
 
 
 

 Stellar Odyssey - النجمیة باألودیسة لوكولتر تحتفل  -جیجر

 مع خبیر خلط المشروبات ماتیاس جیرو 

 
 

النجمیة    األودیسةأن تعلن عن إقامة أحدث عالقة تعاون لھا في سیاق معرض    لوكولتر  -احتفاًال بالحرف الیدویة على تعّدد أشكالھا، یسر جیجر

-  Stellar Odyssey   :الذي ذاع صیتھ وصار أحد أكثر خبراء خلط المشروبات إبداًعا وإثارة في    ماتیاس جیرو   مع حرفي وموھبة استثنائیة

 العریقة.    العالم إلضفاء أسلوب جريء ولمسة خیالیة على سلسلة التعاون الفني من خالل إعداد قائمة من المشروبات الفریدة والباھرة حصری�ا للدار

 

امھ من روائع سماء اللیل وصناعة الساعات الفلكیة المعقّدة وفخامة طبیعة فالي دو جو  إشادة باألصول السماویة لقیاس الوقت، استمد ماتیاس إلھ

 لوكولتر على مدار العام.  -إلعداد قائمة من الكوكتیالت الخفیفة التي سیقترحھا على ضیوف جیجر

 

ك یحفّز میلھما إلى البحث والتجربة وألنھما  لوكولتر أن إقامة شراكة مع ماتیاس خیار طبیعي ألن كالھما یتمتع بحّس إبداعي مشتر  -ترى جیجر

  ل إلى نتیجة ناجحة.یعتمدان نھًجا مماثًال في حرفتھما التي تتطلب توازنًا مثالی�ا بین الخبرة التقنیة والذوق الفني واالھتمام الدقیق بالتفاصیل للوصو 

اء خلط المشروبات ألنھ یجمع بین مھارات شیف مطبخ وعّطار  ویعمل ماتیاس في باریس ویشتھر بنھجھ الطلیعي والرائد بین جیل جدید من خبر

وبعد أن عمل على    وفنان تشكیلي ویتمتع بخیال استثنائي ودقة كبیرة ویرتقي بحرفة خلط المشروبات إلى شكل فني یشبھ الكیمیاء في بعض األحیان.

یتق الحرارة والبنى واأللوان واألشكال والروائح والنكھات، صار  أمزجة متناغمة  مختلف درجات  الدقیقة وابتكار  الفروق  التنسیق إلظھار  ن فن 

النكھات االستثنائیة، إذ تأسر العدید من الحواس    ومثالیة غالبًا ما تكون غیر متوقّعة ومثیرة في بعض األحیان.  التركیبات الرائعة  وتتجاوز ھذه 

   د. وتداعبھا في آن واحد، كالبصر واللمس والرائحة والذوق على وجھ التحدی

 

وتجّول    بالمھارة والجمال.المتمیز  سعیًا إلى بدء ھذا التعاون، قضى ماتیاس بعض الوقت في مقر الدار الواقع بفالي دو جو الستیعاب العالم الفرید  

   في الحقول والغابات الستكشاف الروائح والنكھات المحلیة. أما داخل الدار، فاكتشف صناعة الساعات السماویة المعقّدة والجمیلة.  

 

حریة إبداعیة مطلقة أتاحت لھ إعداد ثمانیة كوكتیالت خفیفة استثنائیة تحمل أسماًء معبّرة مثل "إكسیر   لوكولتر  -انطالقًا من ھذه النقطة، منحتھ جیجر

وتمزج ھذه الخلطات الفریدة واللذیذة والمثیرة لالھتمام بین مكونات مألوفة    القمر" و"الشمس الالمتناھیة" و"وادي العجائب" و"جاذبیة األرض". 

   ي براري الوادي، بما في ذلك نكھات غیر متوقعة وأعشاب وفواكھ مختلفة تنمو ف

  ل.مثل إكلیلیة المروج وجذور الجنطیانا وتوت العرعر وبراعم الصنوبر والغالیون العطر فضًال عن زھور الخمان المحلیة والتوت البري والعس 

الخیالیة التي تخطف األبصار، استلھم ماتیاس من األلوان ودرجات   الحرارة وأشكال األجرام السماویة وأضاف لمسات  وإلعداد ھذه اإلبداعات 

 لوكولتر. -التابعة لدار جیجر Métiers Raresزخرفیة نھائیة مستوحاة من الحرف الفنیة التي شاھدھا في ورشة الحرف النادرة 

 

م أكن ألتخیلھا أبًدا، مثل عالم صغیر  ویضیف قائًال: "اكتشفت في الدار ساعات ل یقول ماتیاس: "كانت إقامتي في فالي دو جو مصدر إلھام حقیقي".

وبعد أن اكتشفت تلك النباتات واألعشاب    واندھشت لرؤیة الكواكب والنجوم المصّورة في ھذا النطاق الصغیر والمصممة بمثل ھذه الروعة.  للكون.

 ."البریة المذھلة، لم أطق االنتظار للعودة إلى مختبري والبدء في العمل على ھذه اإلبداعات الخاصة

 

الذي سیُقام بجنیف    Watches & Wonders  -لوكولتر النقاب عن إبداعات ماتیاس جیرو الرائعة في معرض ساعات وعجائب    -ستكشف جیجر

للتذكیر بالمستوى الحرفي االستثنائي المتجسد في ھذه    Stellar Atelier  -في مارس ضمن مساحة مصممة خصیًصا تسمى الورشة السماویة  



 
 

لوكولتر نفس تجربة التذوق الفاخرة على ضیوفھا في جمیع أنحاء العالم للتذكیر بروعة    -وبعد معرض جنیف، ستقترح جیجر  . الخلطات الرائعة

 عالمنا وأخذھم في رحلة إلى فالي دو جو إلثارة أحاسیسھم. 

 
 

 
 نبذة عن ماتیاس جیرو

عاًما في "بار    18حین بلغ من العمر    1997األنتیل الفرنسیة وبدأ مشواره المھني في عام  ماتیاس جیرو خبیر مشھور عالمیًا في خلط المشروبات، ُولد في جزر 

، أصبح أّول رئیس طھاة 2009، ُعیّن رئیس طھاة تنفیذي على الصعید العالمي لمجموعة "بودا بار". وفي عام  2008وفي عام    فالي" الشھیر الواقع بباریس.

وشارك في تألیف قاموس مصطلحات الكوكتیالت بعنوان المكتبة الصغیرة    حانة في العالم مع بودا بار باریس.  50فضل  تنفیذي فرنسي یقع علیھ االختیار ضمن أ

إلى جانب بعض   2019و  2015من نشر الروس كما شارك في قمة المطبخ العالمیة في عامي    La Petite Bibliothèque des Cocutails  - للكوكتیالت  

والیوم، یدیر ماتیاس جیرو ورشة الخیمیائي   أكبر حدث للطھو في أمریكا الجنوبیة.،  Mistura Qaray، أسھم بموھبتھ في  2016ي عام  أبرز الطھاة في العالم. وف

- L'Alchimiste  .مع شریكھ في بولونْي بیانكور بباریس حیث یتفّرغ البتكار تجارب فریدة من نوعھا في خلط المشروبات وفن الطھو 

 
 

 Stellar Odyssey -لنجمیة ا األودیسةنبذة عن 
 

منذ أوائل أیام إنشاء المصنع، حظیت   بالظواھر الفلكیة التي تكمن في صمیم كل طریقة تستعین بھا البشریة في قیاس الوقت.  2022لوكولتر في عام    -تشید جیجر

لوكولتر، بدًءا من العرض البسیط ألطوال القمر إلى التقاویم الدائمة شدیدة التعقید،    -الوظائف الفلكیة بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتھا جیجر

  -وأتقن صنّاع ساعات الدار العریقة وحدات قیاس الوقت الثالث    ر القمري الحضیضي.ومعادلة الوقت، وخرائط السماء، ودورتي الشھر القمري العُقَدي والشھ 

وفي ھذا العام، تخوض   ولطالما وظفوا إبداعھم في ابتكار آلیات متطّورة ودقیقة تحاكي ھذه الظواھر الفلكیة وتنبئ حتى بحدوثھا.  -الشمسیة والقمریة والفلكیة  

غامر وسلسلة من الفعالیات التي تستند إلى موضوعات معیّنة وعالقات تعاون ملھمة مع فنان    بمعرض Stellar Odyssey  -نجمیة    أودیسةلوكولتر    -جیجر

تتناول  ،  Atelier d’Antoine  -أنطوان  ورشة  تشكیلي وخبیر في خلط المشروبات، فضًال عن برنامج مثیر لالھتمام ینطوي على حلقات عمل استكشافیة في  

 إلى اكتشاف سبل تحویل غموض النظام الكوني إلى روائع میكانیكیة دقیقة للمعصم.  Stellar Odyssey -النجمیة  ودیسةاألوتدعو  موضوع السماء.
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