
 
 
 

 في شینغدو الصینیة The Sound Maker لوكولتر تعلن عن معرض -جیجر

 
 إزاحة الستار عن تحفة جدیدة أنجزھا الفنان السویسري الشھیر، زیمون، واستكشاف تراث الساعات الرنّانّة العریق

 

أحد أبرز أحداث العام التي تحتفي بفن الصوت في صناعة الساعات، وسیفتح أبوابھ   The Sound Makerیعد معرض  

لوكولتر اإلبداعي  -وسیأخذ المعرض الزائر في رحلة إلى عالم جیجر .تشرین الثاني /نوفمبر 10من في قاعة غواندونغ بشینغدو ابتداًء 

فالي والثقافي من خالل استكشاف تراث فرید یجمع بین ماضي الساعات الرنّانة وحاضرھا ومستقبلھا في الدار العریقة واإلشادة بموطن نشأتھ في 

 دو جو، حیث تشّكل أصوات الطبیعة دائًما خلفیة الحیاة الیومیة.

 

 ة لجنة فنون عالمیة جدیدةنشأ
لوكولتر الفنان  -یعّزز المعرض الحوار القائم بین صناعة الساعات والفن وسیكشف للمرة األولى عن تحفة "صوتیة منحوتة" جدیدة فّوضت جیجر

 .2021السویسري المعاصر إلنجازھا. وبعد الصین، ستُعرض ھذه التحفة في جمیع أنحاء العالم خالل عام 

 

لوكولتر والسائد في أحضان العالم الطبیعي الذي یحیط بمصنعھا.  -زیمون ھذه التحفة الجدیدة لتجسید عالم الصوت المتأصل في روح جیجرابتكر 

یة واستخدم مواد أولیة بسیطة ومكّونات صناعیة أعید تصمیمھا ألغراض أخرى، بما فیھا أجزاء الساعات سعیًا إلى تجدید أفكار النحت التقلید

 ة والصوت واستقطاب الجمھور إلى عالم یكاد یزخر بالتجارب الحّسیة.للحرك

 

لوكولتر: "استرعى الصوت انتباھي في بادئ األمر، مثل صوت المطر اللطیف والمریح. وكلما أمعن   -تقول كاترین رینییھ، الرئیسة التنفیذیة لجیجر

 مختلفًا یدعو إلى التوقف عنده لالستمتاع بھ واإلصغاء إلیھ."المرء النظر، خطفت حركة المعدن أبصاره. وتثیر كل زاویة شعوًرا 

 

لوكولتر القادرة على إثارة الرومانسیة انطالقًا من معادن عادیة وابتكار  -توجد أوجھ شبھ جلّیة بین عمل الفنان وعمل صنّاع ساعات دار جیجر

المیكانیكیة. ویجمع زیمون في منحوتاتھ بین العناصر الصناعیة التي تبدو وكأنھا تكتسب أصوات تعبیریة من خالل نظم معقّدة من الھیاكل واآللیات  

فریدة من جانبھا الوظیفي الخاص تماًما مثل مكّونات حركة الساعة التي تبدو وكأنھا تنبض بالحیاة بعد تركیبھا، مما یتیح ابتكار مجموعة جدیدة و

 األصوات والتأثیرات المرئیة.

 
لوكولتر إنجاز ھذه التحفة الجدیدة، دعت الفنان إلى قضاء بعض الوقت في فالي دو جو، حیث تسنى لھ التعّود على أصوات  -یجرعندما طلبت ج

لتبادل الوادي الطبیعیة، كما دعتھ إلى قضاء بعض الوقت أیًضا مع أھل الخبرة الذین یعملون على ابتكار ساعات رنّانة في مصنعھا. ونتیجة ھذا ا

لوكولتر، تستحضر أصوات الطبیعیة والمصنع وتلتقط التمّوجات  -ثقافي، ابتكرت تحفة زیمون الجدیدة بصمة صوتیة فریدة لجیجرالفكري وال

 الضوئیة الموجودة على سطح الوادي عند النظر إلیھا من مشاغل صناعة الساعات.

 

 لوكولتر -قصة الصوت التي ترویھا جیجر
لوكولتر العریق من خالل االحتفال بقیم التقالید واإلبداع  -الزائرین في رحلة عبر تراث جیجر THE SOUND MAKERیأخذ معرض 

عاًما. وتعرض الدار ساعات نادرة وفریدة تنتمي إلى مجموعات تاریخیة  187المشتركة التي استرشدت بھا خالل تاریخھا الذي یمتد على مدار 

الجدیدة،  2020وتقتفي أثر تطّور الساعات الرنّانة منذ األعوام األولى إلى إصدارات عام  ومعاصرة فضالً عن وثائق وقطع لم یسبق عرضھا، 



 
 

مثیر لإلعجاب ومن مكّررات الدقائق التي یغلب علیھا الطابع الراقي والرنّات المعقّدة إلى ساعة المنبّھ "میموفوكس" ذات األداء الوظیفي العالي وال

 الشدید.

 

یة إلى أبرز أوائل تحف لوكولتر الفنیة الرّنانة التي لم یسبق عرضھا للجمھور. وتسلّط الضوء على االختراعات التقنیة تبدأ الرحلة بنظرة استرجاع

لوكولتر العالمیة وعالمتھا في "صناعة الساعات" من بین الدور الكبرى األخرى التي زّودتھا   -وبراءات االختراع التي أسھمت في بناء سمعة جیجر

. وتكشف عن األسرار الداخلیة ألداء الساعات الرنّانة. وتثني على مھارة الحرفیین الذین استعانوا بمواھبھم النادرة لتزیین أثمن بآلیات الحركات

 القطع.

 

مشھد صوتي ر  یشید المعرض بالدار العریقة التي یقع مقرھا في فالي دو جو، ویقّدم أیًضا منشأة فیدیو آسرة ثمانیة األبعاد، تأخذ الزائر في رحلة عب

 طبیعي للوادي وتشیر إلى الروابط العمیقة التي تربط بین صنّاع الساعات وبیئتھم الھادئة.

 

في قاعة غواندونغ، شینو أوشن تایكو لي شینغدو،  نوفمبر/ تشرین الثاني 22إلى  10 منفي الفترة  THE SOUND MAKERسیقام معرض 

 الصین.

 

 

 The Sound Maker  -صانع الصوت  لمحة عن مفھوم

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

تي  مجال الساعات الرنّانة التي تعبّر عن قرن ونصف القرن من الخبرة المكتسبة بأسالیب جدیدة.  وخالل السنوات المئة والخمسین الماضیة الوبتراثھا العریق في 

متقنة بكل أشكالھا  ، أصبحت الساعات الرنّانة أحد مواطن القوى الممیّزة للدار التي تجّسدت مھارتھا ال1870تلت تطویر أول ساعة مزّودة بمكّرر دقائق في عام 

ّممون العاملون في حركة، تتراوح من المنبّھات ذات البساطة النسبیة إلى الرنّات والمكّررات المعقّدة للغایة. وباإلضافة إلى ذلك، سّجل المھندسون والمص   200في  

 الدار العدید من براءات االختراع وأعادوا تحدید المقاییس المرجعیة للجودة والجمال الصوتیین.

 


