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L’Epée 1839  جورج فوستر - ومدرسة الفّن بلوزان و 

. وهي منحوتة متحّركة تجمع بين سيارة سباق ذات tsae emiTإلى الجلوس وراء مقود  e pE’L 9381تدعونا 
 تصميم كالسيكي وساعة عصرية.
صاعدة وفاعل أساسي في هذا التعاون الثاني بين مدرسة الفّن بلوزان والمصنّع ورسمها جورج فوستر وهو موهبة 

 السويسري.

ات القرن الماضي وإطارات سلكية كبيرة يغطاء محّرك طويل ينساب إلى األمام بسالسة ومقّدمة تحيل على خمسين
ويعّزز التصميم األنيق اللمسات الختامية ووضعية قيادة متأّخرة ومؤّخرة سيارة انسيابية: كلّها تفاصيل تجلب االنتباه. 

 الممتازة والشكل االنسيابي االنطباع العام الرياضي لهذه السيارة. 

أيام أو باألحرى  E، مجاالً للشّك بخصوص نواياها التقنية: إذ تأوي محّركاً بقّوة tsae emiT iEوال يترك اسمها، 
 هّزة. pE000ساعة بوتيرة  pL2ة قدره عياراً مصنوعاً في ورشات الدار يملك احتياطي طاق

ويظهر خيال شخص منحوتة متحّركة تعرض الساعات والدقائق بطريقة تُسّهل قراءة التوقيت على جانب هيكل السيارة. 
سائق تُبرز الرقّاص المتّقد بالحيوية. وأمامها: المقود. يُضبط الوقت من في فضاء القيادة: قبة زجاجية أو باألحرى خوذة 

 هذا المقود الثالثي األذرع الذي يُعتبر احدى السمات البارزة لسيارات السباق. خالل

وفي إحالة إلى ذكريات الطفولة، تتّم تعبئة المحّرك الميكانيكي على غرار سيارات األطفال التي تعمل عند جذبها إلى 
 الوراء.

لمالكها  tsae emiTمصنوعة بحرص فائق، لن تمنح قطعة  2ELوبفضل مكّوناتها الميكانيكية الدقيقية التي يبلغ عددها 
 سوى احساساً بالمتعة واإلثارة. 

تيمتراً مع وزن ال يتجاوز نس p2سنتيمتراً وارتفاعها  p6سنتيماراً وعرضها  E’تملك سيارة السباق هذه،التي يبلغ طولها 
 سباقات السيارات.  كيلوغرام، مظهراً مهيباً وتبدو وكأنّها خرجت للتّو من ورشات أعرق فرق 4.7
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التصميمMواإللهام

فهذه ات حاضرة في الالوعي والمخيال الجماعي. يرغم تعاقب األجيال، ال تزال السيارات الكالسيكية لحقبة الخمسين
السيارات ذات المقعد الواحد والتصميم األنيق واألشكال السلسة والديناميكا الهوائية القوية تجعلنا نطلق العنان ألحالمنا. 

ر، وهو ال يزال طالب ماجستير في مدرسة الفّن بلوزان، إلهامها من حلم تسالتي رسمها جورج فو tsae emiTوتستمّد 
ربّما تكون وليدة الرغبة بالشعور برجفة السرعة بكّل بساطة. وأنشأ فوستر هذه المنحوتة يراوده يكون فيه سائق سباق أو 

الميكانيكية ذات األحجام الواقعية واستعان بذكريات الطفولة ليضيف إليها رموزاً وتجسيدات خاصة: الصفائح، بدن السيارة 
 والمقود على سبيل الذكر ال الحصر.  

ت السيارات ذلك الصوت المميّز والمحّركات الملتهبة والفرقعات المعدنية التي نسمعها بعد ويتذّكر جورج المغرم بسباقا
 . tsae emiT iEسباق مجنون وكأّنّه صدى تكتكة رقّاص 

 وسهرت فرق شغوفة )ومعظمها من محبّي السيارات( على تشكيل وتصنيع السيارة.
وباستثناء المسبوكات الخامة المصنوعة من األلومنيوم والزجاج والياقوت التي وقعها تصميمها خارج الدار، مّرت كّل 

 . e pE’L 9381في قلب ورشات  اً قطعة بين يدي زهاء عشرين خبير

وظائفMالساعةMوالسيارة

الفريق ول في المرتبة األولى غير أّن من المعروف في رياضات السيارات أّن السائق الفائز هو من يتخّطى خّط الوص
برّمته هو من يتجاوز المستحيل ويمّكنه من الفوز. وينطبق هذا األمر في المضمار وفي الحياة على حّد سواء. إذ رفع 

فريق من المصّممين والمهندسين والساعاتيين التحدي المتمثّل في انجاز ساعة استثنائية وفريدة من نوعها تتضّمن جميع 
ر سيارة سباق. وأُعيد التفكير في كّل تفصيل حتّى يكون الشكل والوظيفة مرتبطين ارتباطاً وثيقاً النشاء شرارة عناص

 تُحيي االفتتان بالمنحوتات المتحّركة. 

أيام تّم تطويرها بالكامل لتتناغم مع حنايا  Eويتمثّل المحّرك في حركة ساعاتية ذات طوابق مزّودة باحتياطي طاقة قدره 
 سم السيارة.  ج

وتُعرض الساعات والدقائق على الجانب من خالل نافذة تتّخذ شكل الرقم الموضوع على بدن سيارة السباق بفضل قرصين 
 منقوشين ُصنعا من الفوالذ المقاوم للصدأ. 

وعلى الجانب اآلخر من الهيكل نجد الدائرة االعالنية التي تميّز سيارات السباق الشهيرة والتي توفّر امكانية انشاء سيارة 
 الموضوع افتراضياً(.  e pE’L 9381مخّصصة على سبيل المثال من خالل إضافة نقش )بدل شعار 

عجلة ضبط الوقت بتصحيح التوقيت في حال حدوث  وفي موقع القيادة، يسمح المقود الذي تّم رسمه خصيصاً ليشمل
المحّرك. وفي موضع السائق، يضبط الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة التوقيت في حين يسمح االتجاه  Mعطب في

 المعاكس بوضع المقود في الوضعية المنشودة بعد ضبط التوقيت. 

إلى أن يقوم مالكها بملء خزانها بالوقود )أو الطاقة الميكانيكية( كّل أسبوع. فمن خالل تدوير  tsae emiT iEتحتاج 
اإلطارات إلى الوراء، يقع شحن خّزان الحركة الذي سيوفّر فيما بعد الطاقة الضرورية لحسن عمل هذه السيارة السريعة. 

 سوى لتوفير المتعة واالحساس بالحرية.   أّما تدوير العجالت إلى األمام فلم يُجعل

تركيبةMالسيارة

من قطع ضخمة مصنوعة من األلومنيوم تشّكل هيكلها  tsae emiT iEعلى غرار سيارة ذات حجم طبيعي، تتكّون 
ة، انجاز كّل قطع تمباإلضافة إلى قطع جّد صغيرة مثل عجلة الرقّاص )التي ال تتجاوز بضع مليمترات(. في المقابل، 

 أو مصقولة أو ملّمعة أو مشطوفة يدوياً، بشكل منفرد وبأعلى جودة ممكنة.   مزخرفةسواء كانت 

رؤيتها من خالل سيارة يكون فيها االنسان، الذي يُرمز إليه من خالل رقّاص الساعة، في قلب  e pE’L 9381تُقّدم 
 تحت قبة زجاجية )الخوذة( ليعطي الوتيرة كما لو كان سائقاً يتحّكم في قوة محّركه. العربة. فيكون محمياً 
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وتشّكل كّل صفيحة من صفائح الحركة بدن السيارة. وُرسمت جميعها مع الحرص على التفاصيل وترمز، على سبيل 
 pE000ها ُجعلت لتبريد محّرك يوفّر المثال، إلى محّركات سيارات السباق القديمة. وتملك مقّدمة السيارة فتحة تبدو وكأنّ 

 هزة في الساعة وتحمل شعار المصنّع. وتكتمل االحاالت على عالم السارات من خالل خطين يذّكران بعادم السيّارة. 

وتّم ايالء عناية خاصة باإلطارات األربعة: عجالت ذات أسالك يحيط بها مّطاط طري لتوفير قدر أكبر من االلتصاق 
 ل ممتاز للطاقة عند التعبئة.بالطريق ونق

.
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ED TMAF EMITM
 المعلوماتMالتقنية

قطعة لكّل لون  p00 إصدار محدود:

  األرقام المرجعية
o 74.6004/124 سوداء
o 74.6004/134  خضراء
o 74.6004/144  زرقاء
o 74.6004/164  حمراء

 مجموعقطعة في ال 2ELعدد المكونات: 

 كيلوغرام 4.7الوزن: 

سم p2ارتفاع × سم  p6عرض × سم  E.5’األحجام: طول 

 Mالوظائف

 عرض الساعات والدقائق
 ضبط التوقيت من خالل تدوير المقود عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، 

يسمح االتجاه اآلخر )في اتجاه دوران عقارب الساعة( من اعادة المقود إلى مكانه بكّل حرية. 
 تعبئة الساعة من خالل اإلطارات الخلفية: 

 يسمح إرجاع السيارة إلى الوراء بملء الخزان الذي يحتوي على طاقة آلية الساعة.
 تتحّرك السيارة إلى األمام بكّل حرية. 

Mالمحّرك

 e pE’L pE55 E’i 9381حركة ميكانيكية ذات طوابق، مصّممة ومصنّعة داخلياً 
 ّزة/ساعة ه pE000  رقّاص الساعة:

 ياقوتة 26
 أيام  Eاحتياطي الطاقة: 

تلوينها باستخدام ورنيش سيارات. وتمالمواد: نحاس مطلي بالنيكل وبالبالديوم، فوالذ مقاوم للصدأ مصقول، 
  coImacnIنظام حماية 

 هيكلMالسيارةMواإلطارات
قبّة من الزجاج المنفوخ المصّنع والمصقول ليحيل على خوذة السائق

 هيكل أمامي وخلفي من األلومنيوم، 
 طالء سيارات

 عجالت سلكية من الفوالذ المقاوم للصدأ 
 عجالت من المّطاط المقاوم

 اللمساتMالختامية
الحركة )الصفائح والعجالت( مصقولة ومشطوفة / دعائم ملّمعة / إطارات مصقولة وملّمعة/ هيكل مطلي 
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ED TMAF EMITM 
MبلوزانMالفّنMومدرسةMالمصّممM،فوسترMجورج

سنة(، وهو ابن مهندس، شغفه بالميكانيكا في سّن جّد مبّكرة. واثر دراسة التصميم في لندن )كلية لندن لالتصاالت  26اكتشف جورج فوستر )
، وعمل من ضمن أمور أخرى على وسنترال سانت مارتينس(، واصل جورج مسيرته المهنية في مجاالت األثاث والمجوهرات واألكسسوارات

وبدأ في خوذات دراجات نارية منتجة بشكل حرفي. ودفعته هذه التجارب المتنّوعة إلى االقتراب من عالم المنتجات الفخمة والخبرة والعمل الدقيق. 
درسة الفّن بلوزان. ويمّكنه هذا دراسة ماجستير الدراسات المعّمقة في التصميم في مجال المنتجات الفخمة والحرف اليدوية في م 20p7عام 

لة البرنامج، الذي رأى النور منذ قرابة العشر سنوات، من التعّرف على حقيقة العالم المهني ومن العمل مع دور مرموقة في مجال فنون الطاو
 والموضة والطبخ والتجميل والساعات الراقية.

ين مجالين عزيزين على قلبه: الميكانيكا الدقيقة )الساعة( والترحال )إذ عاش من العمل على مشروع يجمع ب e pE’L 9381ومّكنته شراكة مه 
أدّق سيارة  جورج في عّدة بلدان افريقية وفي تركيا وانجلترا قبل االلتحاق بسويسرا التي تُعتبر موطنه األّم(. وتمثّلت فكرته في رسم سيارة وبشكل

 ات التي تشارك في السباقات الكالسيكية منذ اختراع السيارة.أحادية الهيكل ذات مقعد واحد يذّكر شكلها بالسيار

مدرسةMالفّنMبلوزان

تحّل مدرسة الفّن بلوزان في المراتب الخمس األولى من قائمة مدارس الفّن والتصميم بفضل االعتراف الدولي بخبرتها في مجاالت التصميم 
والتصوير الفوتوغرافي والرسومات والسينما والتكنولوجيات الجديدة والفّن. واستطاعت مدرسة الفّن بلوزان والتي يشرف عليها ألكسيس 

أن تفرض وجودها في مجال االبداع والسيما من خالل مسابقة يشارك فيه ممارسون مخضرمون وفنّانون  20ppلوس منذ عام جورغاكوبو
ومصّممون يحظون بصيت عالمي ومن خالل العديد من المشاريع المشتركة والمهام التي توكلها شركات ومؤّسسات ثقافية؛ ونتيجة لذلك يكتسب 

 عون بتجارب محفّزة تعتمد على الممارسة. التالميذ معارف كبيرة ويتمتّ 

ماجستيرMالدراساتMالمعّمقةMفيMالتصميمMفيMمجالMالمنتجاتMالفخمةMوالحرفMاليدوية

التصميم  يتوّجه هذا البرنامج الفريد من نوعه إلى الطلبة المتحّصلين على البكالوريوس أو الماجستير والراغبين في مزيد تحسين قدراتهم في مجال
نامج، تعامل مع قطاعات متميّزة مثل صناعة الساعات الفاخرة والطبخ والمهن الفنية أو استخدام مواد نبيلة عبر تقنيات خاصة. ويمّكن هذا البروال

، الطلبة )حوالي خمسة عشر طالباً من جميع أنحاء العالم في كّل سنة( من العمل على مشاريع تعاون مع شركات مرموقة تملك 20p2منذ عام 
 راثاً يمتّد على مدى قرون ومع ورشات يديرها فاعلون رئيسيون في الساحة الدولية في مجال التصميم. ت
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