DESTINATION MOON

SPACE ISN’T EMPTY, IT’S FILLED BY IMAGINATION!

DESTINATION
MOON
ملخص
الواقع غري جيد! ففي الستينيات حلق بنا الخيال العلمي يف الفضاء
فوق أسطح حوامة؛ فارتفعت معها مخيلتنا ،لكن انتهى بنا األمر
إىل أسطح غري حوامة ذات عجالت تسري عىل األرض الصلبة .بعدها
وعدنا الخيال العلمي بتصنيع أجهزة تلفزيون ثالثية األبعاد ،وبالفعل
قام املهندسون بتصنيعها ،ولكننا بعد أن ألقينا نظرة واحدة إىل هذه
األجهزة ،شعرنا بالغثيان واالضطراب ،ثم مل تعد تثري خيالنا .وكذلك
شغل الخيال العلمي مخيلتنا بصواريخ ذات أشكال بيضاوية أنيقة،
ميكنها أن تحلق بنا نحو القمر وما وراءه ،ومرة أخرى متكن املهندسون
من تصنيع هذه الصواريخ ،ولكنها رغم عمليتها البارزة ،انتهى بها الحال
إىل أن تكون عىل شكل مستقيم ،أشبه بأسطوانات غري ملهمة!
بعض األمور من األفضل أن يرتك تحقيقها للخيال ،وهذا بالضبط ما فعله
ابتكار «ديستنيشن مون» من «إم يب آند إف» ،حيث يتضمن هندسة
كافية لتصنيع ساعة مكتب تعمل ملدة مثانية أيام ،تشبه يف تصميمها
صاروخ الخيال العلمي املثري من الستينيات ،ولكنه يف الوقت نفسه
يتضمن مساحة وافرة من الفراغ تسمح ملخيلتنا بأن متألها بالتفاصيل.
وبتصورها الذي وضعته «إم يب آند إف» وتصنيعها بواسطة «ليبيه
»1839؛ الرشكة الرائدة يف صناعة ساعات املكتب الراقية بسويرسا؛ فإن
ساعة «ديستنيشن مون» هي النسخة شديدة التطور لصاروخ أحالم
الطفولة طوربيدي الشكل .ولكن بنظرة أكرث قرباً ،ميكن أن ندرك أن
بساطة شكلها توحي بالقوة أكرث مام توحي بالثبات.

وإىل ذلك فهناك «نيل» ،متثال صغري يرسم االبتسامة ،يرتدي بدلة فضاء،
ومصنوع من الفضة الصلبة والستانلس ستيل ،ومتعلق مغناطيسياً
بالسلم الذي يربط التاج بالحركة .و»نيل» هو رائد فضاء يسافر بواسطة
«ديستنيشن مون» إىل عوامل غريبة ،لكن األكرث أهمية أن «نيل» يبعث
إحساساً طفولياً بالعجب من وضع شخصية رجل داخل آلة لقياس
الزمن.
تتوفر «ديستنيشن مون» يف  5إصدارات محدودة ،كل منها بعدد 50
قطعة ،بألوان األسود ،واألخرض ،واألزرق ،واألحمر ،إضافة إىل لون
البالديوم (الفيض).

ملخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل ساعة الطاولة
«ديستنيشن مون» :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

يتم عرض الساعات والدقائق عىل قرصني من الستانلس ستيل بقطر
كبري ،بأرقام مطبوعة عليهام .ويف حني أن درجة وضوح عرض الوقت
مسألة مفروغ منها؛ فإن الرتكيز عىل قراءة الوقت ،بدالً من النظر إىل
الحركة املفتوحة رائعة التصميم ذات الهيكلية الرأسية؛ يتطلب درجة
عالية من الرتكيز.
وبتطويرها خصيصاً من أجل «ديستنيشن مون»؛ فإن بنية حركة «ليبيه»
التي تحتفظ بالطاقة ملدة مثانية أيام ،تشبه التصميم األسايس لسفن
الفضاء الحقيقية .وكام تأيت القوة الدافعة للصاروخ من قاعدته؛ فإن
قوة آلة قياس الزمن «ديستنيشن مون» تأيت من تاج التعبئة الضخم
الذي يوجد يف قاعدتها .وأيضاً كام توجد أنظمة السيطرة والتحكم يف
الصاروخ فوق مصدر الطاقة ،فإن األمر نفسه نجده يف «ديستنيشن
مون»؛ حيث نجد منظامً رأسياً يتحكم يف مدى الدقة أسفل عرض
الوقت ،وأيضاً مقبضاً لضبط الوقت أعىل الحركة .وهذا املنظم الذي
يخطف األبصار ،مبيزانه املتحرك ،تحميه من اإلشعاع الكوين (ومن
أصابع الفضوليني!) لوحة صغرية من الزجاج املعدين غري املريئ فعلياً.
ويف ملحة إضافية من عامل ألعاب وخياالت الطفولة؛ جاءت الصفائح
األفقية الدائرية لحركة ساعة «ديستنيشن مون» مثقوبة ،متاماً مثل
مكونات لعبة «امليكانو» .ورغم بنيتها األثريية املفتوحة ،والتي يبلغ
وزنها أربعة كيلوغرامات (تسعة باوندات)؛ إال أن «ديستنيشن مون»
ليست خفيفة الوزن؛ إذ تضمن حجريات الهبوط الصلبة أنه لن يكون
من السهل بالطبع سقوط (أو إسقاط) الساعة.
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اإللهام
«ديستنيشن مون» هي تعاون حقيقي بني «ليبيه  »1839و»إم يب آند
إف»؛ ُولد مفهومها األسايس عىل يدي مصمم حركة «ليبيه» ،واملعجب
بصواريخ الخيال العلمي؛ املبدع نيكوال برنجيه ،صاحب فكرة الحركة
ذات البنية الرأسية املميزة .وبسبب شغفه بالفكرة ،صمم برنجيه
الحركة عىل مدى إجازة أسبوعية واحدة طويلة ،مل ينم خاللها! بعدها
تواصلت «ليبيه» مع «إم يب آند إف» وتساءلت عن إمكانية تصميم
نوع من املركبات الفضائية حول هذه الحركة ،ومن ثم انطلق املرشوع.
بعدها وضع املصمم املتدرب يف «إم يب آند إف» ستيفانو بنتريوتو
الشكل األسايس ،إال أنه ظهر يف البداية أشبه بشكل الصاروخ الواقعي؛
ولذلك كان هناك يشء من السحر مفقودا ً يف التصميم .وللمفارقة كان
الحل إلضافة اللمسة السحرية بنزع غطاء الصاروخ؛ ليظهر الشكل أكرث
تقنية – مبساعدة ثقوب «امليكانو» كام تظهر يف صفائح الحركة – كام
أدى يف الوقت نفسه دور اإلطار الذي تتحرك داخله مخيلة املشاهد.
إال أن السحر الحقيقي يف ساعة «ديستنيشن مون» يكمن يف الفضاء؛
وليس املقصود الفضاء الكوين الذي يعلو رؤوسنا ،ولكن املقصود هو
املساحة الكبرية من الفراغ التي تتضمنها «ديستنيشن مون» .فلو كان
جسم الصاروخ مغطى بالكامل؛ فإن املشاهد كان سريى صاروخاً من
ذكريات طفولة أحد آخر ،ولكن ألن هذا الصاروخ الذي يُستخدم
كساعة مكتب يتضمن بالفعل فراغاً واسعاً ،بإطار مثقوب؛ فإن كالً
ممن سينظر إليه من املرجح أن يرى فيه مركبة فضاء مختلفة الشكل
بعض اليشء؛ صاروخاً من طفولته هو بدالً من أن يكون من طفولة أحد
آخر ...الفضاء ليس فارغاً ،بل ميلء بالخيال!

صاعدا ً ليتأهب لإلقالع من أجل مغامرة يف الفضاء ،أو نازالً ليبدأ مغامرة
عىل سطح القمر!
آلية عمل ساعة الطاولة
تستمد «ديستنيشن مون» طاقتها من التاج الضخم عند قاعدتها ،والذي
يحول الطاقة إىل برميل الزنربك الرئييس عن طريق سلم الصعود .بينام
املنظم الذي يخطف تصميمه األبصار متموضع رأسياً ليتيح للمشاهد
التعبري عن أكرب قدر من التقدير لتصميمه ،وهو يوجد خلف لوحة من
الزجاج املعدين لحاميته من أصابع الفضوليني.
وعىل التوايل يشري قرصان من الستانلس ستيل ،بأرقام بيضاء مطبوعة
عليهام ،إىل الساعات (يف الجزء األعىل) والدقائق ،يف حني يضمهام معاً
مؤرش انسيايب مزدوج النهايات أعىل املنظم .بينام يتم ضبط الوقت
بواسطة مقبض مركزي عند أعىل جزء من الحركة
ويضمن استقرا َر وضعية الساعة ،الوز ُن الراسخ لحجريات هبوط
«ديستنيشن مون» الثالث.
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التنفيذ
آلية عمل ساعة الطاولة
«ديستنيشن مون» :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

التنفيذ
بينام ُصممت «ديستنيشن مون» بواسطة «إم يب آند إف» ،فقد ُصنعت
بواسطة «ليبيه »1839؛ الرشكة الرائدة املتخصصة يف تصنيع ساعات
املكتب الراقية بسويرسا .ورغم أن البنية الرأسية متحدة املركز للحركة،
التي تحتفظ بالطاقة ملدة مثانية أيام؛ طُورت خصيصاً لـ»ديستنيشن
مون» ،لكنها أيضاً تلفت إىل أوجه الشبه القوية بينها وبني حركة آلة
قياس الزمن «هورولوجيكال ماشني  7أكوابود» التي أطلقتها «إم يب آند
إف» مؤخرا ً؛ إذ بينام استلهمت إحداهام شكل مركبة فضائية لتصميم
ساعة مكتب ،واستلهمت األخرى شكل قنديل البحر لتصميم ساعة يد
مائية؛ فإن كالً منهام تتميز بحركة تضم بنية رأسية متحدة املركز ،كام
أن كالً منهام تُزود بالطاقة من قاعدتها.
ورمبا كانت جوهرة تاج «ديستنيشن مون» ،أو باإلمكان القول ذروة
تصميمها ،هي الشخصية الصغرية فوق السلم عند قاعدتها« :نيل».
وبتصنيع هذه الشخصية من سبيكة الفضة الصلبة املخلوطة (مبعادن
أخرى غالباً النحاس) ،مع خوذة من الستانلس ستيل ،وترتدي بدلة
فضائية من الستينيات؛ فإن «نيل» يضفي عنرصا ً إنسانياً مرحاً عىل
هندسة منط «امليكانو» املثقوب لسفينة الفضاء وآلية عمل ساعتها.
وميكن تعليق «نيل» مغناطيسياً عىل أي مكان من سلم الصعود إىل
«ديستنيشن مون» ،واألمر مرتوك ملخيلة املشاهد الفردية أن يتصوره
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«ديستنيشن مون» :املواصفات التقنية
تتوفر «ديستنيشن مون» يف  5إصدارات محدودة ،كل منها بعدد  50قطعة ،بألوان األسود ،واألخرض ،واألزرق ،واألحمر ،إضافة إىل لون البالديوم
(الفيض).
العرض
مؤرشات الساعات والدقائق مطبوعة عىل أقراص دوارة مصنوعة من الستانلس ستيل.
الصاروخ
األبعاد 41.4 :سم (االرتفاع)  23.3 xسم (القطر)
الوزن 4.0 :كيلوغرامات
اإلطار :مصنوع من الستانلس ستيل مبلمس ساتاين
حجريات الهبوط :من النحاس املطيل بالبالديوم ،أو بطالء بتقنية «يب ڤي دي» بالنسبة إىل إصدارات ألوان األزرق واألخرض واألسود ،أو بطالء
األملنيوم املؤكسد األحمر بالنسبة إىل إصدار اللون األحمر.
إجاميل عدد املكونات (مبا يف ذلك مكونات الحركة)237 :
نيل (متثال رائد الفضاء)
مصنوع من الفضة الصلبة املصقولة ،مع خوذة من الستانلس ستيل ،ومتصل مغناطيسياً بسلم الصعود.

ملخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل ساعة الطاولة
«ديستنيشن مون» :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

الحركة
وصنعت داخلياً بواسطة «ليبيه »1839
ُصممت ُ
بنية رأسية متعددة الطبقات
معدل التذبذب 18000 :ذبذبة يف الساعة 2.5 /هرتز
احتياطي الطاقة 8 :أيام يوفرها برميل واحد
عدد مكونات الحركة164 :
عدد الجواهر17 :
نظام «إنكابلوك» للوقاية من الصدمات محمي بالزجاج املعدين
املواد :النحاس املطيل بالبالديوم ،والستانلس ستيل ،والستانلس ستيل املطيل بالنيكل
تشطيب الحركة :الصقل ،والسفع الحبيبي ،والتشطيب الساتاين الناعم
التعبئة :تعبئة يدوية بواسطة تدوير عجلة الدفع املوجودة يف قاعدة الصاروخ
الضبط :مقبض ضبط الوقت يوجد يف أعىل الحركة ،فوق حلقات املؤرشات

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:
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«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
ملا يقرب من  180عاماً ،تربز «ليبيه» يف املقدمة كرشكة سويرسية
تخصصت يف صناعة ساعات املكتب والحائط الراقية .تأسست الرشكة
يف العام  1839عىل يد أوغست ليبيه يف منطقة بيزانسون يف فرنسا،
حيث ركزت الرشكة يف بدايتها عىل إنتاج الصناديق املوسيقية ومكونات
الساعات ،ليصبح اسم العالمة يف ذلك الوقت مرادفاً للمكونات
املصنوعة يدوياً بالكامل.
واعتبارا ً من العام  1850فصاعدا ً ،أصبحت هذه الرشكة رائدة يف
تصنيع ضوابط االنفالت – مجموعات امليزان – «البارزة» للساعات،
وإبداع منظّامت خصوصاً لساعات الحائط املز ّودة مبنبهات وساعات
الطاولة ،وكذلك الساعات املوسيقية .بعدها ذاع صيتها باعتبارها رشكة
متخصصة حاصلة عىل عدد كبري من براءات االخرتاع عن مجموعات
امليزان االستثنائية ،كام باعتبارها املورد الرئييس للموازين (مجموعات
امليزان) إىل العديد من رشكات صناعة الساعات الشهرية آنذاك .وقد
فازت «ليبيه» بعدد من الجوائز الذهبية – األوىل  -يف املعارض العاملية.

T-REX – MB&F + L’ÉPÉE 1839

MEDUSA – MB&F + L’ÉPÉE 1839

وخالل القرن العرشين ،نُسب جزء كبري من الفضل يف ما وصلت
إليه سمعة «ليبيه» ،إىل ساعات املكتب املحمولة فائقة الروعة التي
قامت بصنعها ،والتي كانت بالنسبة إىل الكثريين ساعة أصحاب النفوذ
والسلطة ،إضافة إىل كونها الهدية املثالية التي يقدمها مسؤولو الحكومة
الفرنسية إىل ضيوفهم املرموقني .ويف العام  ،1976عندما دخلت طائرة
«كونكورد» األرسع من الصوت حيز الخدمة التجارية ،تم اختيار ساعات
الحائط من إبداع «ليبيه» لتجهيز مقصورات تلك الطائرات ،ما منح
عبت
الركاب فرصة معرفة الوقت ومشاهدة مروره .ويف العام ّ ،1994
«ليبيه» عن تعطشها للتحدي عندما قامت بتصنيع أكرب ساعة يف العامل
تشتمل عىل بندول ُمعا ِوض ،والتي ُعرفت باسم «املنظم العمالق» –
 ،Giant Regulatorوهو اإلنجاز الذي احتفت به «موسوعة غينيس
لألرقام القياسية» وسجلته باسم الرشكة.

 الساعات املعارصة :هي إبداعات تقنية ذات تصميم معارص (الديويل ،ودويه ،وغريهام) ،وموديالت رائدة متطورة صغرية الحجم (ال
تور) ،تتضمن تعقيدات ساعاتية مثل الثواين االرتدادية ،ومؤرشات
الطاقة االحتياطية ،وعرض أطوار القمر ،وآليات التوربيون ،وآليات
الرنني ،والتقاويم الدامئة.
 ساعات الطاولة املحمولة :ساعات الطاولة املحمولة ،والتي تُعرفأيضاً باسم «ساعات املكتب» .وهذه املوديالت التاريخية النابعة من
إرث العالمة العريق ،تضم أيضاً حصتها العادلة من التعقيدات :آليات
الرنني ،ومكررات الدقائق (الساعات الدقّاقة) ،والتقاويم ،وعرض أطوار
القمر ،وآليات التوربيون ،والكثري غريها.
يتم تصميم وتصنيع جميع املوديالت داخلياً لدى الدار .ومع الوقت،
أصبح كل من الرباعة التقنية التي تُصنع بها هذه املوديالت ،وما تتميز
به من مزيج يجمع بني الشكل الرائع والوظيفة العالية ،ومعدل الطاقة
االحتياطية التي تدوم طويالً جدا ً ،والتشطيبات االستثنائية؛ من أبرز
السامت املميزة لساعات هذه العالمة.
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وحالياً تتخذ «ليبيه  »1839من مدينة ديليمونت يف جبال جورا
السويرسية مقرا ً لها .وتحت إرشاف رئيسها التنفيذي آرنو نيكوال،
ط ّورت الرشكة تشكيلة ساعات مكتب استثنائية ،تضم مجموعة واسعة
من الساعات الراقية األنيقة.
وتقوم هذه التشكيلة عىل ثالثة محاور:
 الفن اإلبداعي :يف املقام األول يتم تطوير النامذج الفنية غالباًبالرشاكة مع املصممني الخارجيني ،باعتبار هذه النامذج إبداعات
مشرتكة .وهذه الساعات تُدهش وتُلهم ،بل أحياناً تُذهل أكرث جامعي
الساعات خربة وحنكة .حيث إن هذه اإلبداعات مخصصة ألولئك الذين
يبحثون ،بوعي أو من دون وعي؛ عن يشء استثنايئ فريد من نوعه.
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
THE MACHINE

DESTINATION MOON
NEIL

DESTINATION MOON
CLOSE-UP

DESTINATION MOON
SILVER

DESTINATION MOON
LIFESTYLE 5

DESTINATION MOON
GREEN

DESTINATION MOON
BLUE

DESTINATION MOON
LIFESTYLE 4

DESTINATION MOON
LIFESTYLE 3

DESTINATION MOON
BLACK

DESTINATION MOON
LIFESTYLE 2

DESTINATION MOON
RED

DESTINATION MOON
LIFESTYLE 1

FRIENDS

MAXIMILIAN BÜSSER AND ARNAUD NICOLAS

THE FILM

WECHAT

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF

DESTINATION
MOON
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم
يف العام  ،2005تأسست «إم يب آند إف» لتكون مخترب املفاهيم
الساعاتية األول من نوعه عىل مستوى العامل .فمع ابتكار ما يقرب من
 20حركة كاليرب مميزة ،تشكّل الخصائص األساسية آلالت قياس الزمن
«هورولوجيكال ماشني» و»ليغايس ماشني» ،التي حظيت بإعجاب
منقطع النظري؛ تواصل «إم يب آند إف» اتباع رؤية مؤسسها ومديرها
اإلبداعي ،ماكسيميليان بوسري ،يف إبداع فن حريك ثاليث األبعاد ،من
خالل تفكيك مفاهيم صناعة الساعات التقليدية.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال ماكسيميليان
بوسري من منصبه كمدير عام لدار «هاري ونستون» يف العام ،2005
من أجل تأسيس «إم يب آند إف» (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسري
واألصدقاء) .و»إم يب آند إف» هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية
والهندسية الدقيقة ،مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية
من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة ،والتي تبدعها العالمة
من خالل التعاون مع مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين
يحرتمهم بوسري ويستمتع بالعمل معهم.
يف العام  ،2007كشفت «إم يب آند إف» عن أوىل آالت قياس الزمن
«هورولوجيكال ماشني» من إنتاجها ،أو «إتش إم  ،»1والتي امتازت
بعلبة منحوتة ثالثية األبعاد ،احتضنت مح ّركاً (أي حركة) جميل
التشطيب ،مثّل معيارا ً آلالت قياس الزمن «هورولوجيكال ماشني»
املميزة التي ظهرت يف ما بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن
مرور الزمن ،وليست آالت مقصورة عىل اإلعالن «قامت آالت قياس
الزمن «هورولوجيكال ماشني» باستكشاف الفضاء (كام هي حال آالت
«إتش إم  ،»2و»إتش إم  ،»3و»إتش إم  ،)»6والتحليق يف السامء (مثل
آلتي «إتش إم  ،»4و»إتش إم  ،)»9وخوض السباقات (كحال آالت
«إتش إم  ،»5و»إتش إم إكس» ،و»إتش إم  ،)»8وكذلك استلهام مملكة
الحيوان (مثل آلتي «إتش إم  »7و»إتش إم .»)»10
ويف العام  ،2011أطلقت «إم يب آند إف» مجموعة آالت قياس الزمن
«ليغايس ماشني» ذات ال ُعلب الدائرية .ومثلت هذه الساعات التي
متتّعت بتصاميم أكرث كالسيكي ًة  -مبفهوم «إم يب آند إف» ،ليس أكرث-
احتفا ًء باالمتياز الذي بلغته صناعة الساعات يف القرن التاسع عرش ،من
خالل إعادة تفسري التعقيدات التي أبدعها عباقرة املبتكرين يف صناعة
الساعات يف املايض ،من أجل إبداع أعامل فنية عرصية .وعقب إصدار
«إل إم  »1و»إل إم  »2صدرت التحفة «إل إم  ،»101وهي أول آلة
لقياس الزمن من «إم يب آند إف» تتضمن حركة مط ّورة داخلياً بالكامل.
بينام ميثّل كل من «إل إم بربتشوال» ،و»إل إم سبليت إسكيبمنت»،
و»إل إم ثندردوم»؛ مزيدا ً من التوسع اإلبداعي للمجموعة .ويسجل
العام  2019نقطة تحول يف هذه املجموعة ،من خالل إبداع أول آلة
لقياس الزمن من «إم يب آند إف» مخصصة للنساء« :إل إم فالينغ يت».
وبصفة عامة تقوم «إم يب آند إف» باملبادلة بني إطالق موديالت عرصية
غري تقليدية باملرة من آالت قياس الزمن «هورولوجيكال ماشني» ،وآالت
«ليغايس ماشني» املستوحاة من التاريخ.
WWW.MBANDF.COM

وحيث إن حرف  Fيف اسم العالمة « - MB&Fإم يب آند إف» – مأخوذ
من كلمة  Friendsأي األصدقاء ،كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل «إم
يب آند إف» ،أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني ،وصانعي الساعات،
واملصممني ،واملص ّنعني؛ الذين تُعجب بأعاملهم وتقدرها.
وقد أدى هذا التعاون إىل إيجاد فئتني جديدتني ضمن إبداعات العالمة؛
هام« :فن األداء» و»اإلبداعات املشرتكة» .ويف حني أن ساعات «فن
األداء» هي عبارة عن آالت سبق أن أبدعتها «إم يب آند إف» ،أعيد
تصورها بواسطة موهبة إبداعية خارجية؛ فإن «اإلبداعات املشرتكة»
ليست ساعات يد ،وإمنا أنواع أخرى من آالت قياس الزمن ،تم تشكيلها
وتصنيعها باستخدام آليات صناعة سويرسية فريدة من نوعها ،بناء عىل
أفكار وتصاميم «إم يب آند إف» .وبينام العديد من هذه «اإلبداعات
املشرتكة» ،مثل ساعات املكتب غري التقليدية التي تم إبداعها بالتعاون
مع رشكة «ليبيه »1839؛ يخرب عن مرور الزمن ،فقد أنتج التعاون مع كل
من عالمة «روج» ودار «كاران داش» أشكاالً أخرى من الفن امليكانييك.
وملنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة ،فقد اهتدى
بوسري إىل فكرة أن يتم وضعها داخل صالة عرض فنية ،جنباً إىل جنب
أشكال متنوعة من الفن امليكانييك ،أبدعها فنانون آخرون ،بدالً من أن
يتم عرضها داخل واجهة متجر تقليدية .وقد أدى هذا إىل إنشاء أوىل
صاالت عرض «إم يب آند إف ماد غالريي» ( – M.A.Dماد  -هي اختصار
لعبارة  ،Mechanical Art Devicesأي أجهزة الفن امليكانييك) يف
جنيڤ ،والتي تبعتها الحقاً ثالث صاالت عرض «ماد غالريي» يف :تايبيه،
وديب ،وهونغ كونغ.
وهناك عدد من الجوائز املتميزة التي حصلت عليها العالمة ،والتي
تذكّرنا بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة «إم يب آند إف» حتى اآلن.
وعىل سبيل املثال ال الحرص؛ هناك عىل األقل  5جوائز كربى ،حصلت
عليها العالمة من مسابقة Grand Prix d›Horlogerie de Genève
(«جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات») الشهرية؛ ففي العام 2019
ذهبت جائزة «أفضل ساعة نسائية معقدة» لساعة «إل إم فالينغ
يت» ،ويف العام  ،2016حصلت ساعة «إل إم بربتشوال» عىل «الجائزة
الكربى ألفضل ساعة تقويم» ،ويف العام  2012فازت تحفتها آلة قياس
الزمن «ليغايس ماشني رقم  »1بكل من «جائزة الجمهور» (التي تم
التصويتعليها من ِقبَل عشّ اق الساعات) ،و»جائزة أفضل ساعة رجالية»
(التي ص ّوت عليها أعضاء لجنة التحكيم املحرتفون) .ويف العام ،2010
فازت «إم يب آند إف» بجائزة «الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم»،
عن تحفتها «إتش إم  4ثندربولت» .ويف العام  ،2015تسلمت «إم يب
آند إف» جائزة «رِد دوت :الساعة األفضل عىل اإلطالق»– وهي أعىل
جائزة يف جوائز «رد دوت» العاملية  -عن إبداعها «إتش إم  6سبيس
بايرت».

ملخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل ساعة الطاولة
«ديستنيشن مون» :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

