
 
 

 كتاب جدید احتفاالً بلوكولتر  -تعلن جیجر

1931قصص خالدة منذ عام     
 

 

لوكولتر عن نشر كتاب جدید یحمل عنوان "ریفیرسو" بالتعاون مع دار أسولین المرموقة للنشر، ویقتفي ھذا المجلّد الحافل بالصور    -تعلن جیجر

المؤرخ شاعري من تألیف نیكوالس فولكس،  تاریخ أبرز ساعة ید في العالم بصور من المحفوظات وصور فوتوغرافیة أصلیة إلى جانب نص  

 . في صناعة الساعاتلشھیر، والمختص  والصحفي ا

 

للتحدي القائم على تصمیم ساعة ید قادرة على    1931ابتُكرت ساعة "ریفیرسو" خالل عام   في أوج حقبة الفن الزخرفي "آرت دیكو" استجابةً 

فیھا روح   غیّرت  التي  الحقبة  تلك  في تجسید جوھر  البولو. ونجحت  مباریات ریاضة  أقسى ظروف  المیادین من األعراف  مقاومة  كل  الحداثة 

ید الذي  االجتماعیة إلى الھندسة المعماریة مروًرا بالموسیقى والریاضة وجمیع مجاالت التصمیم. وتجلّت ھذه الروح في شكلھا األنیق وقفصھا الفر

أن تفقد ھویّتھا أبًدا. وُزّودت بجھة معدنیة جوفاء    یمكن قلبھ. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تعبّر عن الحداثة تعبیًرا دائًما ألنھا تتجّدد باستمرار دون

 ُصنعت في بادئ األمر لغرض وظیفي بحت وأصبحت لوحة تعبیر إبداعیة مزیّنة بطالء المیناء أو نقوش أو أحجار كریمة. 

 

وتجدیدھا باستمرار، ویقتفي أیًضا تاریخ    یستكشف الكتاب الوسط االجتماعي والتغیّرات الثقافیة التي استعانت الدار بسیاقھا البتكار ساعة "ریفیرسو"

آلیة حركة والعدید من الموانئ. ویشارك قصص ما یربو على    50الساعة وتطّورھا خالل العقود التسعة األخیرة التي احتوت فیھا على أكثر من  

ة. ویروي أیًضا القصة الرائعة لمؤّسسي  عشرات األشخاص الذین امتلكوا ساعات "ریفیرسو" وأضفوا علیھا طابعًا شخصی�ا بصورة معبّرة للغای 

 مھارة تحت سقف واحد.  180لوكولتر واختراعاتھم التي أثّرت بعمق في تاریخ صناعة الساعات وتنمیة الدار لتصبح مصنعًا متكامالً یجمع    -جیجر
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 "لمحة عن ساعة "ریفیرسو
لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو" التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریاضة    -جیجر، أطلقت  1931في عام  

لتي یسھل  ثر الساعات االبولو القاسیة والتي جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أك

آلیة حركة   50لى أكثر من تمییزھا فوًرا على مّر الزمن. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت ع

نقوش أو بترصیعٍ من األحجار الكریمة. وتحتفل ساعة "ریفیرسو"  مختلفة، بینما أصبح وجھھا الخلفي المعدني الخالي خلفیة للتعبیر اإلبداعي وُزیَّن بطالء المیناء أو بال

 .، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا2021بذكراھا السنویة التسعین في عام 

 

 لمحة عن أسولین 
فاخرة في المجال الثقافي. وبدأت قصة العالمة بالرغبة في  أُّسست أسولین على ید بروسبر ومارتین أسولین في باریس منذ خمسة وعشرین عاًما، وھي أول عالمة 

 ابتكار أسلوب كتاب جدید ومعاصر باالستناد إلى نظرة الزوجین الخبیرة بالقصص الحافلة بالصور والسرد المؤثر. 

لف وخمسمئة عنوان في ست مجموعات رئیسیة وأشرفا  واسترشد مؤّسسا دار أسولین بتعطشھما للمعرفة والثقافة واألسفار، فامتد نطاق رؤیتھما منذ ذلك الحین إلى أ 

یة في أماكن بارزة في  على محفوظات مئات المكتبات الخاصة واألكثر طموًحا في العالم. وخالل الربع األخیر من القرن، أقامت العالمة مجموعة من المتاجر الدول

كتب إلى جانب أنشطتھما الشخصیة المتصلة بالمحفوظات من الكتب والقطع النادرة، مما  جمیع أنحاء العالم، وأسھم كل مكان في تحقیق مجموعتھما الواسعة من ال 

 أتاح إنشاء أفضل حجرات العجائب. 


