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 ساعة "ماستر غراند تراديسيون توربيون سيلست" تقّدملوكولتر  -جيجر
 في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

 
 

بمرور خمسة عشر عاًما على الشراكة التي تربطها بإحدى أكثر الفعاليات المرموقة في عالم السينما، وهي  2019في عام  لوكولتر -تحتفل جيجر

لوكولتر بدور الراعي الرئيسي لهذا المهرجان السينمائي منذ أكثر من عشر سنوات، وال سيما  -مهرجان البندقية السينمائي الدولي. وتضطلع جيجر

 لوكولتر "المجد لصانع السينما". -شخصيات التي قّدمت إسهاًما كبيًرا للسينما المعاصرة ومنحها جائزة جيجرمن خالل تكريم ال

 

اء لمهرجان رتكشف الدار العريقة، هذه السنة، عن تألق سماء الليل المرّصعة بالنجوم وتمزجها بكوكبة من نجوم الفن األكثر تألقًا على السجادة الحم

. وستُقّدم نسخة جديدة من "ماستر غراند تراديسيون توربيون سيلست" خالل الدورة السادسة والسبعين ألقدم مهرجان سينمائي في البندقية السينمائي

 .2019سبتمبر  7أغسطس و 28العالم، والمقرر عقده في الفترة ما بين 

 

 إلى درجة الفن. وفي هذا السياق، تقترح ساعة "ماستر غراندتستطيع أفضل األفالم إعادة تجسيد أكثر التجارب اليومية واقعية، فترتقي بالحياة 

لوكولتر منظوًرا مختلفًا عن الوقت عينه عبر توربيون مداري معلّق يؤدي دورة كاملة حول الميناء في  -تراديسيون توربيون سيلست" من جيجر

 لكي واحد محسوبًا بالنسبة إلى النجوم البعيدة بدالً من الشمس.ثوان. وتمثل هذه الوحدة الزمنية غير المألوفة طول يوم ف 4دقيقة و 56ساعة و 23

 

رموز ليصور الميناء ذاته السماء ليالً في نصف الكرة الشمالي، ويسلط الضوء على مجموعة من األبراج الفلكية التي تحددها حلقة خارجية تعرض ا

لسنة الجارية ا موقعنا الحالي في لمعّلق، تدور حول الميناء سنويًا لتشير إلىالمرتبطة بها. ويمكن رؤية عالمة ذهبية صغيرة خارج مدار التوربيون ا

 من هذا التقويم النجمي البديل والقديم.

 

" هذا عن اإلصدارات السابقة بتصميمه المعاصر واآلسر. فيبدو من الوهلة األولى تبسيط يتميّز موديل "ماستر غراند تراديسيون توربيون سيلست

 تالميناء من حيث التركيبة والمؤشرات، غير أنه في واقع األمر اكتسب بعًدا إضافيًا يمكن رؤيته في الضوء الخافت فقط ألن عالمات الساعا

 المضيئة التي تستحضر وهج األجرام السماوية في ليلة صافية. ™واألبراج ُملئت بمادة سوبر لومينوفا

 

يندرج القفص األنيق والمعاصر ضمن جيل جديد من التصميم الذي حّددت معالمه ساعة "ماستر غراند تراديسيون جيروتوربيون وستمنستر 

الذي تعمل به ساعة "ماستر غراند تراديسيون توربيون  946مكونًا من الكاليبر  334بيربيتوال" هذه المبتكرة في يناير الماضي، ويحتوي على 

من الذهب  قفص معوالصقل الالمع،  والنفث الميكرويالسطحية، مثل األداء الختامي الساتاني  التزييناتسيلست".  ويجتمع هذا المزيج المعقد من 

للون الوردي الذي تكتسيه عجلة التوازن الذهبية التي تنبض مم، ويناسب تماًما الميناء ذا اللون األزرق الغامق ودرجة ا 43األبيض يبلغ قطره 

 باستمرار.

لتي تجسد اتتيح ساعة "ماستر غراند تراديسيون توربيون سيلست"، ببعديها الميكانيكي والجمالي، االستمتاع بتجربة استثنائية. فهي الساعة النادرة 

 إيقاعات الحياة اليومية بالتوازي مع حركات الكون.

 

 بيعة االستثنائيةعشق الط

 

، خبرة ال مثيل لها في العديد من الحرف في صناعة الساعات. واليوم، ال تزال دار 1833سانتييه عام  لوكولتر، منذ تأسيسها في لو -اكتسبت جيجر

فئة من المهارات المتعلقة بصناعة الساعات في منشأة فالي دو جو التابعة لها، حيث حّسنت العديد منها  180تمارس ما ال يقل عن  لوكولتر -جيجر

 على مّر العقود وعّززتها بفضل إبداعها الخاص.
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ن ل مرة في ساعة "ماستر غراند تراديسيوُطرح التوربيون المداري المعلّق، الذي تعمل به ساعة "ماستر غراند تراديسيون توربيون سيلست"، ألو

 لوكولتر ودورها في تطوير مجال التعقيدات العالية. -، وهو تحفة مدهشة تشهد على خبرة جيجر2010غراند كومبليكاسيون" في عام 

مثل في لوكولتر ببراعة، والتي تت -ويرتبط هذا التوربيون المعلّق ارتباًطا وثيقًا بمجال آخر من صناعة الساعات الميكانيكية التي تمارسها جيجر

 مؤشر الوقت الفلكي الذي تحظى به جميع المجموعات الرجالية والنسائية التي ابتكرتها الدار العريقة.

 

 

 

 المواصفات التقنية:

 مم 43القطر: 

 946لوكولتر  -الحركة: حركة ميكانيكية ذات تعبئة يدوية، كاليبر جيجر

 ساعة الساعات والدقائق، تقويم األبراج، الشهر، توربيون مداري، خارطة النجوم، عرض الوقت بصيغة  الوظائف:

 ساعة 45احتياطي الطاقة: 

 القفص: ذهب أبيض

 لعرض األجرام السماوية في الليل™ الميناء: أزرق غامق مطلي بمادة سوبر لومينوفا

 م 50مقاومة تسرب الماء: 

 خلفية القفص: مفتوحة

 Q5273480الرقم المرجعي: 

 قطعة 28إصدار محدود مطروح بـ 

 

 

 
 لوكولتر -جيجر

لقت في طالدقة إلى شكل فني بحد ذاته وأقامت توازناً بين الحرفية والفن بفضل التطور والجودة الجمالية. وتماشياً مع الروح االبتكارية التي أ لوكولتر -حّولت جيجر

إصدارات  تموس، تلكلوكولتر بوالريس، راندي فو وأ -، يبتكر الحرفيون مجموعات لطالما تصّدرت صناعة الساعات الراقية: ريفيرسو، ماستر، جيجر1833العام 

 ها.تجّسد تراثاً غنياً شيّدته الدار العريقة على مدى القرون ليمثل مصدر إلهام دائم لتجاوز الحدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوع

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 
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