاھد.وقد تبدو تشكیالت الخداع البصري ھذه مثل خلیط من األشكال   معلّقة ومتحّركة.

 

، فیدركون أن روعتھ تكمن في التجربة الذاتیة التي تدعو إلى التحّرك حول التحفة  Spacetime  -الزمكان    أما ھؤالء الذین یتأملون في تشكیل

وعبّر مایكل مورفي في ھذه التحفة الجدیدة  ى صورة إلحدى أبرز الساعات في العالم.ومراقبة شكلھا المتغیّر الذي یتحّول من تعقید یبدو عشوائی�ا إل

 عن جمال ودقّة قیاس الوقت وعرضھ بأسلوب فرید وفاتن للغایة. 

 

التقني.  -كیف تجّسد ساعة "ریفیرسو" سعي جیجر  "قصة اإلبداع"تستكشف   التقّدم  وتحكي القصة تضمین   لوكولتر الدائم إلى اإلبداع في مجال 

ا مفھوم  واختراع  والجیروتوربیون  الفرید  االرتجاعي  والكرونوغراف  المستطیلة  الدقائق  مكّرر  آلیة  أّول  مثل  المعقّدة  الساعاتیة  لوجھ الوظائف 



 
 

 یني ألفرید شوفو المبتكر. المزدوج والتوقیت المزدوج واستخدام المواد الجدیدة، انطالقًا من الفكرة الثوریّة لقفص یمكن أن ینقلب حتى تصمیم ر

 ویبلغ المعرض ذروتھ مع ساعة "ریفیرسو كوادریبتیك" االستثنائیة المطروحة في ھذا العام. 

 

العاملین لدى    ،ببراعة حرفیي الطالء بالمینا والترصیع والنقش وزخرفة تضفیر "غیوشیھ"  " قصة المھارات الحرفیة"في خاتمة المعرض، تحتفل  

 ن السبل التي أسھمت بھا في إطالق عنان ساعة "ریفیرسو" التي تفسح المجال للتعبیر الفني ونقش الرسائل الشخصیة.لوكولتر وتكشف ع  -جیجر

وسواء أتعلق األمر بساعات تاریخیة مثل تلك التي امتلكتھا أمیلیا إیرھارت والجنرال دوغالس ماك آرثر أم إصدارات عصریة من المجوھرات 

رة، فإن ھذه القطع تتیح نظرة ثاقبة على الطریقة التي روت بھا "ریفیرسو" قصة مالكیھا وستواصل على نفس المنوال الفاخرة ومنّمقة برسوم مصغّ 

 خالل األعوام العدیدة القادمة. 

 

 في متحف الفن المعاصر في شنغھاي الذي یفتح أبوابھ كل یوم من العاشرة صباًحا  2021یولیو  18إلى  9سیقام معرض "قصص ریفیرسو" من 

 إلى السادسة مساًء. 

 
 
 

 نبذة عن ساعة "ریفیرسو"

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

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

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

وفي ھذه السنة   خر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا أو النقوش أو األحجار الكریمة.مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآل

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

 

 


