
 
 

 

 Stellar Odyssey -األوديسة النجمية  :2022عام 

 

 لوكولتر تحتفل بالروابط القائمة بين -جيجر

 النظام الكونيوعجائب صناعة الساعات 

 

 

لإلشادة بالظواهر السماوية التي لطالما استهوت صنّاع ساعات  Stellar Odyssey -لوكولتر أوديسة نجمية  -، تخوض جيجر2022في عام 

 .1833وتمتد جذور روح الدار العريقة وهويّتها عميقًا في فالي دو جو التي تمثّل موطنها منذ أن أّسس أنطوان لوكولتر الشركة في عام  الدار.

 ثنائيًّا وتوفّر الظروف المثالية لمراقبة النجوم والتأمل في روائع النظام الكوني.وتتمتّع هذه البيئة الهادئة بسماء ليل صافية صفاًء است

 

يكّف ومنذ بداية الدار العريقة، لم  استُخدمت حركات الكواكب والنجوم منذ فجر التاريخ لقياس مرور الوقت، مما أدى إلى نشأة فن صناعة الساعات.

 كية وتجسيدها في وظائف شديدة التعقيد تحاكي الظواهر السماوية أو تتنبّأ بها مباشرةً على المعصم.صنّاع ساعاتها عن النظر في هذه الظواهر الفل

ء بطريقة وتخاطب هذه اآلليات القلب والعقل وال تتوقف وظيفتها العملية عند عرض الوقت، بل تشهد على عالقتنا بالنظام الكوني مباشرة على المينا

وستُطرح مجموعة رائعة من الساعات السماوية الجديدة في  جلى في إتقان الحرف الزخرفية النادرة إتقانًا استثنائيًّا.فعلية وفريدة تأسر األلباب وتت

  لوكولتر بأساليب حديثة ومثيرة. -لإلشادة بهذا التراث القيّم والتعبير عن خبرة دار جيجر 2022عام 

 

رحلة الدار حول العالم ولن يكتفي بمشاركة إبداعاتنا المستوحاة من  Stellar Odyssey -"في هذا العام، سيتابع معرض األوديسة النجمية 

 Atelier d’Antoine -وستضفي ورشة أنطوان  الموضوع السماوي، بل سيحّول أيًضا روائع العالم السماوي إلى تشكيالت فنية وتجارب شائقة.

كاترين  ."Stellar Odyssey -ة عمل تعليمية جديدة تتناول موضوع األوديسة النجمية بعًدا جديًدا على نقل معارف صناعة الساعات وستُِعّد حلق

 لوكولتر -لدار جيجر الرئيس التنفيذيرينييه، 

 

  Stellar Odyssey -أوديسة نجمية 

ة الناس إلى اكتشاف سبل ترجمة لوكولتر سلسلة من المعارض التي تتناول مواضيع محّددة في جميع أنحاء العالم لتدعو العمالء وعام -ستنّظم جيجر

 -وسينطلق معرض األوديسة النجمية  أسرار النظام الكوني إلى روائع ميكانيكية دقيقة تسرد قصة الوقت في صورة مصغّرة للكون.

Stellar Odyssey  في معرض ساعات وعجائب- Watches & Wonders .وبينما الذي سينعقد في جنيف قبل أن يباشر جولته العالمية 

لوكولتر المصّممة من مصادر إلهام سماوية، يقّدم أيًضا  -يقتفي المعرض قصة الوقت التي ال تفنى روعتها ويكشف عن أحدث ساعات جيجر

  متعّددة الوسائط تأخذ الزّوار في رحلة افتراضية إلى النظام الكوني. ضخمة تشكيالت تفاعلية

 

خبير خلط المشروبات المشهور عالميًا ماتياس جيرو قائمة حصرية من الكوكتيالت الخفيفة التي تنهل سعيًا إلى اختتام هذه التجربة الممتازة، أعّد 

وإلعداد هذه اإلبداعات الثمانية التي تخطف األبصار، استمد ماتياس  لوكولتر لضيوفها على مدار العام. -إلهامها من السماء والتي ستقّدمها جيجر

المكّونات المألوفة بروائح فالي دو جو ونكهاتها المثيرة للفضول وأضاف لمسات زخرفية نهائية مستوحاة من إلهامه من النجوم والكواكب وخلط 

  .في الدار Métiers Rares®الحرف الفنية لورشة الحرف النادرة 

 

على روائع الوظائف الفلكية  على عقد حلقات عمل استكشافية ينصب اهتمامها 2022لعام  Atelier d’Antoine -سيُقبِل برنامج ورشة أنطوان 

 المعقّدة واألصول السماوية لحفظ الوقت وستكون فرصة نادرة لنيل بصيرة نافذة في فهم هذا العالم السحري.

 



 
 

  التواصل والتقاليد والتكنولوجيا والفنون

واكتسبت  مختلفة.ساعة حركة  1300براءة اختراع و 430لوكولتر سمعتها الفريدة في مجال االختراع بما يزيد عن  -، أثبتت جيجر1833منذ عام 

 Métiers Rares®الدار أيًضا براعة كبيرة في إتقان الحرف الزخرفية من خالل جمع تشكيلة من المهارات القديمة في ورشة الحرف النادرة 

، استغلت الدار هذه المهارة الرائعة التي 2022والبتكار هذه الساعات السماوية لعام  تؤمن بأن اآلليات االستثنائية تستحق عناية فنية متميزة. ألنها

  تجمع بين الجانبين الفني والميكانيكي لخوض رحلة استكشافية عبر النظام الكوني ومختلف دوراته.

 

وتعرض  .945كاليبر  - روعة الوقت الفلكي على المعصم في نسختين فنيّتين جديدتين واستثنائيّتين للحركةالنجوم وكوكبات أعيد تجسيد عظمة 

 لوكولتر. -" دوران األرض حول محورها بنسخة رائعة من حركة التوقيت العالمي التي ابتكرتها جيجر948ساعة "ماستر غراند تراديسيون كاليبر 

 اتن وهذا األداء الفعّال في الحياة اليومية، أضيف تقويم دائم جديد إلى مجموعة "بوالريس" الرياضية واألنيقة.وإلى جانب هذا التعقيد التقني الف

"أتموس" عن طريق محاكاة دورات األرض والقمر حول الشمس في ساعة بندولة للكون من خالل الالمتناهي ويترجم صنّاع ساعات الدار البعد 

" التي تحبس األنفاس وسخروا إعجابهم الدائم بسماء الليل لتجسيد ندرة الشهب وجمالها في وظيفة معقّدة 185بر "ريفيرسو هيبريس ميكانيكا كالي

  جديدة تماًما مصّممة لمجموعة "راندي فو" األنثوية.

 

نها تحفة صغيرة من المهارات التقنية لوكولتر وروحها الفريدتين تجسيًدا تاًما وتعتبر كل واحدة م -تجّسد هذه الساعات السماوية الجديدة هويّة جيجر

 والفنية.

 

 

 

 

 

 

 Stellar Odyssey -نبذة عن األوديسة النجمية 
 

منذ أوائل أيام إنشاء المصنع، حظيت  بالظواهر الفلكية التي تكمن في صميم كل طريقة تستعين بها البشرية في قياس الوقت. 2022لوكولتر في عام  -تشيد جيجر

لوكولتر، بدًءا من العرض البسيط ألطوار القمر إلى التقاويم الدائمة شديدة التعقيد،  -بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتها جيجرالوظائف الفلكية 

 -وحدات قياس الوقت الثالث وأتقن صنّاع ساعات الدار العريقة  ومعادلة الوقت، وخرائط السماء، ودورتي الشهر القمري العُقَدي والشهر القمري الحضيضي.

وفي هذا العام، تخوض  ولطالما وظفوا إبداعهم في ابتكار آليات متطّورة ودقيقة تحاكي هذه الظواهر الفلكية وتنبئ حتى بحدوثها. -الشمسية والقمرية والفلكية 

ند إلى موضوعات معيّنة وعالقات تعاون ملهمة مع فنان بمعرض غامر وسلسلة من الفعاليات التي تست Stellar Odyssey -لوكولتر أوديسة نجمية  -جيجر

، تتناول Atelier d’Antoine -تشكيلي وخبير في خلط المشروبات، فضاًل عن برنامج مثير لالهتمام ينطوي على حلقات عمل استكشافية في ورشة أنطوان 

 هي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحويل غموض النظام الكوني إلى روائع ميكانيكية دقيقة للمعصم. Stellar Odyssey -األوديسة النجمية  موضوع السماء.
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