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Dual Time  TeXT : FULL MOON   PHOTO : MB&F

ไม่ได้ถามกวนใจใครนะครับ แต่ผมแค่สะกิดใจจากแนวคิดการสร้างสรรค์งานของ
เหล่าศิลปินและนักประดิษฐ์ ว่าพวกเขาจะต้องกล้าและบ้ากับความคิดของตัวเอง
มากแค่ไหน เวลาที่สร้างงานน่าทึ่งออกมาสักชิ้น  
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 และใครกันจะกล้าคลั่งไปตามพวกเขา... 
 หนึ่งในนั้น คงมีชื่อนี้อยู่ด้วยเป็นแน่ครับ เอ็มบีแอนด์เอฟ (MB&F) กับการเปิดตัวแกลเลอรีสุดบ้า (ผมก็ว่าไปตามชื่อของ
เขานะครับ) อย่าง แมด แกลเลอรี (M.A.D. Gallery)  
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MB&F’s M.A.D. Gallery ตั้งอยู่บนถนน Rue 
Verdaine 11 ภายในอาคารหินใจกลางเขตเมือง
เก่าของเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เปิดทุกวัน
อังคาร-ศุกร ์ เวลา 10.00-18.30 น. และวันเสาร์ 
เวลา 10.00-17.00 น. สามารถนั่งรถรางและเดิน
เข้าซอยอีกเพียงไม่กี่อึดใจก็ถึง หรือสอบถาม  
รายละเอียดได้ที่ โทร. +41 22 508 10 38 หรือ
หากอยากชมบรรยากาศก่อนไปเยี่ยมเยือนจริง   
ก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่ www.madgallery.ch ครับ 
 

ที่มาของความบ้า  
      หลายคนคงอยากรู้ก่อนเลยว่าความหมายของชื่อ M.A.D. 
Gallery นั้นคืออะไรและทำไมต้องเป็นคำนี้ ชาร์ริส ยาดิกาโรกลู (Charris Yadigaroglou) สมาชิกเพื่อนคนใหม่ของ 
MB&F ผู้รับหน้าที่ดูแลด้านการสื่อสารของแบรนด์เล่าให้ผมฟังเมื่อก้าวเท้าแรกเข้าสู่แกลเลอรีแห่งนี้ว่า มันคือความ
ตั้งใจของแม็กซิมิเลียน บุซเซอร์ (Maximilian BÜsser) หรือ Max ผู้ก่อตั้งและทีมผองเพื่อนร่วมงานให้ที่นี่  
สามารถปลูกฝังและสร้างอาณาจักรแห่งศิลปะที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ แต่แตกต่าง ซึ่งตรงกับเส้นทางการทำงาน
ของ MB&F ที่ไม่เพียงสร้างความแปลกใหม่จากจินตนาการให้กับนาฬิกา แต่ยังสืบทอดประเพณีและศิลปะการ
ประดิษฐ์จักรกลเรือนเวลา ที่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ก็เหมือนกับศิลปะแห่งจักรกลที่เหล่าศิลปินเหล่านี้ได้สร้างสรรค์
ผลงานเอาไว้  
 คำว่า M.A.D. ของพวกเขาจึงน่าจะหมายถึงความกล้าและบ้าบิ่นที่จะคิดต่างมากกว่า  
 และก็ไม่เพี้ยนไปจากชื่อเลยครับ เพราะแกลเลอรีแห่งนี้ทำเอาผมเองทึ่งไปหลายตลบกับผลงานศิลปะการ
สร้างสรรค์จำนวนไม่น้อยที่ต้องยอมรับเลยครับว่าผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน (บางชิ้นก็ไม่คิดว่าจะมีในโลกใบนี้
ด้วย) ทั้งหมดถูกจัดแสดงร่วมกับจักรกลเวลาครบคอลเลกชั่นที่สุดของ MB&F (ซึ่งรวมถึงงานชิ้นล่าสุดอย่าง เลกาซี 
แมชชีน นัมเบอร์ 1 (Legacy Machine No.1) ได้อย่างลงตัว ภายในพื้นที่ที่จำกัด แต่กลับไม่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดหรือ
กลัวว่าเดินไปเดินมาแล้วจะชนข้าวของของเขาเสียหาย นั่นเป็นเสน่ห์อย่างแรกที่ผมประทับใจ แต่ก็คงไม่เท่ากับ  
ผลงานแปลกตาที่เจ้าของแบรนด์เรียกงานซึ่งเดินทางมาจากทั่วโลกเหล่านี้ว่าเป็น ‘อุปกรณ์แห่งศิลปะจักรกล’ 
(Mechanical Art Devices) และผมกำลังจะค่อยๆ เล่าให้ฟังทีละชิ้นหลังจากนี้  

Max ไม่เพียงนิยามชื่อแกลเลอรีว่า M.A.D. 
Gallery คือความกล้าที่จะแสดงออกในความ
แตกต่าง และเป็นโลกแห่งศิลปะที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 
แต่เขายังได้บัญญัติให้งานสร้างสรรค์เหล่านี้คือ
ศิลปะแห่งจักรกลหรือ Mechanical Art Devices 
และเช่นกันกับ MB&F ซึ่งเขาเองย้ำเสมอว่าชื่อนี้
ไม่ใช่แบรนด์นาฬิกา แต่เป็นแบรนด์ของจักรกล  
บอกเวลาด้วยคุณสมบัติความโดดเด่นที่เป็นหนึ่ง
เดียว และขณะเดียวกันก็ เป็นศิลปะแห่ง
กลศาสตร์ ไม่ต่างอะไรไปจากแนวคิดของศิลปิน
และผลงานทุกชิ้นของพวกเขาภายใน M.A.D. 
Gallery แห่งนี้  

● Charris Yadigaroglou  
ผู้ดูแลงานด้านการสื่อสารของ MB&F  

 



GM WATCH    GM WATCH    59    

● Machine Lights โดย Frank Buchwald ศิลปินชาวเยอรมัน 

ผลงานสุดทึ่ง  
เริ่มต้นกันที่งานของศิลปินจากเบอร์ลิน เยอรมนี แฟรงก์ บุชวาลด์ (Frank Buchwald) ที่เป็นทั้งจิตรกรและนักวาด
ภาพประกอบอิสระ ก่อนจะตัดสินใจหันมามุ่งมั่นกับการสร้างสรรค์อุปกรณ์แสงไฟต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ แมชชีน 
ไลท์ส (Machine Lights) ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในแกลเลอรีนี้ด้วย 
 หลังจากที่ Max ได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับ Frank ทำให้รู้ว่าทั้งคู่มีแนวคิดตรงกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานที่
เน้นเปลือยให้เห็นโครงสร้างและจักรกลภายใน หรือแม้แต่การตั้งชื่อผลงานของพวกเขาว่า ‘Machine’ เหมือนๆ กันๆ 
Max จึงพาเจ้า Machine Lights อัจฉริยะชุดนี้กลับมากับเขา โดยประกอบด้วย 12 รุ่นแตกต่างกัน แต่ละรุ่นล้วนเป็น
งานประดิษฐ์และประกอบมือ จากชิ้นส่วนรวมมากถึง 200 ชิ้น ทำจากสตีลและทองเหลือง ที่บรรจงขัดรายละเอียด
เล็กๆ ด้วยมือทีละชิ้น เพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นผิวสีดำ จุดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่หลอดและแท่งไฟซึ่งติดเข้ากับโคมไฟ
แบบเปลือยให้เห็นขดลวด หรือการเคลือบพื้นผิวกระจกด้วยสีเหลือง ที่จะทำให้โคมไฟนี้ปล่อยแสงสีเหลืองเด่น   
โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใดๆ ช่วย   

● Flying-Off ของศิลปินหนุ่มชาวจีน Xia Hang 

● มือปรบสีสันสดใสจาก Laikingland 

● Konstantin โดย Nika Zupanc ศิลปินหญิงชาวสโลวีเนียน 

 ด้วยความที่เวลาเดินทาง Max มักเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ด้านงานศิลปะและแนวคิดในมุมมอง
ต่างๆ ที่เขาได้พบเจอหรือได้มาจากการพูดคุยกับผู้คน
มากหน้าหลายตา ที่เขานำมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน
แปลกและแตกต่างของตัวเองอยู่เสมอ เหมือนกับที่
เขามีโอกาสได้พบกับศิลปินหนุ่มชาวจีนที่แม้อายุยัง
น้อย แต่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อย่าง เซียะ หวาง 
(Xia Hang) กับงานสุดถนัดในการสร้างประติมากรรม
หรือรูปปั้นจักรกลขนาดใหญ่เท่าคนหรือใหญ่กว่าคน 
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างน่าอัศจรรย์ และมักมี  
ลูกเล่นสนุกๆ ปรากฏอยู่ ในงานของเขาเสมอ 
นอกจากนี้ เขายังประสบความสำเร็จจากการจัด
นิทรรศการเดี่ยวของตัวเองมาแล้ว อย่าง ‘เพลย์ 
แอนด์ ฟัน’ (Play & Fun) ในเซี่ยงไฮ้ และ ‘พลีส 
ดอนต์ ทัช’ (Please Don’t Touch) ในกรุงปักกิ่ง     
 ทั้งคู่เลือกงานรูปปั้นกับเครื่องบิน (ผมมองว่ามัน
เหมือนเครื่องจักรกึ่งหุ่นยนต์มากกว่า) ขนาดใหญ่
สะดุดตา ทั้งจากความเงาวาวของสเตนเลสสตีลและ
การซ่อนโครงสร้างชิ้นส่วนบางชิ้นที่
สามารถขับเคลื่อนได้เอาไว้ โดยมี
พระเอกในชิ้นงานนี้คือหุ่นหน้าตา
คล้ายมนุษย์ต่างดาวในจินตนาการของ
พวกเรา ซึ่งทำจากสเตนเลสสตีลเงาวาวเช่นกัน   
ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า ฟลายอิ้ง-ออฟ (Flying-Off)  
 
 เ ช่ นกั นกั บกา ร ได้ พู ดคุ ย กั บ ไ ลกิ้ ง แลนด์ 
(Laikingland) บริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณ์
เคลื่อนไหวที่มีฐานการผลิตอยู่ในสหราชอาณาจักรและ
เนเธอร์แลนด์ เน้นงานฝีมือ และความสนุกสนานที่
เกิดขึ้นกับชีวิตได้ในทุกๆ วัน เหมือนงานที่พบใน 
M.A.D. Gallery กับมือสีสันสดใสธรรมดาๆ แต่เมื่อกด
ปุ่มเริ่มทำงานปุ๊บ มือพวกนี้ก็ขยับตัวปรบมือได้อย่าง
น่ารัก เห็นแล้วอารมณ์ดีขึ้นมาทันที (ไม่เชื่อไปลองชม
ด้วยตัวเองสิครับ)   
 
 ขณะที่ นิกา ซูแปงซ์ (Nika Zupanc) ศิลปินชาว
สโลวีเนียนก็มีลูกเล่นในงานออกแบบอยู่ไม่น้อย งานที่
เธอถนัดจึงเป็นทั้งการท้าทายความเข้าใจของผู้
พบเห็น เน้นอิสระเหนือข้อจำกัดของเวลา และ
สร้างสรรค์ความร่วมสมัยให้ซ่อนอยู่ ในสิ่งรอบตัว   
โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ สถาปัตยกรรม และการ
ตกแต่งภายใน และไม่ว่าครั้งใดที่เธอนำผลงานออก
ร่วมงานแฟร์สำคัญๆ ของโลก ก็มักได้รับคำชื่นชมใน
แนวคิดฉีกกฎของเธอเสมอ ซึ่งนั่นตรงกับสิ่งที่ MB&F 
ชอบทำเหมือนกัน  
 งานของ Nika ในแกลเลอรีแห่งนี้เป็นรถขนาดจิ๋ว
สีสันสดใส มีชื่อว่า คอนสแตนติน (Konstantin) ที่ได้
แรงบันดาลใจของรูปทรงมาจากรถยนต์ออดี้ (Audi) 
สายเลือดสโลวีเนียนเหมือนกับเธอ  
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อีกหนึ่งงานที่แม้จะดูเหมือนเรียบง่ายธรรมดา แต่
พอได้รู้ว่านี่เป็นจักรยานประดิษฐ์ด้วยมือทั้งคัน พร้อม
ชื่อว่า วานฮุลสไตจ์น ไบซิเคิล (Vanhulsteijn Bicycle) 
หลายคนก็คงอึ้งเหมือนผม จักรยานคันนี้มีโครงสร้าง
หลักทำจากสเตนเลสสตีล ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน
เพื่อให้รับกับสรีระและกายวิภาคของมนุษย์ โดยเฉพาะ
เวลาปั่นจักรยานที่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
เวลา ฝีมือของบริษัทฮอลแลนด์อายุอานามการก่อตั้ง
เจ็ดปีเต็มนี้ จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในจักรยานสุดหรูเลย  
ทีเดียว  
 แต่ที่สะดุดตาผู้คนมากที่สุดเมื่อเดินผ่าน M.A.D. 
Gallery ต้องยกให้หุ่นยนต์สาวของ ทัตสึยะ มัตซุย 
(Tatsuya Matsui ) ผู้ก่อตั้ งบริษัท ฟลาวเวอร์ 
โรโบติกส์ (Flower Robotics, Inc.) ซึ่งยืนตระหง่านอยู่
ติดกับกระจกหน้าแกลเลอรี เธอสามารถเคลื่อนไหว
แขนทั้งสองข้าง ซึ่ง MB&F จับใส่นาฬิกาของแบรนด์
อยู่บนแขนข้างซ้ายที่ยกขึ้นและลงตลอดเวลา ความ
สามารถของเธอยังมีให้ทึ่งได้อีก เพราะหุ่นยนต์สาว
สามารถบันทึกปฏิกิริยาของผู้คนที่ เดินผ่านหน้า  
แกลเลอรีว่าใช้เวลาในการหยุดมองเธอนานเท่าใด และ
ท่วงท่าการเคลื่อนไหวเลียนแบบมนุษย์ที่แตกต่างกัน
กว่า 10 แบบของเธอนั้น ท่าใดสามารถดึงดูดความ
สนใจของคนที่เดินผ่านได้มากที่สุด รวมไปถึงการ
บันทึกข้อมูลทางสถิติอย่างจำนวนคนเดินผ่านหน้า  
แกลเลอรีในแต่ละวันได้ด้วย จากการติดกล้องไว้
บริเวณฐานของหุ่นยนต์ เรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์สาว  
สุดสวยและมีสมองอัจฉริยะอีกด้วย 
 และที่ขาดไม่ได้คือเพื่อนคนสนิทของ Max อย่าง 
มาร์ค นิวสัน (Marc Newson) นักออกแบบมือฉมัง
จากซิดนีย์ และเป็นหนึ่งในนักออกแบบที่ได้รับการ
ยกย่องว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุคสมัยของเขา   
โดยเฉพาะจากนิตยสารไทม์ (Time) ที่ยกให้ Marc 
เป็นหนึ่งใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก
มาแล้ว ที่เมื่อรู้ข่าวก็ได้นำเอานาฬิกาทรายในโหลแก้ว
จากแบรนด์ ไอค์พอด (Ikepod) ของเขาเองมาร่วม
แสดงในแกลเลอรีของเพื่อนด้วย  
 ผมขอปิดท้ายกับอีกสองผลงานสะดุดใจ (เป็นการ
เฉพาะตัว) อย่างตู้นิ รภัยขนาดย่อม โคลอซิ โม 
(Colosimo) สำหรับเก็บนาฬิกาก็ได้จาก เดิตท์ลิ่ง   
(DÖttling) ผู้ผลิตกุญแจล็อกและงานศิลปะจากโลหะ  
ที่ดีที่สุดจากเยอรมนี ที่มีอายุยาวนานเกือบหนึ่ง
ศตวรรษ โดยเน้นการผสมผสานระหว่างประเพณีใน
ฐานะช่างฝีมือประสบการณ์สูงเข้ากับนวัตกรรมจากการ
ใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัย ทำให้ผู้คนยอมรับทั้งความ
สวยงามและมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของ
พวกเขาเป็นพิ เศษ และโคมไฟ มอเตอร์ ไลท์ 
(Motorlight) ของ เจค ไดสัน (Jake Dyson) นัก
ออกแบบผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานอันเรียบเฉย แต่โดด
เด่นด้านแนวความคิดและจินตนาการ รวมถึงความยืด
หยุ่นต่อการใช้งานของสิ่งประดิษฐ ์ เหมือนกับโคมไฟ
ชิ้นนี้ที่สามารถปรับมุมของแสงได้ตามต้องการด้วย
รีโมตคอนโทรล   
 ผมเชื่อว่าคุณสามารถใช้เวลาได้ทั้งวันกับ M.A.D. 
Gallery และ MB&F เขาก็พร้อมต้อนรับคุณได้ทั้งวัน
เช่นกัน โดยผลงานที่นำมาจัดแสดง สามารถเข้าไปชม
อย่างเดียว หรือเลือกซื้อกลับบ้านก็ได้ และจะถูกสับ
เปลี่ยนกับของใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมตลอดเวลาครับ   
 
  

 

● Vanhulsteijn Bicycle ประดิษฐ์มือทั้งคัน 

● นาฬิกาทราย Ikepod ของ Marc Newson  

นอกจากงานศิลปะที่ตั้งเรียงรายอยู่
บนพื้นแล้ว หากสังเกตให้ดี บนผนัง
ของ M.A.D. Gallery ยังโชว์ความ
คลั่งของศิลปินอีกท่านหนึ่งเอาไว้ นั่น
คือ ภาพถ่ายงานศิลปะของ เดนิส 
ฮายูน (Denis Hayoun) ช่างภาพ
ชาวเจนีวานี่เอง กับแนวที่เขาถนัดคือ
การพัฒนาภาพถ่ายจากการเดินทาง
และภาพถ่ายงานศิลปะเคลื่อนไหว
ตา่งๆ รวมถงึ ไดโอด (Diode) สตดูิโอ
ของเขาเอง ยังเคยทำงานถ่ายภาพ
ให้กับลูกค้าผู้ผลิตนาฬิกา เครื่อง
ประดับอัญมณี และในวงการแฟชั่น
มาแล้ว 

● หุ่นยนต์สาวอัจฉริยะ ฝีมือของ Tatsuya Matsui   
แห่ง Flower Robotics, Inc.  

● ตู้นิรภัย Colosimo  
โดย DöÖttling เยอรมนี 

● โคมไฟ Motorlight  
ของ Jake Dyson   

MB&F’s M.A.D. Gallery is now open in Geneva on Rue Verdaine, a stone’s throw from 
their offices and atelier in the heart of the city’s old town. Inside the gallery, not only will 
you find the complete range of MB&F’s Horological Machines and new Legacy Machine 
No.1, but you’ll also have the pleasure of discovering carefully the Mechanical Art 
Devices, as MB&F always call, from around the world, each one making your heart beat 
that little bit faster.   
There are amazing ‘Machine Lights’ from Berlin-based Frank Buchwald; beautiful hand-
blown hour glasses by superstar designer Marc Newson; striking metallic sculptures by 
Chinese artist Xia Hang; cheeky kinetic creations crafted by Laikingland, an artist-
engineer team with a quirky sense of humour; and a sleek toy car – appealing to the 
child in all of us – by Slovenian designer Nika Zupanc. The collection evolves 
continuously, with new arrivals already planned throughout the year. 
MB&F Founder and Creator Maximilian BÜsser created the M.A.D. Gallery in order to 
situate their Horological and Legacy Machines in an appropriate context and along the 
way they have discovered kindred spirits in the world of kinetic art. He thought these 
MB&F pieces are unique examples of mechanical horology but, more than that, they are 
pieces of three-dimensional kinetic art. The same goes for all the creators featured in the 
gallery that their craft transcends a practical purpose and their creations assume the 
status of artworks. 




