
 
 

 لوكولتر وأماندا سیفرید تشیدان باألناقة الداخلیة  -جیجر
 

 تتحّرك برشاقة غراند میزون، فیًضا من الثقة الھادئة. –تبث أماندا سیفرید، صدیقة الدار العریقة  بإطاللتھا المشرقة والھادئة والثمینة والرائقة، 

  جمال یتخطى الزمن. وتتحّدث بأصالة وجمال.

 
الذي ترشحت أماندا سیفرید عنھ لنیل لقب أفضل ممثلة في فئة األدوار الثانویة في حفلي توزیع جوائز الغولدن غلوب وجوائز    Mankبعد نجاح فیلم  

  90  وتحتفي الصور باألنوثة وتشھد على مرور لوكولتر.   -األوسكار، تعود الممثلة إلى دائرة األضواء مجّدًدا خالل جلسة تصویر أقامتھا جیجر

 عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو". 

 

لوكولتر في جلسة التصویر ھذه مع المصّورة الفوتوغرافیة والفنانة ألیكي المولودة في ھولندا والمقیمة في نیویورك والمشھورة    -تعاونت جیجر

  بتصویر المرأة وفقًا لرؤیتھا األنثویة الممیزة.

 

الصور   في  أماندا  الراھنة  تظھر  المجموعة  الوردي من  الذھب  المصنوعة من  دویتو مون"  وان  "ریفیرسو  ساعة  الجدیدة مرتدیةً  الفوتوغرافیة 

 ویتّسق ھذا التصمیم تماًما مع تصّور أماندا لألنوثة المعاصرة.  والمزّودة بسوار من الذھب الوردي وحزام جلدي أحمر خمري.

 

 تعریف ساعة "ریفیرسو"، فسأقول إنھا عابرة للزمن ومبتكرة وأصیلة". تقول أماندا سیفرید: "إذا ُطلب مني 

 

ھذه    " ریفیرسو " ولطالما لبّت ساعة   وتضیف قائلة: "تعجبني الساعات التي تبدو مناسبة الرتدائھا مع قمیص أو فستان وتظل تتناسب مع أسلوبي".

للغایة، فما بالك بواجھتین تعمالن بطریقة انسیابیة جد�ا    تجسد في قفٍص صغیرتویصعب أحیانًا تصّور كل التفاصیل والمھارات الفنیة التي   الرغبة.

وھذا یحاكي قدرتھا على أداء العدید من األدوار، والتحلي بالحّس اإلبداعي، واالستعانة بكل ما تتمتع بھ شخصیّتھا من  في تصمیم استثنائي واحد.

  ذكاء لتفجیر موھبتھا وبراعتھا.
 

 
 "ریفیرسو"نبذة عن ساعة  

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

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

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.

إبداعي ح تعبیر  المعدن خلفیة  المصنوع من  اآلخر  بینما أصبح وجھھا  الكریمة.مختلفة،  األحجار  أو  النقوش  أو  المینا  تُزیَّن بطالء  أن  وتحتفل ساعة  یث یمكن 

  ، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا.2021"ریفیرسو" بذكراھا السنویة التسعین في عام 

 

 


