
 
 

  The Sound Makerلوكولتر تفتتح معرض "صانع الصوت"  -جیجر

 في مدینة نیویورك 
 

في   ،سبتمبر في مدینة نیویورك األمریكیة  20یوم االثنین    Maker Sound Theلوكولتر بانطالق معرضھا "صانع الصوت"    -احتفلت جیجر 

ویرّكز ھذا المعرض الرائع على استكشاف التراث الغني والفرید للساعات الرنّانة التي ابتكرتھا الدار   .Gansevoort Street-70 74العنوان  

  لوكولتر اإلبداعي والثقافي. - في عالم جیجراالنغماس العریقة، وتزوید الزّوار بفرصة 

 

والممثل  تروُشت  والفنانان مایكل مورفي وألیكس  وف  كان من بین المدعّوین إلى حضور حفل االفتتاح كاتب األغاني والمنتج األمریكي كویستل

  الشھیر وصدیق الدار نیكوالس ھولت.

 

، إلى جانب عشرات الوثائق والمحفوظات التي لم یسبق    التحف الرنّانة التي أنتجھا مصنع لوكولتر وأبرز  یقّدم المعرض مجموعة مختارة من أقدم

بقطعة فریدة من التراث، وھي صندوق الموسیقى الذي صنعھُ مؤّسس الدار أنطوان لوكولتر ووالده، وتبدأ الرحلة   عرض معظمھا على الجمھور.

ویمكن لزّوار المعرض أن یتأّملوا في تطّور المھارات التقنیة  ذلك الصندوق الذي َشِھَد على بدایة مغامرة الدار العریقة في مجال الساعات الرنّانة.

اعات الجیب إلى ساعات الید الرنّانة وساعات "میموفوكس" فضًال عن القطع الخاصة المبتكرة في ورشة الِحَرف  وأشكال التعبیر الفني وتطّور س

 .®Atelier des Métiers Raresالیدویة النادرة 

 
 المنحوتة الصوتیة 

وقد ابتكر   ألّول مرة في أمریكا. ضوالتي ستُعرَ لوكولتر   -تتوّسط المعرض "منحوتة صوتیة" أنجزھا الفنّان السویسري زیمون بتفویض من جیجر

  لوكولتر والسائد في أحضان العالم الطبیعي الذي یحیط بمصنعھا. -زیمون ھذه التحفة الفاتنة لتجسید عالم الصوت المتأصل في روح جیجر

 

وكلما أمعن   صوت المطر اللطیف والمریح. لوكولتر: "استرعى الصوت انتباھي في بادئ األمر، مثل    -تقول كاترین رینییھ، الرئیسة التنفیذیة لجیجر

 وتثیر كل زاویة شعوًرا مختلفًا یدعو إلى التوقف عنده لالستمتاع بھ واإلصغاء إلیھ."  المرء النظر، خطفت حركة المعدن أبصاره.

 

التیار المستمر الصغیرة واألسالك الرفیعة  یستخدم زیمون بعض المواد الخام البسیطة والمكّونات الصناعیة التي أعید تدویرھا، وال سیما محّركات 

لوكولتر، مما یتیح إعادة صیاغة األشكال التقلیدیة    -وألواح الخشب اللیفي ذي الكثافة المتوّسطة واألقراص المعدنیة التي تتألف منھا ساعات جیجر

 للنحت والحركة والصوت وأخذ الجمھور إلى عالم یكاد یكتفنھ غموض التجارب الصوتیة. 

 

 ات نیویورك من إبداع كویستلوفأصو
عمل عازف الدرامز ومنسق األغاني (دي جیھ) والمنتج وصاحب مشروع الطبخ والمؤلف الناجح حسب مجلة نیویورك تایمز والعضو في فرقة  

ا للمشاركین  ساعات مخّصصة حصری�   7لوكولتر على إنشاء قائمة أغان مدتھا    -"ذا روتس"، أحمیر "كویستلوف" طومسون، بالتعاون مع جیجر

وتحتفل قائمة األغاني ھذه بالصوت  لسرد تاریخ نیویورك الالمع في الموسیقى.  The Sound Makerالحاضرین في معرض "صانع الصوت"  

  وتقترح مقطوعات موسیقیّة شھیرة من أوائل موسیقى الجاز والسول والھیب ھوب والدیسكو والموجة الجدیدة إلى عصرنا الحدیث.
 

الذي شغلت فرقتھ  فالونلجیمي لبرنامج اللیلة وھو المدیر الموسیقّي  كویستلوف القلب النابض لفرقة الھیب ھوب األكثر تأثیًرا في فیالدلفیا.یعد 

وعالوة على ذلك، فاز ھذا الموسیقي بخمس جوائز في حفل توزیع جوائز الغرامي، وحظي  المحبوبة "روتس" دور الفرقة الموسیقیّة للبرنامج.

   زي. -بسمعة طیّبة غنیّة عن البیان جعلتھ مدیًرا موسیقی�ا لفنانین متنّوعین مثل دانجیلو وإیمینیم وجاي



 
 

 

 The Sounds of New York by Questloveلوكولتر"    -"أصوات نیویورك من إبداع كویستلوف وتقدیم جیجر ستُذاع قائمة أغاني  

brought to you by Jaeger-LeCoultre فاي وستظل متاحة للبث عبر رمز االستجابة السریعة الوارد أدناه.على سبوتی  

 

 
 

 Atelier d’Antoine -لُمحتََرف أنطوان  حلقات العمل االستكشافیة

الذي یحمل اسم مؤّسس المصنع   Atelier d’Antoine  -سعیًا إلى استكمال المعرض، نُقل خّصیًصا ُمحتََرف أنطوان 

وسیحظى الحضور برفقة مرشد  للزّوار فرصة االستمتاع بمغامرة فریدة وتفاعلیّة مع الساعات الرنّانة. یُتاَح إلى نیویورك كي 

  وخبیر تقني الكتشاف سبب "دقات" الساعات وكیفیة التعبیر عن الوقت بالصوت.

 

 -حجًما لمحاولة تكرار عمل صنّاع ساعات الدار ذوي المھارات العالیة واالنغماس تماًما في عالم جیجرسوف یستخدم المشاركون نماذج أكبر 

  لوكولتر.

 

ویجب الحجز  تسعین دقیقة وتُتاح للجمھور مقابل مبلغ مالي. Atelier d’Antoine -لُمحتََرف أنطوان  تستغرق حلقات العمل االستكشافیة

   مشاركین.  6ألن سعة الصفوف محدودة وال تتجاوز  www.thesoundmakernyc.comمسبقًا على موقع 

 

في  Gansevoort 74-70في العنوان أكتوبر   5سبتمبر و 21في الفترة ما بین  The Sound Makerویُقام معرض "صانع الصوت" 

صباًحا   10مساًء من االثنین إلى الجمعة، ومن الساعة  7صباًحا إلى الساعة  11للجمھور بعد الحجز من الساعة ویفتح أبوابھ   مدینة نیویورك.

ویمكن حجز التذاكر مجانًا على الموقع اإللكتروني   مساًء یومي السبت واألحد. 7إلى الساعة 

 .omwww.thesoundmakernyc.c 

 

 
 The Sound Maker -لمحة عن مفھوم صانع الصوت 

" من خالل اإلشادة بأصوات الطبیعة التي تشكل خلفیة حیاتھا الیومیة في فالي دو جو،  The Sound Makerلوكولتر بمفھوم "  -تحتفل جیجر 

والخمسین  وبتراثھا العریق في مجال الساعات الرنّانة التي تعبّر عن قرن ونصف القرن من الخبرة المكتسبة بأسالیب جدیدة.  وخالل السنوات المئة  

الممیّزة للدار التي تجّسدت القوة  ، أصبحت الساعات الرنّانة أحد مواطن  1870ر دقائق في عام  الماضیة التي تلت تطویر أول ساعة مزّودة بمكرّ 

وباإلضافة إلى ذلك،  إلى الرنّات والمكّررات المعقّدة للغایة.  االبسیطة نسبی� حركة، تتراوح من المنبّھات    200من خالل  مھارتھا المتقنة بكل أشكالھا  

 .لجودة وجمال الصوتلعاملون في الدار العدید من براءات االختراع وأعادوا تحدید المقاییس المرجعیة سّجل المھندسون والمصّممون ا
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