
 
 
 

  لوكولتر ریفیرسو تریبیوت إنامل -جیجر
 ھیدن تریجرز

 الحكایات الشیّقة ظھور بعد اختفاء:

 لثالث لوحات فنیّة "دفینة"
 

 

احتفاًال بثالث تحف فنیة من فجر الفن الحدیث لغوستاف   ریفیرسو تریبیوت إنامل ھیدن تریجرزساعاتھا الثالث    امؤخرً لوكولتر    -أطلقت جیجر 

 وذلك باستخدامساعة "ریفیرسو"    الوجھ الخلفي لقفصكوربیھ وفینسنت فان غوخ وغوستاف كلیمت من خالل محاكاة دقیقة لعمل كل فنّان على  

 المینا الناریة "غران فو".تقنیة 

 

التقالید الفنیة الغربیة من واقعیّة كوربیھ إلى حركة فان غوخ ما بعد االنطباعیة وخیال كلیمت التعبیري  تمثّل ھذه األعمال الفنیّة نقطة تحّول ھامة في  

، وتحمل في جعبتھا قصة شیّقة أخرى ترویھا.  وظلّت كلّھا خافیة عن العالم لعّدة قرون (نسبةً إلى مدینة فیینا) والتجریبي وحركة االنفصال الفیینیة

وتثیر ھذه القصص الدھشة ویصعب تصدیقھا وتسترعي الفضول على طریقة الروایات أو أفالم السطو   د أنھا فُقدت إلى األبد.من الزمن، وكان یُعتق

 الشیّقة.

 

 

 ) 1876( منظر بحیرة لیمان  -غوستاف كوربیھ 
 فیفي"واستقر في    1873قاد غوستاف كوربیھ الحركة الواقعیّة التي شھدھا القرن التاسع عشر وناضل سیاسیًا ثم فّر من بلده األصلي فرنسا في عام  

-  Vevey"  دینتس "ل  الواقعة على الضفة الشمالیة لبحیرة لیمان (بحیرة جنیف) السویسریة التي ألھمتھ بمناظر متغیّرة باستمرار عبر المیاه وجبا

والتقط كوربیھ حركة السحاب وضوء الشمس المطلّة على سطح النھر بألوان زرقاء فضیّة مشرقة ورسم أجواء منظر النھر الخّالب ھذا  ."دو میدي

 في آخر سنة من حیاتھ.  

 

ل في نورماندي بنقل ملكیّة ھذه اللوحة عاًما بعد وفاة كوربیھ، أوصى أحد سّكان مدینة غرانفی   15في مطلع تسعینیات القرن التاسع عشر أو زھاء  

وعند نھایة الحرب العالمیة الثانیة، نُقلت إلى   الفنیّة ولوحتین أخریین من أعمال كروبیھ إلى متحف الفنون المحلي، متحف بلدة غرانفیل القدیمة.

ة الثالث كانت مزیّفة، وقد یكون التزییف مقصوًدا  ، صّرح خبیر بأن اللوحات الفنی1995وفي عام   عاًما.  70مستودع حیث ظلّت طّي النسیان لمدة  

وقّررت أن تطلب   حینما أعّدت أمینة المتحف وثیقة عن تاریخ المتحف.  2015ولم تظھر ھذه اللوحات الفنیة مجّدًدا إّال في عام   أو منسوبًا خطأً.

 2017وبعد بحث مستفیض، أّكد موتین في عام   تاحف فرنسا.رأیًا آخر عن أصالتھا واستشارت الخبیر الرائد بأعمال كوربیھ، برونو موتین، من م

 أّن منظر البحیرة مرسوم بریشة كوربیھ حق�ا.

 

 ) 1888( غروب الشمس في مونماجور -فینسنت فان غوخ  
مع بدایة مرحلة جدیدة من مراحل النضج الفني التي اتسمت بالعطاء والتي حاول خاللھا   1888تزامن استقرار فان غوخ في جنوب فرنسا عام  

 بطرائق جدیدة. الُمصطنعة بیٍد بشریة تصویر الطبیعة والبیئة  

 

روب الشمس جالًسا على أرض صخریة حیث تنمو أشجار  "كنت باألمس عند غ ما یلي:  1888یولیو    5كتب فان غوخ لشقیقھ الشاب ثیو بتاریخ  

رات بلوط ملتویة صغیرة جد�ا وتلوح في األفق أطالل دیر على التل وحقول من القمح... وبدأت الشمس تصب أشعّتھا الصفراء الفاقعة على الشجی 



 
 

غروب الشمس في الة اللوحة التي وصفھا فان غوخ  وبالرغم من ھذا الدلیل الواضح، لم تثبت أص واألرض... وقد أعددت دراسة عنھا أیًضا..." 
 عاًما ثم ظھرت مجّدًدا لفترة وجیزة ثم اختفت مرة أخرى. 60وفي تلك األثناء، اختفت تماًما لمدة  .2013إّال في عام  مونماجور

 
النادرة كریستیان نیكوالي موستاد ھذه  1908في عام   التحف  الفنیة من تاجر باریسي.، اشترى صاحب مصنع نرویجي وھاوي جمع   اللوحة 

في  وتناقلت العائلة أنھ لم یمض وقت طویل حتى استبعدھا السفیر الفرنسي في السوید، الذي كان یعرف موستاد والذي كان یحظى بقدر من الخبرة

ى اللوحة مباشرة في ُعلّیتھ حیث ظلّت ، فرماإلحراجانفعل موستاد ونالھ   ووصفھا بالمزیّفة.  على أنھا حقیقیة، بل  مجال فنون القرن التاسع عشر،

 1991واستُبعدت مرة أخرى ُووصفت بالمزیّفة ثم اختفت مجّدًدا، وعاودت الظھور بعدئذ في عام   .1970طّي النسیان حتى بعد وفاتھ في عام  

، وافق خبراء المتحف على  2011م  وأخیًرا في عا إثبات أصالتھا مرة أخرى قبل أن یستبعدھا أیًضا.في أمستردام  حینما حاول متحف فان غوخ  

تشكیلة ومن بینھا اختبارات كیمیائیة أثبتت أن األصباغ متطابقة مع   فحص اللوحة الفنیّة مجّدًدا باستخدام األسالیب التقنیة المتقّدمة المتاحة حالیًا.

لیّة، وھي أّول لوحات فان غوخ الفنیة الكبیرة التي  ، اعتُبرت اللوحة الفنیة أص2013وبعدھا بعامین في سبتمبر   ألوان الرّسام فان غوخ من آرل.

 .1928ُوثّقت أصالتھا في اآلونة الحدیثة منذ عام 

 

 

 ) 1917( صورة امرأة  -غوستاف كلیمت 
 ، بل كانت أیًضا اللوحة الفنیّة الوحیدة التي "فُقدت مرتین".  (نسبةً إلى مدینة فیینا)  لم تكن ھذه اللوحة الفنیّة الصورة "المزدوجة" الوحیدة للفنان الفییني

حین اكتشفت طالبة الفنون كلودیا ماغا صاحبة البصیرة الثاقبة أن كلیمت رسمھا   1996لم تُكتشف الھویة المزدوجة لھذه اللوحة الفنیّة إّال في عام  

دة قصیرة.  وتتسم القصة التي تكمن وراءھا برومانسیة بالغة، فالصورة األولى بعد رسمھا بم  1912فوق صورة سابقة یُعتقد بأنھا فُقدت منذ عام  

وبینما كان كلیمت یبكي عمرِه  وفي آخر سنوات   في سن باكرة.وافتھا المنیّة  وصارت مصدر إلھامھ ثم   كانت المرأة شابة وقع كلیمت في ھیامھا.

 ى. فراقھا، غطى الصورة األصلیة بلوحة فنیّة جدیدة المرأة أخر

 
للفن الحدیث في بیاتشینزا اإلیطالیة   "ریتشي أودي"وخالل التحضیر النعقاد معرض خاص، ُسرقت اللوحة الفنیّة من معرض    1997في فبرایر  

وتُرك اإلطار على سقف  حین اشتراھا ھاوي جمع التحف المسمى على اسم المعرض جیوزیبي ریتشي أودي.  1925حیث كانت معلّقة منذ عام  

ا ألن الفتحة كانت صغیرة جد�ا وال تسمح بعبور اإلطار. ما أشار إلى أن السارقین أخرجوا اللوحة عبر نافذة السقف.المعرض، م   ولكن كان ھذا فخ�

س  وفي السنوات التالیة، ظھرت لوحات مزیّفة مّرات عدیدة (وال سیما اللوحة التي ُضبطت على الحدود الفرنسیة في طرد بریدي موّجھ إلى رئی 

 أن اللوحة األصلیّة اختفت إلى األبد.اعتُِقَد راء اإلیطالي السابق بتینو كراكسي) ولكن الوز

 

كیس نفایات بالستیكي یحتوي خلفھُ  یوجد   معدني  بلوحٍ بستانیون كانوا یزیلون اللبالب من جدار خارجي للمعرض  تعثر  ،  2019بعد ذلك في دیسمبر  

 تسنى للخبراء تأكید أصالتھا.وسرعان ما  على اللوحة الفنیّة المفقودة.

 

قة في ازدادت ھذه القصة غرابة عندما أدلى السارق بشھادة مقابل الحصول على الحصانة من المالحقة القضائیة مفادھا أن اللوحة الفنیّة المسرو

ثم ُسرقت ھذه   ة داخلیة ُخّطط لھا جیًّدا.كانت، في الواقع، لوحة مزیّفة معلّقة بدل اللوحة األصلیة التي ُسرقت قبل عّدة أشھر في عملی   1997عام  

المزیّفة التي قد یكتشف الخبراء أمرھا عند زیارة المعرض، مما أدى إلى تجریم المتواطئ في الجریمة داخل  حقیقة تلك اللوحة  النسخة إلخفاء  

وبالنظر إلى حالتھا الجیّدة نسبی�ا، ال یمكن   ار.ولكن السؤال الذي یظل مطروًحا ھو كیف انتھى المطاف باللوحة األصلیة مخبّأة في الجد المعرض.

 ال یزال الغموض یكتنف ھذا اللغز.  ولماذا؟ ومتى؟ فمن أعادھا یا تُرى؟ أن تكون ھناك منذ سرقتھا.

 
 
 
 
 

 



 
 

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

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

آلیة حركة   50د طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت على أكثر من  وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجدّ  تمییزھا فوًرا على مّر الزمن.

الك أو األحجار  النقوش  أو  المینا  تُزیَّن بطالء  أن  یمكن  إبداعي حیث  تعبیر  المعدن خلفیة  المصنوع من  بینما أصبح وجھھا اآلخر  وتحتفل ساعة  ریمة.مختلفة، 

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