
 
 
 

   Stellar Odyssey -لوكولتر تقّدم معرض األودیسة النجمیة  -جیجر
 2023 في دبي شھر فبرایر

 

 

 

لوكولتر، والذي    -الساعات السویسریة جیجرلصانع  الكبیر    Stellar Odyssey  -خالل شھر فبرایر، ستستضیف دبي معرض األودیسة النجمیة  

ویدعو ھذا المعرض عّشاق الساعات والجمھور على حد سواء إلى اكتشاف طریقة التعبیر عن   التي یستند إلیھا قیاس الوقت.یشید بالظواھر الفلكیة  

 أسرار النظام الكوني في روائع میكانیكیة دقیقة تصّور الكون في شكل مصغّر لعرض الوقت.

 

نا مالحظتھا في سماء اللیل، ویكشف عن الظواھر المذھلة التي  العجائب التي یمكن  Stellar Odyssey  -یستكشف معرض األودیسة النجمیة  

بالكون من خالل المعصم بطریقة    -یعبّر عنھا صنّاع ساعات جیجر لوكولتر بوظائف سماویة معقّدة تسلط الضوء على ارتباط البشریة مباشرةً 

 ملموسة وفلسفیة وجذّابة بطابعھا الفرید. 

 

األودیسة معرض  افتتاح  وعجائب    Stellar Odysseyالنجمیة    بعد  ساعات  معرض  وقع 2022 لعام  Watches & Wonders  -في   ،

وسیُقام ھذا المعرض في جناح مدھش "عائم" على میاه نافورة دبي    االختیار على دبي لتكون أّول محطة في جولة تجوب كبرى المدن العالمیة. 

 وفي الخلفیة برج خلیفة.

 

لوكولتر إلى مشاركة العالم بأسره أسرار الفنون والحرف    -لوكولتر: "یھدف جزء ھام من مھمة جیجر   -س التنفیذي لجیجرتقول كاترین رینییھ، الرئی

وقد حظیت الثقافات القدیمة    التي تنطوي علیھا صناعة الساعات من خالل فتح أبواب مصنعنا الواقع في فالي دو جو للجمھور من جمیع أنحاء العالم.

 - بدور أساسي في نشأة علم قیاس الوقت، فیسعدنا أن تكون دبي المحطة األولى للجولة العالمیة لمعرض األودیسة النجمیة  في الشرق األوسط  

Stellar Odyssey.  وإنھا لفرصة خاصة لتتبع الخط المتواصل منذ آالف السنین حتى التراث اإلبداعي االستثنائي الذي استرشدت بھ دارنا منذ

 واإلنجازات التي نحققھا إلى یومنا ھذا."عاًما  190

 

لسماویة،  یقّدم المعرض تشكیلة مختارة بعنایة من أبرز الساعات التاریخیة التي ابتكرتھا الدار، إلى جانب أحدث الساعات المستوحاة من الظواھر ا

". ویتمیز بتشكیالت متعّددة الوسائط ستأخذ الزّوار  185وال سیما الساعة الكبیرة االستثنائیة "أتموس" وساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  

  -ویعبّر عن عجائب العالم السماوي بتشكیالت فنیة وتجارب متعددة الحواس في حین أن ُمحتََرف أنطوان    في رحلة افتراضیة إلى النظام الكوني.

Atelier d’Antoine  ة الحرفیة التي تنطوي علیھا صناعة الساعات في حلقات الذي یحمل اسم مؤّسس الدار، أنطوان لوكولتر، یكشف عن الخبر

 . Stellar Odyssey -عمل تعلیمیة وتطبیقیة ینصب اھتمامھا على موضوع األودیسة النجمیة 

 

 الكشف عن أسرار قیاس الوقت الفلكي في ثمانیة فصول 

م اإلبداعي والثقافي لصناعة الساعات المستوحاة العال  Stellar Odyssey  -في جناح المعرض الرئیسي، یستكشف معرض األودیسة النجمیة  

لوكولتر    -ویبدأ الزوار باكتشاف أصول الوقت، وتأثیر الظواھر السماویة في طریقة قیاسھ، وأصول خبرة جیجر  من علم الفلك في ثمانیة فصول.

الزّوار عبر ظاھرة كونیة مختلفة، ویستعرض ساعات تاریخیة ویقود كل فصل من الفصول الخمسة التالیة    في تطویر الوظائف الفلكیة المعقّدة.

واھر  نادرة وساعات من أحدث المجموعات لیبیّن كیف عملت الدار باستمرار على إعادة تأویل حركات النجوم والكواكب في وظائف معقّدة تمثّل الظ

  الفلكیة وتقیسھا وتتنبأ بھا مباشرة حول المعصم.

 



 
 

 إثراء التجربة النجمیة 

ال   ت قبّة جیودیسیة في قلب الجناح الرئیسي، یأخذ العرض الرقمي الغامر الزّوار في رحلة افتراضیة عبر الزمان والمكان، وینقلھم عبر فضاءتح 

 بلیون سنة من الزمن للكشف عن أسرار الكون في خمس حلقات، من أصول كوننا المعروف إلى یومنا ھذا. 13.7نھایة لھ و

 

بمجموعة متنوعة من التجارب الغامرة، ویقّدم تفسیرات مختلفة   Stellar Odyssey  -یستعین معرض األودیسة النجمیة  تقول كاترین رینیھ: "

وباإلضافة إلى نقل خبرة صناعة الساعات عبر حلقات عمل ُمحتََرف    للنظام الكوني وعالقتھ بقیاس الوقت، ویدعو الزّوار إلى فھمھ فھًما مستفیًضا.

 ." Made of Makers -تشمل ھذه التجارب مجالي تعاون ممیّزین في إطار برنامج ما أبدعتھ ید الصانع ، Atelier d’Antoine -أنطوان 

 

إلثراء الحوار القائم منذ مدة طویلة بین علم قیاس الوقت والحرف الیدویة والفن، وھو   Made of Makers  -تأّسس برنامج ما أبدعتھ ید الصانع  

ویستھدف المبدعین الذین یحظون بشھرة عالمیة    عبارة عن برنامج تعاون مع الفنانین والحرفیین من مختلف التخصصات خارج صناعة الساعات.

لدقة والذین یستكشفون بعملھم أشكال تعبیر جدیدة من مختلف المواد ووسائل اإلعالم غیر  لوكولتر قیم اإلبداع والخبرة وا   -والذین یشاركون جیجر

لوكولتر بمھام لفنان الوسائط    - عھدت جیجر،  Stellar Odyssey  -وسعیًا إلى تنظیم معرض األودیسة النجمیة    المتوقعة في كثیر من األحیان.

 ات المشھور عالمیًا ماتیاس جیرو.المتعّددة الفرنسي ِغیّوم مارمان وخبیر خلط المشروب

 

یستخدم ِغیّوم مارمان الضوء والصوت والحركة في عالقات ،  Passengers: Through Time  -الفني مسافرون: عبر الزمن  تشكیلِھ  في  

المثیرة للدھشة    واآلفاقغیر المتناھیة  وكلما مّر الزّوار بھذه التحفة، أخذتھم االنعكاسات    معقدة تعید تحدید األفكار التقلیدیة للنحت والمكان والزمان.

أعّد ماتیاس جیرو ،  Stellar Atelier  -وللُمحتََرف النجمي    في رحلة نجمیة ھم رّكابھا، مما یدعو إلى التفكیر في السؤال الجوھري لحقیقة الوقت.

درجات حرارة وأشكال نجوم وكواكب وخلط المكونات  قائمة كوكتیالت غیر كحولیة وفریدة للغایة مستوحاة من النظام الكوني، انطالقًا من ألوان و

 المألوفة بروائح ونكھات مثیرة من فالي دو جو. 

 

باالنضمام إلى حلقة عمل استكشافیة تطبیقیة ترّكز على   Atelier d’Antoine  -یمكن للزّوار إكمال رحلة اكتشاف النجوم في ُمحتََرف أنطوان  

العال یتیح فرصة نادرة الكتساب معارف واسعة وخبرة عملیة بھذا  الوقت، مما  السماویة في قیاس  المعقّدة واألصول  الفلكیة  الوظائف  م  عجائب 

 الرائع. 

 

حیث نافورة دبي، وسط مدینة دبي، ویفتح  2023فبرایر   23 إلى الخمیس  4من السبت   Stellar Odyssey -سیُقام معرض األودیسة النجمیة 

 ویمكن حجز التذاكر مجانًا عبر اإلنترنت على العنوان التالي منتصف اللیل. 12بعد الظھر إلى الساعة  2أبوابھ یومیًا من الساعة 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme12،  من زیارة مصحوبة بمرشدین.ویمكن االستفادة أیًضا   

 
 
 

 Stellar Odyssey -نبذة عن األودیسة النجمیة 

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

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

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

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

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

تتناول  ،  Atelier d’Antoine  -ي على حلقات عمل استكشافیة في ُمحتََرف أنطوان  تشكیلي وخبیر في خلط المشروبات، فضالً عن برنامج مثیر لالھتمام ینطو

 ھي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحویل غموض النظام الكوني إلى روائع میكانیكیة دقیقة للمعصم. Stellar Odyssey -األودیسة النجمیة  موضوع السماء. 
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