
 
 
 

 لوكولتر تعلن عن انطالق حلقة عمل استكشافیة جدیدة مكّرسة لساعة "ریفیرسو" -جیجر

  اكتشفوا خبایا قصة أیقونة ساعاتیة
 

 

ابتداًء من    Atelier d’Antoine  -لوكولتر أن تعلن عن انطالق حلقة عمل استكشافیة جدیدة من المقّرر أن یقّدمھا ُمحتََرف أنطوان    -یسر جیجر

عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو"، یتیح ھذا البرنامج فرصة فریدة الكتشاف خبایا قصة أیقونة   90مرور    2021یصادف عام    وبینما  .نوفمبرشھر  

 .في الوقت الحاضرساعاتیة حقیقیة، من أصولھا التاریخیة حتى اإلصدارات 

 

لعّشاق الساعات من الخبراء والمبتدئین فرصة غیر مسبوقة للغوص في عالم صناعة الساعات    Atelier d’Antoine  -یقّدم ُمحتََرف أنطوان  

ز  وتتیح حلقات العمل االستكشافیة فرصة نادرة الستجالء ھذا العالم من خالل تولیفة من الدروس التعلیمیة األكادیمیة وتجارب تطبیقیة تركّ  الراقیة.

ن في كل فصل على ثمانیة ال أكثر، وتخضع كل حلقة عمل إلشراف مدّرس وخبیر فني من مصنع وسیقتصر عدد المشاركی على موضوع معیّن.

تدور حول  ویتسنى للمشاركین تعمیق معارفھم من خالل الجمع بین حلقة عمل استكشافیة وزیارة مصحوبة بمرشد إلى المصنع   لوكولتر.  -جیجر

إلى الذي نُسب   Atelier d’Antoine - ویقع ُمحتََرف أنطوان  متكامل برّمتھ. الموضوع نفسھ، وھي فرصة نادرة الستكشاف قلب مصنع ساعات

 دو جو في سویسرا. في فالي لوكولتر، أنطوان لوكولتر، في قلب المصنع الواقع  - اسم مؤّسس جیجر 

 

 

 استجالء خبایا قصة "ریفیرسو" 

حدیثًا أسلوب "آرت دیكو" الذي تتمیّز بھ الساعة والبراعة التقنیة التي تتجّسد في قفصھا الفرید القابل  الموضوعة    حلقة العمل االستكشافیةستستطلع  

وستقتفي حلقة   الثالثینیات، عند تصّور ھذه الفكرة ألّول مرة.حقبة  للدوران وكیف برزا بطبیعة الحال من الوسط االجتماعي والثقافي السائد في  

تُؤوي  تفسح المجال إلضفاء طابع شخصي وتعبیر فني فحسب، بل ألنھا  خلفیة لوحٍة  على مّر العقود، لیس لكونھا    العمل تطّور ساعة "ریفیرسو"

الوظائف من  في    الساعاتیة  مجموعة  الجدیدة  التقنیة  واالبتكارات  الراقیة.عالم  المعقّدة  الساعات  محفوظات   صناعة  في  المشاركون  وسینغمس 

وستختتم حلقة العمل نشاطھا بإتاحة  یقة براءة االختراع األصلیة ورسوم التصمیم وغیرھا من الوثائق النادرة."ریفیرسو" التي ستكشف لھم عن وث

إلى حرفیي المصنع  قفص  فرصة فریدة، إذ یحاول كل مشارك تركیب   وستكون اختباًرا مشّوقًا  .احصری� "ریفیرسو"، وھي مھمة یُعھد بھا عادةً 

  مكًونًا. 50الصنع مما ال یقل عن قفص تام سترشدین في ذلك بخبیر من المصنع لتركیب لمھارة المشاركین ومدى صبرھم م

 

، سیراقب المشاركون مختلف مراحل صنع ساعة "ریفیرسو" والمھارات التقنیة واإلبداعیة المحّددة والضروریة  زیارة مصنع "ریفیرسو"خالل  

الخام إلى تجاویف الحركة وأجزاء القفص، یتابع المشاركون العملیة من خالل إضفاء اللمسات  ومنذ الوھلة األولى التي یتحّول فیھا المعدن   إلنتاجھا.

وسیكتشفون أیًضا عّدة حركات فائقة   التقنیة حتى تركیب كل الحركة والقفص والمیناء وإغالق الساعة بإحكام.على المكّونات  النھائیة الزخرفیة  

(ورشة الحرف النادرة) التي یعمل فیھا حرفیو    ®Atelier des Métiers Raresسیزورون التعقید ومصّممة خّصیًصا لساعة "ریفیرسو" و

  الطالء بالمینا والنقش والترصیع على تحویل أقفاص "ریفیرسو" الكالسیكیة إلى تحف فنیة مصغّرة.

 

تجربة ال تُنسى لھؤالء الذین یرغبون في معرفة المزید عن عملیة ابتكار ساعة    Atelier d’Antoine  -سیكون البرنامج الجدید لُمحتََرف أنطوان  

  "ریفیرسو" العصریة وعن القصة الرائعة لتصمیمھا الممیّز وسماتھا الفریدة التي أذاعت شھرتھا وجعلتھا أیقونة في عالم صناعة الساعات.

 



 
 

،  lecoultre.com-booking.jaeger-https://onlineتالي:  لوكولتر منصة حجز عبر اإلنترنت على العنوان ال  - أنشأت جیجر 

وما یتیح من فرص، وحیث یتسنى لھم    Atelier d’Antoine  -حیث یمكن للزّوار اكتشاف المزید عن ُمحتََرف أنطوان  

 ابتداًء من سبتمبر.  Atelier d’Antoine -وني لبرنامج "ریفیرسو" لُمحتََرف أنطوان سیُتاح الحجز اإللكتر حجز كل التجارب مباشرة.

 

 
 

 
 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.

وفي ھذه السنة تحتفل  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 
 

 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/
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