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  لوكولتر تحتفل بافتتاح معرض -جيجر

 في دبي Stellar Odyssey -األوديسة النجمية 

 

 

فبراير في قلب دبي لالحتفال  2لوكولتر، سهرة راقية يوم الخميس  -نّظمت كاترين رينييه؛ الرئيس التنفيذي لدار صناعة الساعات السويسرية جيجر

، ومن بينهم الممثلة DJ Amémé. واستمتع الضيوف بأداء مميّز لمنّسق األغاني Stellar Odyssey -بافتتاح معرض األوديسة النجمية 

 العالم العربي.البريطانية اللبنانية رزان جمال بصفتها إحدى أبرز المواهب الشابة الواعدة في 

 

في جناح مدهش "عائم" فوق مياه نافورة دبي وفي الخلفية برج خليفة، ويأخذ الزّوار في  Stellar Odyssey -يُقام معرض األوديسة النجمية 

لجولة عالمية ستزور واختيرت دبي كمحطة أولى  رحلة عبر الزمان والمكان من خالل االحتفال بالعالقة القائمة بين الظواهر الفلكية وقياس الوقت.

 وما بعده. 2023 مدنًا هامة وستستمر طيلة عام

 

ا، تدعو إلى استكشاف العجائب التي يمكن  Stellar Odyssey -صّرحت كاترين رينييه قائلةً: "معرض األوديسة النجمية  تجربة غامرة جدًّ

ا أن يبدأ هذا المعرض جولته العالمية في دبي لما حظيت به ثقافات ويشّرفن مالحظتها في سماء الليل وعالقتها التكافلية مع فن صناعة الساعات.

 الشرق األوسط القديمة من دور أساسي في نشأة علم قياس الوقت."

 

 Passengers: Through -تشكيل فني جديد بعنوان مسافرون: عبر الزمن  Stellar Odyssey -من أبرز معالم معرض األوديسة النجمية 

Time  ا  -وقد قّدمت جيجر الفنان التشكيلي الفرنسي ِغيّوم مارمان الذي سيتخذ من دبي محطة عرضه األولى.من تصميم لوكولتر طلبًا خاصًّ

 لتصميم هذه التحفة ذات االنعكاسات الالمتناهية وأبعادها المذهلة لتدعو الزّوار إلى التفكير في السؤال الجوهري لحقيقة الوقت.

 

الموضوع السماوي بقوة في نفسي ألنني أدركت بعد استخدام الضوء والصوت في عملي أننا في مفترق طرق من المسائل قال الفنان: "يترّدد صدى 

وتنتابني أيًضا رغبة جامحة في إخراج الفن من المعارض واستغالل األماكن العامة،  العلمية والفنية والفلسفية وحتى تلك التي يكتنفها الغموض.

 ."Stellar Odyssey -أن أدعو جمهوًرا أوسع إلى اكتشاف فني في إطار معرض األوديسة النجمية وإنه لمن دواعي الشرف 

 

لوكولتر أيًضا من خبير خلط المشروبات المشهور عالميًا ماتياس  -، طلبت جيجرStellar Odyssey -سعيًا إلى إثراء تجربة األوديسة النجمية 

ويعد ماتياس فناًنا وكيميائيًّا في مجاله، حيث يمزج بين مصادر اإللهام السماوية والنكهات  الكحولية.جيرو إعداد قائمة خاصة من الكوكتيالت غير 

وسيستمتع الضيوف خالل حفل االفتتاح باحتساء هذه المشروبات غير الكحولية  لوكولتر في فالي دو جو السويسرية. -المثيرة الواردة من دار جيجر

 يوًما. 20إلى زّوار المعرض الذي سيدوم الممتازة التي ستُقدم أيًضا 

 

الذي  Made of Makers -لوكولتر في ظل برنامج ما أبدعته يد الصانع  -سافر كال الفنانين إلى دبي لحضور حفل االفتتاح والتعاون مع جيجر

اعات الستكشاف الحوار القائم بين ينطوي على سلسلة مستمرة من التعاون مع الفنانين والمصّممين والحرفيين من تخصصات خارج صناعة الس

 صناعة الساعات والفن وتوسيع آفاقه.

 

 

فبراير من الساعة الثانية بعد الظهر إلى منتصف الليل في أيّام  23إلى  4أبوابه من  Stellar Odyssey -سيفتح معرض األوديسة النجمية 

يل في عطلة نهاية األسبوع، حيث نافورة دبي )موقف سينما دبي مول، مدخل األسبوع، ومن الساعة الثانية بعد الظهر إلى الواحدة بعد منتصف الل

  الطابق السفلي بالقرب من بتيل وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
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 ويُتاح دخول المعرض للجمهور مجانًا ولكن يوصى بحجز الزيارة على

 https://www.jaeger-lecoultre.com/us-en/news/events/the-stellar-odyssey-exhibition 

 

 
 

 

 Stellar Odyssey -نبذة عن األوديسة النجمية 

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

قيد، ومعادلة الوقت، لوكولتر، بدًءا من العرض البسيط ألطوار القمر إلى التقاويم الدائمة شديدة التع -بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتها جيجر

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

لوكولتر  -، تأخذ جيجر2023وابتداًء من فبراير  ئ حتى بحدوثها.ولطالما وظفوا إبداعهم في ابتكار آليات متطّورة ودقيقة تحاكي هذه الظواهر الفلكية وتنب -والفلكية 

في جولة إلى أبرز المدن العالمية في معرض غامر وسلسلة من الفعاليات التي تستند إلى موضوعات معيّنة وعالقات  Stellar Odyssey -األوديسة النجمية 

 -برنامج مثير لالهتمام ينطوي على حلقات عمل استكشافية في ُمحتََرف أنطوان  تعاون ملهمة مع فنان تشكيلي وخبير في خلط المشروبات، فضالً عن

Atelier d’Antoine.األوديسة النجمية  ، تتناول موضوع السماء- Stellar Odyssey  هي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحويل غموض النظام الكوني إلى

 روائع ميكانيكية دقيقة للمعصم.
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