
 
 
 

  لوكولتر تقّدم -جیجر
  ساعة "ریفیرسو وان كوردینیھ جولري" 

) في Atelier Des Métiers Raresالتي تسلّط الضوء على المھارة االستثنائیة لورشة الحرف النادرة® (®
 مجال الترصیع باألحجار الكریمة

 

 

دیكو الزخرفي" على الفور   الجمال األنثوي اآلسر لخطوطھا األنیقة المستوحاة من فن "آرت، اتضح  1931عند ابتكار ساعة "ریفیرسو" في عام  

لوكولتر في استكشاف الجانب األنثوي لساعة    -ومنذ ذلك الحین، استمرت جیجر وسرعان ما ابتُكرت نسخ أخرى من ھذا التصمیم، وال سیما للنساء.

  لراقیة والحرف الزخرفیة."ریفیرسو" وأخذت تجمع بین رموز صناعة الساعات ا 

 

حرفیي   یتسم قفص "ریفیرسو" ذو الوجھین بطابع فرید ویشبھ خلفیة جاھزة من أجل لوحة غنیٍة بأشكال التعبیر الفني، مما یتیح إطالق عنان مھارات

®Atelier des Métiers Rares في مجال الفنون الزخرفیة.   لوكولتر -) لدى جیجر™(ورشة الحرف الیدویة النادرة 

 

إتق في  لدیھا وبراعتھا  العاملین  الترصیع  بین مھارة حرفیي  العریقة  الدار  ابتكار ساعة "ریفیرسو وان كوردینیھ جولري"، جمعت  إلى  ان سعیًا 

 خر عن الجمال. الوظائف الساعاتیة المعقّدة، مما أضفى على مجموعة "ریفیرسو" شكالً جدیًدا من أشكال التعبیر األنثوي والفا

 

وجّسد ھذا الرباط األسود  لوكولتر العدید من الساعات النسائیة بسوار "كوردینیھ" (أي "الضفیرة الرفیعة").  -في حقبة الثالثینیات، زّودت جیجر

عندما اقترن بساعة "ریفیرسو" البسیط أو "الفستان األسود القصیر" ألساور الساعات األناقة الراقیة لحقبة "آرت دیكو" ولربما لم یسبق لھ مثیل  

 .1933للمرة األولى في عام 

 

إلعادة النظر في ھذا التآلف الرائع بأسلوب متألق وتحویل ھذا الحزام ذي الرباط  2021تغتنم ساعة "ریفیرسو وان كوردینیھ جولري" حلول عام 

  بالماس. البسیط إلى ضفیرة مرنة من الذھب والماس وتزویده بقفص "دویتو" مرّصع بالكامل

 

تعبیًرا مختلفًا. بمیناءین یحمل كل منھما  للنساء وُزّودت  الوجھین خّصیًصا  التعبئة  ُصّممت ساعة "دویتو" ذات  الحركة ذات  آلیة  وتكمن براعة 

 ، في قدرتھا على تدویر العقارب في الوقت نفسھ وفي اتجاھین مختلفین على كل میناء. 844لوكولتر كالیبر  -الیدویة، جیجر

 

لؤ  ألف المیناء األمامي لساعة "ریفیرسو وان كوردینیھ جولري" من عّدة طبقات: أرقام عربیة رفیعة من الذھب مثبّتة على خلفیة من عرق اللؤیت

بالماس  متأللئ  لیكشف عن حقل  رفیع  ذھبي  بھ خیط  یحیط  مقتطع  ھندسي  منتصفھ رسم  في  ویرد  بالماس،  بأقواس مرّصعة  األبیض ومطّوقة 

تمیّز المیناء الخلفي بتباین أّخاذ، فیزدان بزخرفة "أشعة الشمس" من الذھب المرّصع بالماس المتأللئ في منتصفھ لتشكیل عالمات وی المرصوف.

 . األونیكسالساعات على خلفیة من 

 

ماسات تزن معًا   1104( وُرّصع كل القفص وعروات تثبیت السوار والسوار ذاتھ والمیناءین بالماس في حین ُرّصع تاج التعبئة بماسة مقلوبة.

التي تُبقي الماسات في مكانھا باستخدام حبیبات ذھبیة بالغة الصغر    لوكولتر تقنیة الترصیع الخرزي  -أما القفص، فاختارت جیجر قیراط).  7.84

 بالكاد تمكن رؤیتھا، مما یتیح إبقاء األحجار قریبة من بعضھا بعًضا حتى یبدو قفص الساعة وكأنھ مغلّف بكتلة صلبة من الماس.

 



 
 

ین وتشھد على مھارة الدار العریقة في صناعة الساعات وحرفھا تتغنى ساعة "ریفیرسو وان كوردینیھ جولري" الجدیدة بأنوثة القرن الواحد والعشر

 لوكولتر كل یوم.  -الفنیة وبراعتھا في صیاغة المجوھرات، وتشید بالنساء اللواتي یلھمن جیجر 

 

 

 المواصفات التقنیة 

 
 ریفیرسو وان كوردینیھ جولري

 مادة القفص: ذھب وردي مرّصع بالكامل بالماس

 مم  18×   36.3 أبعاد العلبة:

 ساعة  38ذات تعبئة یدویة باحتیاطي طاقة یكفي  – 844لوكولتر كالیبر  -جیجر الحركة:

 الساعات والدقائق (تشیر إلى الوقت نفسھ على المیناءین)  الوظائف:

 عرق لؤلؤ، ماس، أرقام مثبّتة  المیناء األمامي:

 ، مؤشرات مرّصعة بالماس أونیكس المیناء الخلفي:

 مرّصع بالكامل بالماسذھب وردي  السوار:

 قیراط  7.84ماسات تزن  1104 الماسات:

 Q3372301 الرقم المرجعي:
 

 

 
 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  

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

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

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

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