
 
 

 

 

 

نقطة التحّول" بمشاركة  "  Point Turning Theلوكولتر تقّدم فيلًما جديًدا بعنوان  -جيجر

 نيكوالس هولت الستعراض جوهر ساعة "ريفيرسو" 

 

  Point Turning Theلوكولتر فيلًما قصيًرا جديًدا بعنوان  -عاًما على ابتكار ساعة "ريفيرسو"، أطلقت جيجر 90بمناسبة ذكرى مرور 

، نيكوالس هولت.  2017بالتعاون مع الممثل البريطاني وصديق الدار منذ عام    

 

ي سويسرا ليفسح مجال استغراق التفكير الحالم والهادئ في منعطفات  صّور المخرج والمصّور السينمائي الفرنسي، تيو غوتليب، هذا الفيلم ف

   ّدد ما إذا ستظل حياتنا على حالها أم "ستنقلب" وتمضي بنا بعيًدا.الحياة ويجعل من ساعة "ريفيرسو" رمًزا لهذه اللحظات الحاسمة التي تح

 

 لكل قصة نقطة تحّول 

 

البروفة من خالل تسليط الضوء على التباين القائم بين لحظات التركيز الشديد بينما يستعد للصعود  ترمي الرواية إلى اقتفاء أثر نيكوالس طيلة  

وعند انتقال الفيلم من خلفية إلى أخرى، يقلب الممثل ساعة   على منصة التمثيل وفترات االستغراق في التفكير الهادئ وسط غابات فالي دو جو.

ويحمل الجانب الخلفي في جعبته منطقة   يرتديها على معصمه ليكشف عن وجهها اآلخر المختلف. "ريفيرسو تربيوت توربيون ديوفيس" التي

 زمنية ثانية تعبّر ببراعة عن الشعور ببلوغ ذروة جديدة. 

 

وتنجلي هذه   تعكس نقاط التحّول هذه جوهرنا األصيل واللحظات المتسامية في رحلة حياتنا التي تنأى بنا عن ماهيتنا لتكشف لنا عن صيرورتنا.

ندما تأخذ كل األمور مجراها بشكل رائع وتتجّسد في طقطقة ساعة "ريفيرسو" التي تطرب لها اآلذان عند تثبيتها في وضعيتها الجديدة. األوقات ع  

 

عية، مما يكشف عن  تجري أحداث الفيلم على وتيرة بطيئة وخلفيّات خاّلبة مناظرها وتستطلع عناصرها التجريدية والواقعية، والطبيعية واالصطنا

   جمالها ويعبّر عن جوهر ساعة "ريفيرسو".

 

وارتقت   اختيرت ساعة "ريفيرسو تربيوت ديوفيس" للمشاركة في هذا الفيلم ألنها تجّسد سعي الدار الدائم إلى االمتياز واإلبداع تجسيًدا كاماًل.

لتقني والجمالي فجمعت ألّول مرة بين توربيون معلّق ومفهوم الساعة  اساعة "ريفيرسو" إلى مستويات جديدة من الرقّي والتعقيد على الصعيدين 

 ذات الوجهين "ديوفيس". 

 

يتجلى في "الوجهين اللذين يعبّران حقًّا عن حياتي: كالشخصيّة التي أتقمصها في العمل    رأى نيكوالس أن لساعة "ريفيرسو" جمال خاص

 وشخصيّتي خارجه."

 

"عندما   ّول في حياته مشّدًدا على قّوة التركيز واالنضباط اللذين توفّق بينهما لحظات تفكير حاسمة وهادئة: أخذ نيكوالس يتحّدث عن نقاط التح

فأعود   رتباط وثيق بالعالم.تأخذني الطبيعة في كنفها حين أتجّول في الغابات أو أذهب للركمجة، تغوص نفسي في حالة من السالم أشعر فيها با

   ا الستئناف العمل من جديد." بكامل نشاطي وانتعاشي مستعدً 

 

 في هذا الفيلم الجديد، يرمز دوران ساعة "ريفيرسو" إلى كل لحظة من هذه اللحظات الحاسمة ويحتفل باإلمكانات البشرية احتفااًل رائعًا 



 
 

 بيان

 

ترويها  لحظات قصة لكل لكل قصة لحظات ترويها. . 

الفريدة  لحظتها لها  الحقيقيّة القصة لكن  

تحولها ونقطة  . 

بعيًدا فتمضي والشجاعة الداخلية القوة منه لتنهل الماضي إلى فيها تلتفت التي اللحظة  تلك . 

الوقت تستجمع التي اللحظة  تلك . 

تجاربنا وكل  وأمل رغبة بصيص  وكل . 

عين طرفة في تجمعها ... .  

شيء كل يتغيّر وحينها . 

الدؤوب العمل في التفاني من بد فال . 

المرحلة هذه  وفي ... 

واحد حافز ... 

واحد وزخم ... 

... الحاسم  المنعطف  هذا لتجاوز كافيان ... 

... أن إلى   

الماضي صفحة تُطوى  ، 

... المستقبل وينجلي ، 

... القصة وتكتمل   

... أحداثها لتروي  . 

 ريفيرسو 

 

 نبذة عن نيكوالس هولت

وأفالم أخرى حائزة على جوائز   MEN-Xواكتسب شهرته في أفالم حقّقت نجاًحا كبيًرا مثل سلسلة  صار نيكوالس هولت أحد أكثر الممثلين شعبية في هوليود.

   وتعكس مشاريعه القادمة ذكاءه في لعب أدواره في سالسل أفالم وأفالم دراما ترّكز على الشخصيات.، THE FAVOURITEمثل 

  

  

وأتاح له أداؤه  النقاد وُرّشحت لنيل جوائز غولدن غلوب ونقابة ممثلي الشاشة وأيمي.التي حظيت بمدح  THE GREATشوهد هولت مؤخًرا في سلسلة هولو 

ويعمل هولت حاليًّا على إنتاج فيلم  وسيظهر في الجزء الثاني من السلسلة التي يعمل فيها منتًجا تنفيذيًّا. الترشح لنيل جائزتي غولدن غلوب ونقابة ممثلي الشاشة.

THE MENU د إلى جانب أنيا تايلور جوي.للمخرج مارك ميلو  

 

 

 

 نبذة عن ساعة "ريفيرسو"

التي ابتُكرت لتقاوم ظروف ميادين رياضة  لوكولتر ساعة أصبحت تصميًما كالسيكيًّا في القرن العشرين، وهي ساعة "ريفيرسو" - ، أطلقت جيجر1931في عام 

به على وجهه اآلخر إحدى أكثر الساعات التي يسهل  طراز "آرت ديكو" الزخرفي وقفصها الذي يمكن قلالبولو القاسية والتي جعلتها معالمها األنيقة المستوحاة من 

آلية حركة   50ثر من كوما فتئت ساعة "ريفيرسو" تتجّدد طوال هذه العقود التسعة الماضية دون أن تفقد هويتها أبًدا، فاحتوت على أ  تمييزها فوًرا على مّر الزمن.

وفي هذه السنة   وجهها اآلخر المصنوع من المعدن خلفية تعبير إبداعي حيث يمكن أن تُزيَّن بطالء المينا أو النقوش أو األحجار الكريمة. مختلفة، بينما أصبح

عاًما على ابتكارها، وتستمر في تجسيد الروح العصرية التي ألهمت إبداعها.  90تحتفل ساعة "ريفيرسو" بمرور    
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