
 تزيينية من خالل ساعات ريفيرسو مع تقنية المينا ال لوكولتر تحتفل بعمل فيرديناند هودلر الفني -جيجر

 ”“التي تعتبر من الحرف الفنية النادرة 

 

على و ”“ لوكولتر الضوء مرة أخرى على الِحَرف الفنية النادرة لديه -، يسلط مصنع جيجرفي العام 

. على كل وجٍه من الوجهين في كل مجموعة من ثالث ساعات ريفيرسو الحرفيين الفنانين الذين يقومون بممارستها، وذلك من خالل

الرسم ش وتقنيتي النقرائع لباستخدام  حيث تستنسخ هذه الرسوم لوحات الفنان السويسري فيرديناند هودلر ،رساعة هناك رسٌم ُمصغ  

 بالمينا.

سوماته، لتزدان رالتي تعتبر ممي زة في  ،تم اختيار المناظر الطبيعية والجبال والبحيرات ،هودلرفي تخليد للذكرى المئوية على رحيل 

بي،، ، من الذهب األبما تحمله من طابع وأسلوب آرت ديكو ،هذه الساعة األيقونيةُصنَِع قفص  .بها ساعة "ريفيرسو تريبيوت إينامل"

 مثاليًة للرسم الُمصغر بمادة المينا. ا خصيصاً لتكون خلفيةً وقد تم تصميمه

 ُتطلَُق الموديالت الثالثة بإصداٍر محدود: ثمانية قَِطع من كل موديل

 

 برسومات فيرديناند هودلر الفنيةتحتفل لوكولتر  -في جيجر ”“الِحَرف الفنّية النادرة 

تعود إلى  باستخدام آلةلوكولتر  -قام به ِحَرفي التضفير لدى جيجر –غيوشيه  – رائع تزيين ُمضف ر على الوجه األمامي للساعةيوجد 

 ،ناءأضفت على المي ، أما نتيجة هذا العمل فقد كانت رائعة إذة من الممارسةمئة سنةٍ خلَت، ويتطلب هذا العمل خبرًة عميقة وسنين عديد

ثم تمت  األداء الدقيق. ومنصاغته البراعة و نوٌع من النسيج الدقيقيراه الناظر كأنه انطباعاً  ،بشكل الُمعي ن ةمن خالل تشكيالت صغير

على الوجه  الذي تم إبداعهلرسم الدرجة اللونية لتغطية هذا النقش الرائع بمادة المينا الشفافة، أما اللون فقد اختير بعناية ليتناغم مع 

 الخلفي.

لَت بالمينا تتبعمع خطوط  ر أعمال النقش الِحَرفيةعلى الوجه الخلفي للساعة، تستم ويعتبر  .إطاراً أنيقاً لكل رسم من اللوحات التي ُشك 

، وُيشكل وحدة متكاملة متناغمة هذا العمل المذهل فريداً بامتياز على كل موديل من الموديالت الثالثة ويعزز من جمالية هذه اللوحات

 ممي زاً من رموز ساعة ريفيرسو. تمثل رمزاً مع األخاديد الثالثة التي 

 

  -النارية  عملٌ فنّي مكتمل صاغته تقنية المينا

لتذكيرنا ولوحات فيرديناند هودلر الرائعة والتي ُتعَتبُر ُتَحفاً بكل معنى الكلمة. لقد اسُتلِهَمت سلسلة "ريفيرسو تريبيوت إيناِمل" من 

ينبثق منها الصفاء والسكينة، قام ِحَرفي المينا الماهر، على مدى أكثر من خمسين ساعة من لوحات هودلر الفنية المهيبة التي بواحدٍة 

 اللوحة األصل بأقصى قدٍر من األمانة.، بإعادة استنساخ على كل ساعة من العمل المضني

 لوكولتر هذه التحديات ببراعة وخبرٍة وصبر. -حرفيو المينا لدى جيجروقد واجه مع كل لوحٍة كان هناك تحدي ات خاصة بتلك اللوحة، 

 سم.  الرسم األصلي على المساحة المتاحة على ساعة ريفيرسو والتي ال تتجاوز أبعادهافالصعوبة الرئيسية تكمن في إعادة إبداع 

 

  (سم األبعاد: )، اللوحة: ُبحيرة جنيف مع قمة مون بالن في ضوء الصباح، من عام 

وحة هذه اللمن الضروري واألساسي عند استنساخ قد كان مرسومة باأللوان الزيتية على قماش الرسم "كانفاس"، وهنا اللوحة األصل 

الوردي والذهبي، وقد تطلب ذلك الكثير من الجهد، حيث تم اختيار اللون الرمادي الفاتح الدافئ الحصول على نفس الضوء الصباحي 

المثير  عن هذا التمازج اللوني وبما أن السماء تبدو ممتزجًة مع البحيرة، فقد تم التعبيرليتناغم مع ألوان اللوحة.  للوجه األمامي للساعة

 تحاكي تصوير المناظر الطبيعية للسكينة والسالم.من خالل ُبَقٍع صغيرة من اللون 

 

 

 

 (سم )، األبعاد: اللوحة: بحيرة ثون مع انعكاساٍت متناظرة قبل الشروق، من عام 

ي وتتجلى الروعُة ف. على خلق ظالٍل زرقاء تكشف عن الجبال الفنان َترك َز عمل الِحَرفيُتبِرُز هذه اللوحُة مشهداً أكثر إشراقاً، لذلك 

للون امما ألهَم ِحَرفي المينا للبحث عن  ظالٍل لونية خضراء من خالل شفافية الماء أرضيٍة منالصخور على  االطريقة التي تظهر فيه

تقنية ب أما عمل فيرديناند النمطي على موضوع التناظر فقد كان من السهل مطابقتهالصنوبري األخضر لتزيين وجه الساعة األمامي. 

 الرسم بمادة المينا.



 

 (سم ، األبعاد: )اللوحة: بحيرة ثون، انعكاس متناظر، عام 

ر اللوحة الثالثة  تدور في الخاطر ذلك الهدوء الذي وهنا ، رانعكاس جبال األلب على الماء في اللحظات األخيرة من ضوء النهاُتصو 

المينا  اختيرت. وقد ، للظالل الزرقاء والبيضاءالتي ُتحاكي المرآة الناعمة، االنعكاسات الصافية ، وذلك مندو جو ةتتمتع به بحير

 غيوشيه. –باللون األزرق السماوي الفاتح لتغطية النقش الُمضفر  الشفافة

 

 فناٍن ُمبِدع أيقونة في عالم آرت ديكو تعِرض تحفة

عقاربها و، من عالمات الساعات المشطوفة األوجه الُمركبة على الميناء الرمزية القادمة من عالم آرت ديكو، وبتفاصيلها الرائعة بأناقتها

ة راقية وقاعدًة إيناِمل" خلفية أصلي، ُتشك لُ ساعة "ريفيرسو تريبيوت الجميلة من طراز دوفين إلى مسار الدقائق الذي يقع في قلب الميناء

لوكولتر من ساعات  -مصنع جيجرلسلسلة  إنها استمراريةٌ ، وخاصة لحرفيي المينا. ”“لألعمال الِحَرفية النادرة 

شاق ع للفنان المبدع فيرديناند هودلر وما من شك بأنها ستستهويريفيرسو التي تضم أعمال المينا. لقد تم تكريس هذه القَِطع الثالث 

دوية النادرة الي بنفس الوقت أسلوٌب آخر لمشاركة الخبرات الثمينة للِحَرف الفنيةوهي  .بحضورها وروعة تشكيلها الفن وتأسر أنظارهم

عالم  غراند ميزون على –لوكولتر، وللتعبير عن انفتاح الدار العريقة  -التي ُتماَرُس تحت سقف مصنع جيجر ”“

 الفن والثقافة.

 رّسام سويسري ُيكّرم عام  ( - فيرديناند هودلر )

وعلى األخص ، وهي فرصة لعالم الفن هودلر الذي ُتوفي في جنيف عام فيرديناند ُتصادف هذه السنة الذكرى المئوية على رحيل 

 التي تعتبر بحق رمزاً وأيقونًة في فن الرسم السويسري هذه الشخصية لتكريم للمتاحف السويسرية الرئيسية

م جيجر ث رأى ، حيلوكولتر -يجرمهد مصنع جهذا الفنان السويسري الذي تستحضر لوحاته إلى الذاكرة فالي دو جو  لوكولتر -ُتكر 

ر بسيٍط من خالل تعبيالمناظر الطبيعية التي رسمها فيرديناند هودلر ُيشارك رؤيته لمنظومة الطبيعة . وبالتوازي مع عام  النور

 .حاضٍر في كل عمٍل من أعماله كونيوواضح عن العالم كاشفاً عن بعٍد 

 

 

 لوكولتر -نُبذة عن جيجر

، ومنذ اليوم األول، ُصمَمت كل ساعة من الحركة إلى القفص وُصنَِعت رأت النور في ال فالي دو جو في الجبال السويسرية عام 

 وُجّمَعت في مصنعنا على أيدي ُصنّاع الساعات الَمهَرة لدينا. 

المضني والشجاعة. كم سيمر من الوقت حتى ترى النور؟ ذلك ليس باألمر الهام. ما يهم فعالً إنها تتطلب اإلبداع واالبتكار، العمل الجاد 

 لوكولتر.. -هو كم من الوقت ستدوم! تلك هي رؤية وروح صانع الساعات في جيجر
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