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 لوكولتر تعلن عن تعاون فني مع فنان طباعة الحروف أليكس تروتشوت -جيجر

 

 

الشهير، أليكس لوكولتر عن شراكتها الجديدة مع فنان طباعة الحروف  -استمراًرا في درب التوسع من عالمها اإلبداعي والثقافي، تعلن جيجر

 تروتشوت، كأحدث إضافة إلى برنامجها "ما أبدعته يد الصناع".

 

وهو سلسلة من العالقات التعاونية مع الفنانين، والمصممين، وأصحاب الحرف اليدوية من مجاالت  -وفي هذا البرنامج "ما أبدعته يد الصناع" 

 ي استكشافها في ذلك الحوار الحاضر دائًما بين عالم صناعة الساعات والفن.لوكولتر وتتوسع ف -تستكشُف جيجر -خارج عالم صناعة الساعات 

األساسية وإشادة بالمبادئ الراسخة التي ترسم شخصية الشركة المصنعة، تختار الدار العريقة الشراكة مع المبدعين الرواد الذين يشاركونها قيمها 

كات من المتمرسين على مستوى العالم الذين يتخذ عملهم شكالً جديًدا من التعبير من خالل تتخذ تلك الشرا لإلبداع، وخبراتها، وبراعتها في العمل.

 مواد مختلفة وغير متوقعة في الغالب األعم ومن خالل وسائل اإلعالم، ركيزة أساسية لها.

 

ومثله في  منهجه التجريبي في الطباعة.محط األنظار بسبب  -البرشلوني المولد، المقيم في نيويورك منذ عقود مضت  -صار أليكس تروتشوت 

إبداعية  ذلك مثل الفنانين الذين تشكلت على أيديهم الحركات الرائدة في صناعة الساعات، وتزينت أوجه الساعات وأقفاصها، تخط يدا أليكس أعماالً 

اللغوية، بما يدفع باألحرف والكلمات نحو آفاق  ويُسّخر أليكس إمكاناته البصرية تحرك العواطف وتجمع بين التعقيد العميق والبساطة الظاهرة.

 جديدة، ومن ثم تصبح الرؤية والقراءة عماًل واحًدا، وتصبح النصوص والصور تعبيرات واحدة وفريدة من نوعها.

 

 .1931بجدية لوكولتر، فقد ابتدع أليكس تصاوير ذات مغزى لقيم للدار العريقة من خالل أسلوب أبجدي عصري وجريء، وهو أ -ولصالح جيجر

وهو ذلك األسلوب الذي يظل شاهًدا إلى ذلك اليوم على المشهد البصري لموطنه  -وكنقطة انطالق في درب األسلوب، فقد اعتمد طراز "آرت ديكو" 

من كونه أسلوبًا فنيًا وأكثر  لوكولتر، إذ يُمثل أصل ساعة "ريفيرسو". -الذي اتخذه لنفسه؛ مدينة نيويورك، وواحد من األشياء بالغة األهمية لجيجر

بتفكير  بسيًطا، يعبر "آرت ديكو" عن روح الحداثة التي تتعدى حدود المألوف والتي غزت العالم في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي، المدفوعة

 ات صلٍة وثيقٍة بالدار.وقيم ستظل دائًما ذ -متحرر ومتفائل ومستشرف للمستقبل، مع افتتان بالتكنولوجيا، تدفعه طاقة إبداعية هائلة 

 

فأعماله اإلبداعية رائدةٌ بامتياز، ومثلما تفعل  لوكولتر "نحن فخورون بالتعامل مع أليكس تروتشوت. -تقول كاترين رينييه، الرئيس التنفيذي لجيجر

  بل بطرق إبداعية."الدار، فإنه يستعين بتراثه كدعامة يرتكز عليها، ويُسخر هذا اإلرث في سبيل التعبير عن الحاضر والمستق

 

وبنظرة ثاقبة ومعاصرة على  لوكولتر إضافة عصرية راسخة للهوية البصرية للدار العريقة. -الجديدة التي استحدثها أليس لجيجر 1931فأبجدية 

 اط والحركة.طراز "آرت ديكو"، نجد أن كل حرف يتمتع بطابَع نحتي وجريء راٍق، وإحساس صارخ بالعمق البصري، مع إيصال مشاعر بالنش

 والتعبير يبلُغ ذروتَه في األشكال ثنائية األبعاد وتلك ثالثية األبعاد على حّد سواء.

 

لوكولتر  -يقول أليكس: "وفي الوقت الذي بدأت فيه بالخروج بالتصميمات، ظهر مفهوم من شأنه أن يجمع بين طراز "آرت ديكو" ومهارة جيجر

في نفس السياق: "استحضرت الحروف نوًعا من اآللية، تلك اآللية المملوءة بأجزاء نمطية مختلفة  ويتابع في صناعة الساعات في ثوب واحد".

أردت أن تشعر تلك الحروف بماديتها، وأن تكشف عن أجزائها المتشابكة بنفس القدر الوظيفي والجمالي؛ مما  تتآلف معًا لتكوين صورة كاملة.

 يعطي إحساًسا وكأنها آلة في حركة مستمرة."
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فيقول: "أعتقد أن المهارات الحرفية والتقنية  ،لوكولتر -يرى أليكس تقاربًا طبيعيًا بين عمله وبين عمل صانعي الساعات والحرفيين الفنانين في جيجر

الداخل يشد وثاق فالحروف مزيج يجمع بين القرارات النابعة من العاطفة والعقل، مع منطق كبير قادم من  هما أساس الطباعة وصناعة الساعات.

وفي الوقت الذي أرى فيه صناعة الساعات تقع في مستوى آخر من التعقيد، فكال  جميع القرارات في أبجدية واحدة أو شكل حروف، مثلما اللغز.

 ها."المجالين يجسدان التفاني واإلخالص نحو األشياء الضئيلة، تلك األشياء التي تحتاج أن تعمل في انسجام ضمن منظومة أكبر من

 

 .أعادت أعمال أليكس، من خالل االشتراك الفوري بين المستوى البصري والعاطفي، تعريف األفكار التقليدية لما يمكن أن تكون عليه الطباعة

ويعزو أليكس عالقته ذات الطابع الخاص بالطباعة إلى جده جوان  فيقول: "تصميم الحروف ليس وسيلة التواصل الشفهية للوسائط المكتوبة"

تاريخ تروتشوت، الذي اخترع نظاًما ثوريًا للطباعة والزخرفة النمطية في األربعينيات من القرن الماضي، وهو الذي اعترف به كمساهم رئيسي في 

 الطباعة.

 

على خلفية سمة جديدة للدار العريقة، وسيتم تقديمها كأسلوب جديد من إضفاء الطابع الشخصي على النقش  1931ومن المقرر أن تصبح أبجدية 

 قفص ساعات "ريفيرسو"، وستظهر في مجموعة واسعة من المبادرات األخرى في المستقبل.

 

 

 

 

 نبذة عن أليكس تروتشوت

يستقي اإللهام من ثقافة البوب  مصمم إسباني األصل، ومصور فنّي للحروف وفنان. صار محط األنظار على المستوى الدولي بسبب نهجه التجريبي في الطباعة.

وى بحيث يصبح الماضية والحاضرة، وثقافة الشوارع، والموضة، والموسيقى. ويركز أليكس على إمكانات اللغة كوسيط مرئي، ويدفع الكلمات إلى حدودها القص

ولد في برشلونة،  ه وتأثيراته.دراسته المفردة بعنوان "الزيادة زيادة" ليستعرض من خاللها أساليب 2011نشر له في عام  النص والصورة تعبيًرا واحًدا ومتحًدا.

، وتنوع عمالؤه 2007عمل بشكل مستقل منذ  وتعلم التصميم في إليسافا )كلية التصميم والهندسة( وعمل في برلين لسنتين قبل رجوعه إلى برشلونة مرة أخرى.

 .2012عيش في نيويورك والعمل فيها منذ انتقل لل بدًءا من العالمات التجارية االستهالكية ووصواًل إلى ذا رولينج ستونز وكاتي بيري.

 

 

 

 

  نبذة عن "ما أبدعته يد الصانع"

 ليلّم شمل مجتمع من الفنانين والمصممين والحرفيين من مختلف التخصصات خارج نطاق صناعة الساعات. 2022انطلق برنامج "ما أبدعته يد الصانع" في عام 

 قياس الوقت والفن، ويرتكز على المبادئ األساسية التي لطالما حّددت معالم الدار وهي: اإلبداع والخبرة والدقة. ويسعى البرنامج إلى إثراء الحوار القائم على علم

ن مختلف المواد ووسائل ويستهدف المبدعين الذين يحظون بشهرة عالمية والذين يشاركون الدار العريقة القيم نفسها والذين يستكشفون بعملهم أشكال تعبير جديدة م

 -وفي كل عام، تُعرض أعمال جديدة مصّممة خّصيًصا لهذا البرنامج في المعارض التي تقيمها أو تشترك فيها جيجر اإلعالم غير المتوقعة في كثير من األحيان.

 ن الفن والحرف والتصميم.لوكولتر في جميع أنحاء العالم، مما يثري الموضوع المختار ويتيح تهيئة فرص جديد إلشراك الجمهور في هذا الحوار الشامل ع
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