
 
 
 

 لوكولتر تقّدم مجموعة ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز -جیجر

 ثالث ساعات تروي حكایة شیّقة 

 لثالث لوحات فنیّة "مفقودة" 
 

 

ریفیرسو تریبیوت إنامل  ثالثیة  لوكولتر ھذه المناسبة لتقدیم    -عاًما على ابتكار ساعة "ریفیرسو"، وتغتنم جیجر  90مرور    2021یصادف عام  
 لغوستاف كوربیھ وفینسنت فان غوخ وغوستاف كلیمت. التي تتألف من ثالث ساعات تحتفل بثالث تحف فنیة من فجر الفن الحدیث  ھیدن تریجرز 

والرسم  لوكولتر وھي: تقنیة المینا الناریة "غران فو"    -وتجمع ھذه الساعات الجدیدة أیًضا ثالث حرف فنیة متمیّزة تُماَرس في كنف مصنع جیجر

 بالید یرجع تاریخھا إلى عّدة قرون من الزمن. تُدار "غیوشیھ" التي تُنَجز بآالت التضفیر المصغّر وزخرفة 

 

وتأتي موانئ ھذه الساعات الثالث ،  الثالثینیاتالتي تعود إلى حقبة    یةتفاصیل الساعة األصل "ریفیرسو تریبیوت"  مجموعة    تفاصیل أسلوبتشبھ  

  -، وبھا تتعزز الجمالیة الرصینة البارعة للخلفیات المزخرفة بالنمط الُمضفّر  "ریفیرسو"متمیّزة بالبساطة التي تُعتَبَُر من جوھر وشخصیة ساعة  

الوجھ  والمخبّأة على  التي تم تشكیلھا بالمینا  میناء درجة لونیة شاحبة ومختلفة من األزرق أو األخضر، تشیر إلى ألوان الكنوز  ویكتسي كل   ،غیوشیھ

  في حین یتباین التصمیم الرصین مع التفاصیل الوافرة للتحف الفنیّة المصغّرة. الخلفي

 

ساعات "ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز" نقطة تحّول ھامة في التقالید الفنیة الغربیة من    ثالثیة  تمثل اللوحات الفنیّة الثالث المستنسخة في

  واقعیّة كوربیھ التي سادت في القرن التاسع عشر إلى حركة فان غوخ ما بعد االنطباعیة وخیال كلیمت التعبیري والتجریبي وحركة االنفصال

، حّدد باحثو  إظھارهأو    الُمستنسخ على وجھھا الخلفيبقدرة "ریفیرسو" الفریدة على إخفاء ھذا الكنز الفني    وإشادةً  .(نسبةً إلى مدینة فیینا)  الفیینیة

جّدًدا وتوثیق  المصنع ثالث لوحات فنیّة رائعة ظلّت خافیة عن العالم لعّدة قرون من الزمن، وكان یُعتقد أنھا فُقدت إلى األبد إلى أن تم اكتشافھا م 

 ت األخیرة. أصالتھا في السنوا 

 

 

 ) 1876( منظر بحیرة لیمان  -غوستاف كوربیھ 
على ضفاف بحیرة لیمان (بحیرة جنیف)    "Vevey  -  فیفي"واستقر بالقرب من    1873نُفي غوستاف كوربیھ من بلده األصلي فرنسا في عام  

والتقط كوربیھ حركة السحاب وضوء الشمس الذي یطّل على سطح النھر ورسم أجواء   السویسریة التي ألھمتھ بمناظر متغیّرة باستمرار عبر المیاه.

 ھذه اللوحة الرائعة.   

 

، یتوخى الحرفي الخبیر بطالء المینا الدقة في وت إنامل ھیدن تریجرزریفیرسو تریبیسعیًا إلى محاكاة جزء كبیر من ھذه التحفة الفنیة في ساعة  

وتزدان الدرجات اللونیة الناعمة للوحة الفنیة بقفص  محاكاة لوحة ألوان الرّسام الدقیقة والتفاصیل البدیعة واألجواء المعبّرة عن اللوحة األصلیّة.

 الرمادي الشاحب المائل إلى األزرق. على المیناء  ة الذھب األبیض الالمع وزخرفة "غیوشیھ" الرفیعة والمتعّرج 

 

 ) 1888( غروب الشمس في مونماجور -فینسنت فان غوخ  
مباشرة من   غروب الشمس في مونماجورورسم لوحة   ، جّرب أسالیب تعبیر مرئیة جدیدة.1888بعد أن استقر فان غوخ في جنوب فرنسا عام  

نس  مشھد حّي عاشھ في أمسیة صیفیة لیسوق مثاًال على سعي الفنّان إلى تصویر الطبیعة بأسلوب جدید عبر تسلیط الضوء على نبات منطقة البروف

  الفرنسیة الغنیة بألوان "اللحظة الذھبیة" قبل غروب الشمس مباشرة.

 



 
 

ریفیرسو تریبیوت  محاكاة الشعور القوي الذي یثیره منظور اللوحة األصلیة في ساعة  لوكولتر الدقة في    - توخى خبیر الطالء بالمینا لدى جیجر
أما اللون األخضر المتمیّز الذي اختیر لتزیین المیناء المنقوش بزخرفة   .باللونإلى جانب أثر عالمات الفرشاة وضرباتھا المثقلة    إنامل ھیدن تریجرز 

 نیقة للتدّرجات اللونیة الذھبیة والحمراء الوافرة التي تكتسیھا اللوحة الفنیّة.تضفیر "غیوشیھ"، فیضفي تولیفة من اللمسات األ 

 

 ) 1917( صورة امرأة  -غوستاف كلیمت 
قبل أن یواري الثرى بعام واحد، وھي الصورة "المزدوجة" الوحیدة التي رسمھا ھذا الفنان الفییني    صورة امرأةرسم غوستاف كلیمت لوحتھ الفنیّة  

فرسم صورة جدیدة المرأة أخرى فوق  كلیمت في ھیام امرأة شابة أصبحت مصدر إلھامھ ثم وافتھا المنیّة فجأة  ، حیث وقععلى عمل فنّي سابق

  ھا.صورتھا لیحاول أن یھّون علیھ من ألم فقدان 

 

بطریقة مصغّرة لتجسید الجودة الحالمة ذاتھا التي    ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز على خلفیة قفص ساعة    صورة امرأةأعید رسم لوحة  

ة تعطي وأعید تصویر وضعھا األنیق وثوبھا المواكب للموضة بأدق التفاصیل، كما أن التدّرجات اللونیة الخضراء التي تكسو الخلفی أبدعھا كلیمت.

أما المیناء األخضر المطلي بتقنیة المینا الناریة "غران فو" على زخرفة تضفیر "غیوشیھ" الشبیھة   انطباًعا بالعمق تماًما مثل الصورة األصلیة.

 بشكل حبّة الشعیر، فیعبّر تعبیًرا رائعًا عن خلفیّة الصورة.

 

 

 لوكولتر -حرفة تقلیدیة عریقة لدى جیجر -بالمینا التشكیل 

وأّول ساعة "ریفیرسو" المزّودة  یعود إلى ساعات الجیب التي سادت في تسعینیات القرن التاسع عشر.في الدار العریقة تاریٌخ  بالمینا    لحرفة التشكیل

ا المرأة یُعتقد أنھا زوجة والذي تحمل خلفیّتھ الصورة المفّصلة تفصیًال دقیقً   1936بالمینا ھي الطراز الذي طلبھ عمیل في عام  تم تشكیلھا  بخلفیة  

  َمَھَراجا.

 

في محاكاة أعمال    1996فقد بدأت عام    ،بالمینا في حقبة التسعینیاتللتشكیل  لوكولتر أحد أندر المصانع التي أنشأت ورشتھا الداخلیة    -ال تزال جیجر

 أھم الفنانین األوروبیین واآلسیویین بطریقة مصغّرة على خلفیة قفص ساعة "ریفیرسو". 

 

وال یكتفي حرفي المینا باكتساب القدر نفسھ من الموھبة التي تمتّع   طرح محاكاة لوحة فنیّة بطالء المینا على خلفیة قفص ساعة ما تحدیّات عدیدة.ت

ناسب تماًما مع  باإلضافة إلى ذلك، یجب التحّكم في درجة األلوان كي تت بھا الرّسام األصلي، بل یجب أیًضا أن یستطیع رسمھا رسًما صغیًرا للغایة.

ویجب على الحرفي أن یستعین بالسنوات  التحفة الفنیّة األصلیّة غیر أن طبیعة أصباغ المینا تحول دون تحدید النتیجة بالضبط بعد وضعھا في الفرن.

 العدیدة من الخبرة لتقدیر النتیجة. 

 

ریجرز" تحدیًا كبیًرا ألن الفنّانین استخدما ضربات فرشاة مثقلة  تطرح محاكاة تحفتي كوربیھ وفان غوخ في ساعة "ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن ت

إثارة شعور وھمي بھذه التقنیة بسبب   المیناوعلیھ، تعیّن على حرفي   ووضعا طبقة كثیفة للغایة إلى درجة أنھا تجاوزت سماكة اللوحة الزیتیّة.باللون  

ة تقنیة المینا الناریة "غران فو" میزة خاصة مقارنة باللوحة الزیتیّة كأن یحنو السطح ومن ناحیة أخرى، تمنحھ جود المینا.بتشكیل  استحالة محاكاتھا  

 بالمینا الستقطاب الضوء وإبراز التفاصیل العمیقة والفروق الدقیقة غیر المتوقّعة. الُمشكَّل 

 
 

 المواصفات التقنیة 

 

 كوربیھ  -ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز 

 أبیض ذھب  مادة القفص:

 مم  27.4×  45.6 أبعاد القفص:

 مم 9.73 سماكة القفص:



 
 

 یدویة التعبئة  822/2لوكولتر كالیبر  -جیجر الحركة:

 الساعات، الدقائق  الوظائف:

 ساعة  42 احتیاطي الطاقة:

 متًرا  30 مقاومة تسرب الماء:

 زخرفة تضفیر "غیوشیھ" متعّرجة، تقنیة المینا الناریة "غران فو"  المیناء:

 تقنیة المینا الناریة "غران فو"  -مغلقة  القفص: خلفیة

 جلد التمساح باللون األسود  الحزام:

 Q39334C2 الرقم المرجعي:

 قطع 10 إصدار محدود:

 
 فان غوخ  -ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز 

 ذھب أبیض  مادة القفص:

 مم  27.4×  45.6 أبعاد القفص:

 مم 9.73 سماكة القفص:

 یدویة التعبئة  822/2لوكولتر كالیبر  -جیجر الحركة:

 الساعات، الدقائق  الوظائف:

 ساعة  42 احتیاطي الطاقة:

 متًرا  30 مقاومة تسرب الماء:

  زخرفة تضفیر "غیوشیھ" مشعّة، تقنیة المینا الناریة "غران فو" المیناء:

 تقنیة المینا الناریة "غران فو"  -مغلقة  خلفیة القفص:

 التمساح باللون األسود جلد  الحزام:

 Q39334V1 الرقم المرجعي:

 قطع 10 إصدار محدود:

 
 كلیمت  -ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرز 

 ذھب أبیض  مادة القفص:

 مم  27.4×  45.6 أبعاد القفص:

 مم 9.73 سماكة القفص:

 یدویة التعبئة  822/2لوكولتر كالیبر  -جیجر الحركة:

 الساعات، الدقائق  الوظائف:

 ساعة  42 تیاطي الطاقة:اح 

 متًرا  30 مقاومة تسرب الماء:

 زخرفة تضفیر "غیوشیھ" شبیھ بشكل حبّة الشعیر، تقنیة المینا الناریة "غران فو"  المیناء:

 تقنیة المینا الناریة "غران فو"  -مغلقة  خلفیة القفص:

 جلد التمساح باللون األسود  الحزام:

 Q39334K1 الرقم المرجعي:

 قطع 10 محدود:إصدار 

 

 

 



 
 

 

 

 
 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  

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

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.

اآل بینما أصبح وجھھا  الكریمة.مختلفة،  أو األحجار  النقوش  أو  المینا  تُزیَّن بطالء  أن  یمكن  إبداعي حیث  تعبیر  المعدن خلفیة  المصنوع من  وتحتفل ساعة  خر 

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