
 
 

 جدید تقنيّ  عمٍل فنيّ إلزاحة الستار عن  The Sound Makerلوكولتر تنتھز فرصة االحتفال بموضوع  -جیجر

 الفنان السویسري الشھیر، زیمون َعِھَدت بھ إلى

 
 

من خاللھ االحتفال بالفن الصوتي في صناعة  لوكولتر -الذي تواصل جیجر The Sound Makerسعیًا إلى تسلیط الضوء على موضوع 

. إلنجازھا لوكولتر الفنان السویسري المعاصر زیمون -جیجر فّوَضتالساعات على مدار السنة، ستقّدم الدار تحفة "صوتیة منحوتة" جدیدة 

 ف.وستُعرض ھذه التحفة الفنیة الجدیدة في جمیع أنحاء العالم بعد إطالقھا أوالً في الصین ھذا الخری

 

لوكولتر الحوار القائم بین صناعة الساعات والفن بتوسیع نطاق عالمھا اإلبداعي والثقافي من خالل ھذه التحفة الفنیة. وتماشیًا مع  -وتعّزز جیجر

 بھا. واالحتفاء، اختارت الدار أن تتعاون مع الفنان الذي یرمي صلب عملھ إلى استكشاف طبیعة الصوت The Sound Makerموضوع 

 

یقتضي عمل زیمون استخدام مواد أولّیة بسیطة ومكّونات صناعیة یعاد تصمیمھا ألغراض أخرى من أجل ابتكار مجموعة متنوعة من األصوات 

ھتم ائالً: "أوالحركات المعقّدة والعامرة باإلیحاءات، إلعادة تأویل األفكار التقلیدیة التي تتناول النحت والمكان والزمان. ووصف الفنان أسلوبھ ق

نى بالصوت ألنھ عنصر معماري یتیح إنشاء الحیّز المكاني، و[أھتم] أیًضا بالصوت الذي یسود الُحجرة ویتفاعل معھا بطریقة ما. وأعمل على ب

 والحّس اإلدراكي." -صوتیة ثالثیة األبعاد وتجارب مكانیة واستكشاف الصوت والمادة والحیّز المكاني 

 

لتي لم تُصّمم بالضرورة لتبدو جمیلة فقط، بل رّكز خیاراتھ أیًضا على خصائصھا الدینامیة وسلوكھا وصداھا. وفي عمد زیمون إلى اختیار المواد ا

لوكولتر المعدن، مما یضیف بعًدا أعمق إلى عالقة التعاون  -ھذا الصدد، یوجد تناظر واضح مع الطریقة التي یصوغ بھا صنّاع ساعات جیجر

لوكولتر: "إنھ لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع زیمون، ألنھ یحّول المادة األولیّة   -ین رینییھ، الرئیسة التنفیذیة لجیجر. وتقول كاترالقائمة مع زیمون

ازن مثالي بدقّة مثل الدار. وتتسق خبرتھ ومھارتھ اإلبداعیة في صیاغة المعدن على نحو مثالي مع حرفیي الدار الذین یسعون باستمرار إلى إیجاد تو

 ت التقنیة والصفات الجمالیة."بین الصفا

 

ة. وفي على غرار الحرفیین الذین یصنعون حركات ساعات رنّانة، یبتكر زیمون تحًفا ذات رشاقة شاعریة، تجمع البساطة بالتعقید، والمتعة باألناق

والمحسوسة، بینما یقف تعقید النظام الكامل في كلتا الحالتین، یكمن الطابع الفاتن في سرعة فھم عملیة صنع الصوت عن طریق العناصر المرئیة 

 الوقت نفسھ راسًخا أمام محاولة تفكیكھ.

 

 

 "The Sound Maker" تحفة 

1944 prepared dc-motors, mdf panels 72 x 72 cm, metal discs Ø 8cm, 2020  
 2020سم،  8معدنیة بقطر سم، أقراص  72×  72، ألواح خشب لیفي متوسط الكثافة مستمرمحّرك تیار  1944

عناصر سعیًا إلى تحفیز الحریة اإلبداعیة، یطلق زیمون على تحفھ أسماًء یغلب علیھا الطابع التقني لوصف المواد المستخدمة بكل بساطة، وھي ال

لیفي متوسط الكثافة وما وخیوط رقیقة وألواح خشب مستمر التي یراھا المشاھد على أّي حال. وترتكز التحفة على محّركات صغیرة ذات تیار 

لوكولتر لتشّكل  -مصنع جیجرتم الحصول علیھا من مكّونات ساعاتیة  الحقیقة ھي ھذه األقراص فيوقرص معدني رفیعة للغایة.  2000یقارب 

مصادر صوتیة. وترتبط األقراص بالمحّركات عن طریق خیوط رقیقة وتدور على ألواح الخشب اللیفي متوسط الكثافة مثل قطعة نقدیة حین تسقط 

 .ُمترجرج وامضعلى األرض. ویسفر ھذا االحتكاك عن بنیة صوتیة بالغة التعقید وینتج عن الحركة سطح 
 



 
 

"یختلف كل خیط عن اآلخر اختالفًا طفیفًا ألن جمیع الخیوط المربوطة باألقراص المعدنیة مطویّة بالید، مما یجعل األقراص المعدنیة  یقول الفنان:

ت تدور على زوایا وسرعات مختلفة. وسینتج عن ھذا األمر طابع ممیّز ومعقّد یؤثر في الخصائص المرئیة والصوتیة على حّد سواء. ویصبح الصو

تجّسد عقیًدا وتتغیّر بناه المجھریة باستمرار. ویشبھ صوت النھر الذي ال یترّدد صداه بنفس الطریقة أبًدا. ویمكن رؤیة ظھور تعقید آخر... یأكثر ت

 في نوع من الحركة، تشبھ األثر الذي عھدناه على سطح الماء."

 

یحاءات بظواھر طبیعیة تشبھ أصوات الطبیعة وانعكاس ضوء الشمس یربط الُمشاھد ھذه المجموعة المتنوعة من األصوات المعقّدة والمثیرة لإل

 لوكولتر وبیئتھم.    -على الماء، وتغوص بالزائر في المشھد الصوتي الطبیعي للوادي وتستحضر الروابط العمیقة التي تجمع بین صنّاع ساعات جیجر

 
 

 
 لمحة عن زیمون 

) فنّان سویسري عصامي معروف "بمنحوتاتھ الصوتیة" وتصامیمھ المعماریة الصوتیة وتحفھ الفنیة. وتعطي تحفھ اإلحساس  1977زیمون (المولود في عام 

بین أنماط الحداثانیة  بالتفاعل وتستكشف اإلیقاع واالنسیاب في نظم مبرمجة وتشمل مجموعة مألوفة من المواد األولیّة والقطع الصناعیة التي تسفر عن احتكاك

المرموقة، من    المنظومة وقوى الحیاة الفوضویة. وحظي عمل زیمون باعتراف العدید من الدور والمنح، وُعرض في معارض أقیمت في جملة من المتاحف الدولیة

تایبیھ، ومتحف الملكة صوفیا في مدرید، ومتحف  بینھا متحف الفن المعاصر في سانتیاغو الشیلیة، ومتحف نام جون بایك للفنون في سیول، ومتحف كواندو في

، ومتحف لوغانو للفن والثقافة، ومتحف سیول للفنون، ومتحف الصورة  بكینرینغلینغ للفنون في فلوریدا، ومتحف مدینة مومباي، والمتحف الوطني للفنون في 

ف تایبیھ للفنون الجمیلة، ومتحف لو سونكاتر في باریس، ومتحف الفنون والصوت في ساو باولو، ومتحف موكسین للفنون في ووجین، ومعرض برن للفنون، ومتح

 السویسریة. المعاصرة في بوسان، ومتحف لو لوكل للفنون الجمیلة، ومتحف برن للفنون، ومتحف كولیكسیون لومبیر أفینیون. ویعیش الفنّان ویعمل في برن

 

 

 The Sound Makerلمحة عن مفھوم 

" من خالل اإلشادة بأصوات الطبیعة التي تشكل خلفیة حیاتھا الیومیة في فالي دو جو، The Sound Makerبمفھوم " 2020لوكولتر في عام  -تحتفل جیجر

لماضیة التي الخمسین اوبتراثھا العریق في مجال الساعات الرنّانة التي تعبّر عن قرن ونصف القرن من الخبرة المكتسبة بأسالیب جدیدة. وخالل السنوات المئة و

، أصبحت الساعات الرنّانة أحد مواطن القوى الممیّزة للدار التي تجّسدت مھارتھا المتقنة بكل أشكالھا  1870تلت تطویر أول ساعة مزّودة بمكّرر دقائق في عام 

ضافة إلى ذلك، سّجل المھندسون والمصّممون العاملون في حركة، تتراوح من المنبّھات ذات البساطة النسبیة إلى الرنّات والمكّررات المعقّدة للغایة. وباإل  200في  

 الدار العدید من براءات االختراع وأعادوا تحدید المقاییس المرجعیة للجودة والجمال الصوتیین.
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https://www.jaeger-lecoultre.com/

