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امللخص

اإللهام والتنفيذ
املح ّرك

مجسم مصغَّر لإلنسان
مؤرش الطاقة االحتياطية املصمم عىل شكل َّ
امليناء واملؤرشات
الصقل الدقيق واألصالة التاريخية
املنحوتتان املرفقتان لـ«الشخص املنتصب» و«الشخص املرتخي»
السرية الذاتية للف ّنان شيا هانغ

املواصفات التقنية

األصدقاء املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ»
«إم يب آند إف» – نشأتها كمخترب للمفاهيم

السرية ذاتية للمبدع ماكسيميليان بوسري

محتويات املجلد

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

يحل الشعور بالتعب بعد
حاميس ال هوادة فيهّ ،
بعد العمل لقرابة  45ساع ًة متواصل ًة دون توقّف ،بأداء
ّ
جهد طويل ،حيث ينخفض مع ّدل النشاط والطاقة .ورغم أنه من السهل نسبياً االنتصاب يف البداية،
الرأس القدمني .وبذلك ،يتح ّول
ّ
يحل اإلجهاد يف هذه املرحلة ،وينحني الظهر ويرتخي ،حتى ميس ُ
«الشخص املنتصب» إىل «شخص مرت ٍخ» .ولكن ،وقبل أن يفرت جهد «الشخص املنتصب» متاماً ،يأتيه دفق
من الطاقة املنشِّ طة التي تجعل رأسه يرتفع مجددا ً ،وظهره ينتصب قامئاً ،وروحه تنتعش من جديد.
ويبدو األمر وكأن «الشخص املنتصب» قد عاد للحياة مر ًة أخرى!
مرحباً بكم يف عامل «ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ» ...مرحباً بكم يف عامل «الشخص املنتصب» و»الشخص
املرتخي» ،يف تعاون مثمر بني دار «إم يب آند إف» املم ّيزة ،والف ّنان الصيني الشهري شيا هانغ.
ت ُبقي «ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ»( ،والتي يُشار إليها اختصارا ً بـ»إل إم  1شيا هانغ») ،عىل كل
سامت ساعات الجيب التي تعود إىل القرن التاسع عرش ،والتي امتازت بها «إل إم  »1األصلية ،مبا يف ذلك
مستقل
ّ
ترس املوازنة البطيء التذبذب وامل ُعلَّق بأسلوب ساحر ،والتوقيتان اللذان ميكن ضبطهام بشكل
عن بعضهام البعض متاماً ،هذا فضالً عن ملسة متيُّز تتمثّل يف آلية الطاقة االحتياطية التي يُشار إليها
مبجسم مصغَّر لإلنسان مصنوع من األملنيوم الفائق الصقل قام عىل تصميمه الن َّحات الصيني املوهوب
َّ
املجسم املصغَّر حينام تكون اآللية ُمع ّبأ ًة بالطاقة
شيا هانغ .ويف هذه التحفة الجديدة ،ينتصب هذا
َّ
بالكامل (الشخص املنتصب) ،ويسرتخي تدريجياً كلام نفدت الطاقة (الشخص املرتخي).
املجسمني املصغَّرين «فواصل زمنية» ،وإطالالتاهام املم ّيزتان
وعن ذلك يقول شيا هانغ« :أُس ّمي هذين َّ
مأخوذتان من تشكيلة فن ّية ابتكرت ُها يف الفرتة من  2005إىل  .2008وتوجد الفواصل يف الكتابة الصينية،
وبالنسبة يل ،يتمثَّل هذا «اإلنسان الفاصلة» يف فتى بدين».
ومثة قواسم مشرتكة عديدة تجمع بني الف ّنان شيا هانغ ودار «إم يب آند إف» التي تعمل عىل إنجاز
سلسلة من اآلالت الفن ّية الحركية االبتكارية التي تعلن عن مرور الزمن ،وتحرص خالل ذلك عىل ّأل
تصبغ األمر بجديّة زائدة .وباملثل ،يؤمن شيا هانغ أن عامل الفنون تعرتيه أحياناً جديّة زائدة ،ولذلك مييل
ألن يكون مرحاً بعض اليشء ،ويرغب يف أن ت ُس ِعد منحوتاته الناس وترسم البسمة عىل شفاههم .ومتاماً
مثل «إم يب آند إف» ،فإن هانغ يطلق عىل منحوتاته الحركية لفظ «آالت».
رصح ماكسيميليان بوسري مؤسس دار «إم يب آند إف :قائالً« :قدمني ها ٍو صيني مفتون بجمع
وي ّ
املقتنيات الفنيّة إىل شيا هانغ ألول مرة قبل عدة سنوات ،وزرته يف ورشته بضواحي بكِّني .وكنت وقتها
أشبه بطفل جِيء به إىل مصنع لُعب».
والحركة املصنوعة داخلياً التي متد «إل إم  1شيا هانغ» بالطاقة تحمل برهان املوهبة الفذّة ملبتكرها
العبقري .وقام جان-فرانسوا موجون وفريقه يف «كرونود» بتطوير كاليرب «إل إم  ،»1والذي يشتمل عىل

مؤرش الطاقة االحتياطية الرأيس األول من نوعه عىل مستوى العامل ،والذي يوفّر إمكانية ضبطه بشكل
مستقل متاماً ،مبا يف ذلك إمكانية ضبط الدقائق بصفة مستقلّة ،عىل كال واجهتي العرض .واضطلع أستاذ
ّ
تصنيع الساعات املشهود له بالكفاءة كاري ڤوتيالي ِنن مبسؤولية التصميم الجاميل ،وضامن االحرتام التام
للتقاليد والزخارف الشكلية والجاملية.
يعود مصدر إلهام «ليغايس ماشني رقم  »1إىل املبدع ماكسيميليان بوسري ،والذي بدأ يراود مخيلته سؤال
مفاده« :ت ُرى ،ما الذي كان سيحدث إذا ما كنت قد ُولدتُ يف عام  1867وليس يف 1967؟ فقد شهدت
السنوات األوىل من القرن العرشين ظهور أوىل ساعات اليد ،ووقتها كنت سأسعى البتكار آالت ثالثية
األبعاد لقياس الزمن لتستقر عىل املعصم ،ولكن مل يكن هناك يف ذلك الوقت رجل آيل مثل غريندايزر،
وال فيلم مثل حرب الكواكب ،وال مقاتالت نفّاثة لتمنحني هذا اإللهام .ولكن كان سيتوفّر أمامي يف ذلك
الوقت ساعات الجيب ،ومنها إيفل تاور وجول ڤرين ،لذلك تُرى كيف كانت ستبدو آلة قياس الزمن
لعام  1911من إنتاجي؟ كان من الواجب أن تكون دائري ًة وثالثية األبعاد ،فكانت ليغايس ماشني رقم 1
هي اإلجابة عىل ذلك السؤال».

يقترص إصدار «ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ» عىل كمية محدودة من  12قطع ًة مصنوع ًة من
الذهب األحمر ،و 12قطع ًة أخرى من الذهب األبيض .ويُرفق بكل نسخة منها منحوتتان من
الستانلس ستيل بحجم كبري لكلٍ من «الشخص املنتصب» و»الشخص املرتخي» ،بتوقيع شيا هانغ.

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

كان للمبدع ماكسيميليان بوسري أُلفة طويلة بساعات الجيب املنتمية إىل القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش .ويف الواقع ،كل آليات الساعات املعقّدة التي نراها اليوم مل تكن فقط قد سبق تخيُّلها يف تلك
الفرتة ،بل وتم تطويرها باالستعانة مب ّجرد الورقة والقلم (مل يكن هناك يف ذلك الوقت برامج متقدمة
عىل الكمبيوتر) ،وكان يتم إنتاج املك ّونات بدقة متناهية –إذا ما قُ ِّي َمت باملقاييس املعارصة– وكل ذلك
بآالت بدائية (مل يكن هناك كهرباء) ،وكانت املكونات تُصقل بأسلوب فاخر ،ثم ت ُج ّمع وت ُنظّم مبعدالت
خارقة من الجودة العالية التي نكافح من أجل الوصول إىل مستواها اليوم .وقد فتح الحجم الكبري لتلك
الساعات ،باملقارنة مع ساعات املعصم الحديثة ،آفاقاً من الحرية أمام روعة الجامل التصميمي والشكيل
للحركات ،باالستعانة بجسور وصفائح مشكّلة بأسلوب جميل.
ورغم أن آالت قياس الزمن املستقبلية الصادرة عن «إم يب آند إف» تستند دوماً إىل أساس راسخ
يرضب بجذوره يف أعامق تقاليد هذه الصناعة ،أراد بوسري االحتفاء بتلك التقاليد الرثية عرب تخ ُّيل منط
من الساعات كان س ُيق ِْدم عىل ابتكاره إذا كان قد ُولِ َد قبل قرن من تاريخ ميالده الفعيل ،أي يف عام
1867وليس  1967كام هي الحقيقة .وعىل هذا النحوُ ،ولِ َدت «ليغايس ماشني رقم  »1التي تشتمل عىل
ميزان تأرجح رزين الحركة ،ومينائني مقببني ،وجرس بتصميم تاريخي ،وتنعم بصقل كالسييك فاخر.
ورغم هذا كلّه متثّل آلة قياس الزمن هذه جوهر العرصية ،ولكنها ال تخلو من األناقة التقليدية ،كام أنها
تعترب تجسيدا ً لذلك الحلم.

MB&F
LM1 XIA HANG - RED GOLD
LIMITED EDITION OF 12 PIECES

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

تم تطوير الحركة الثالثية األبعاد العبقرية التي تعمل بها «إل إم  »1خصيصاً لصالح «إم يب آند إف»
من رسومات ماكسيميليان بوسري التخطيطية عىل يد جان-فرانسو موجون وفريق العاملني معه يف
«كرونود» يف لو لوكل بسويرسا .ومن املعروف أنه يف أية حركة ساعة ميكانيكية يقع ترس التوازن
والزنربك يف صميم قلبها ،وهام معاً يضطلعان مبسؤولية تنظيم دقة قياس الوقت .ولطاملا افتُ ِت بوسري
برتوس التوازن الكبرية والبطيئة التذبذب لساعات الجيب العتيقة ،مبعدل  18ألف ذبذبة يف الساعة
مقارن ًة باملعدل الشائع االستخدام اليوم والبالغ  28ألف و 800ذبذبة يف الساعة ،لذلك مل يكن مفاجئاً
أن تكون تلك الفكرة نقطة االنطالق أمام خياله الخصب ،ولكن املفاجئ يف األمر هو الطريقة املدهشة
التي أعاد بها بوسري تفسري التقاليد من خالل تغيري مكان ترس التوازن من موقعه املعتاد املخبأ خلف
الحركة ،ليس إىل الجزء األعىل من الحركة فحسب ،بل واألكرث من ذلك أن جعله يطفو أعىل الحركة...
حتى إنه يطفو أعىل املينائني!
ومع إن موقع عضو التنظيم يف «ليغايس ماشني رقم  »1رمبا يُعد ابتكارا ً رائدا ً ،تم من ناحية أخرى اإلبقاء
عىل «التقاليد» من خالل ترس التوازن الكبري البالغ قطره  14مليمرتا ً مع براغي التنظيم املط َّورة خصيصاً
لصالح «إم يب آند إف» ،وزنربك التوازن مبلف طريف من نوعية «بريغيه» ،وحاملة متح ّركة للرباغي ذات
الرؤوس.
ميزة خاصة جدا ً أخرى لحركة «إل إم  »1تتمثّل يف قدرتها عىل ضبط الوقت يف املنطقتني الزمنيتني بشكل
مستقل متاماً عن بعضهام البعض .والغالبية العظمى من الحركات التي تعرض التوقيت يف منطقتني
ّ
مستقل ،ولكن أقل القليل منها يوفر
ّ
زمنيتني (توقيتني مختلفني) تسمح فقط بضبط الساعات بشكل
إمكانية ضبط أنصاف الساعات .أما «ليغايس ماشني رقم  ،»1فتسمح بضبط كلٍ من الساعات والدقائق
يف كل ميناء من املينائني عىل الوقت الذي يرغب فيه املستخدم ،أياً كان.
ويتم تحريك مؤرش الطاقة الرأيس األول من نوعه عىل مستوى العامل ،واملز ّودة به «إل إم  ،»1بفعل
تفاضل عايل التقنية وفائق التسطّح بحامالت سرياميكية مبا يعزز من كون اآللية املعقّدة أكرث نحاف ًة
وقوةً ،وكونها قادر ًة عىل تح ّمل عوامل التآكل مبع ّدل أكرث قو ًة وأطول أمدا ً.

MB&F
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عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

ملجسم اإلنسان املصغَّر الذي يظهر عىل امليناء ،والذي
تم تعديل آلية الطاقة االحتياطية بحيث توفّر َّ
صممه شيا هانغ ،إمكانية التح ُّول بسالسة من حالة االرتخاء حينام تكون الطاقة متدني ًة إىل وضع
االنتصاب القائم حال التعبئة الكاملة بالطاقة .وقد ابتكر شيا هانغ منحوتات بالحجم الكامل ،والتي
قامت «إم يب آند إف» بعد ذلك بتصغريها إىل ارتفاع ال يزيد عن  4مليمرتات ( 8/1بوصة) ،ثم ط ّورت
املفصلة املطلوبة لذلك .ورأس وكتفا وظهر وصدر «الشخص املنتصب» (وهو الوصف الذي يُع َرف به
ّ
مؤرش الطاقة االحتياطية حال تعبئتها) ،كلها ترتخي ومتيل لألسفل (بفضل مفصلة خفيّة) أفقيّاً مع زيادة
الجهد الذي يح ّول «الشخص املنتصب» إىل «شخص مرت ٍخ» .وهذا التمثال النحتي امليكانييك الدقيق
مصنوع من األملنيوم من أجل تقليل متطلّبات الطاقة .وبفضل طالئه املصقول بعناية ،يخطف ذلك
يظل يف سياق ذلك كله وف ّياً للفكرة األصلية التي
التمثال املصغَّر األضواء ويلفت االنتباه إليه ،بينام ّ
أبدعها شيا هانغ.

45
HOURS

MB&F
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عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

يتم ضبط معدل األداء يف املينائني من خالل املنظّم نفسه (امليزان وجهاز املعايرة) ،لذلك مبجرد أن يتم
يظل التوقيتان متزامنني مع بعضهام البعض عىل نحو متقن .وميكن ضبط كلٍ من الساعات
الضبطّ ،
وأيضاً الدقائق يف املينائني عىل أي توقيت مطلوب ،عرب التاجني الخاصني بذلك.

اضطلع أستاذ تصنيع الساعات املشهود له بالكفاءة كاري ڤوتيالي ِنن مبسؤولية ضامن الدقة التاريخية
لنمط وأسلوب صقل مكونات حركة «ليغايس ماشني رقم  .»1وهي مهمة ليست سهلة بامل ّرة ،خاص ًة مع
تصميم امليزان املعلّق غري التقليدي الذي ينبغي البدء به.

وتتم ًة للتكوين الثاليث األبعاد للميزان الطايف يف الهواء ،فإن املينائني األبيضني املشتملني عىل عقارب
ذهبية مزرقنة بلون فاتح يطفوان أعىل الحركة .وامليناءان محاطان بأناقة بق ّبتني شفّافتني وعاليتي
اللمعان تم إنتاجهام عرب عملية «صقل ُمحكَم» ،حيث تم مترير عدة طبقات من الطالء ثم تسخينها ،ما
أ ّدى إىل متددها أعىل سطح املينائني.

ويربق أعىل صفيحة الحركة (عىل امليناء) زخارف عىل شكل أشعة الشمس محفورة بإتقان بالغ يأرس
العني بزوايا محددة دومنا تشتيت لالنتباه عن املينائني األبيضني ،أو امليزان الطايف ،أو مؤرش الطاقة
الرأيس .ويتب ّدى امتياز كاري ڤوتيالي ِنن يف األسلوب املم ّيز والصقل املتقن للجرسين والصفائح التي ميكن
مشاهدتها عرب الوجه الخلفي من الحركة ،حيث تف ّوق كاري عىل نفسه يف استعراض األصالة التاريخية
العبِقة من خالل الجرسين املنحنيني بأناقة ،وكذلك عرب املساحة العريضة الكائنة فيام بني الجرسين،
وفيام بني محيط الجرسين والعلبة.

وتأكيدا ً عىل الصفاء الجاميل للمينائني وأرقامهام الرومانية التقليدية ،يستقر جزء مث ّبت و ُمط َّور يف
األسفل يُغني العلبة عن الحاجة للرباغي التي قد تؤثر سلباً عىل شكلها العام .ويظهر محيط ذهبي فاخر
حول كل ميناء مبا يعزز من كالسيكيته التي ال يخبو جاملها.

وعىل الوجه الخلفي من الحركة ،تظهر أحجار ياقوت مجوهرة كبرية الحجم مث ّبتة داخل تفريغات
موسعة توفر توازناً برصياً مذهالً لزخارف جنيڤ املتم ّوجة التي متر عرب الجرسين املنحنيني
ذهبية ّ
بأناقة .ويف سياق االرتباط التاريخي بالجواهر الكبرية التي كانت تستخدم عاد ًة يف حركات ساعات
الجيب الراقية العتيقة ،فإن مستوعبات الياقوت لها فائدة عملية يف تقليل البىل والتآكل وإطالة العمر
االفرتايض للحركة ،وذلك من خالل استيعاب مسننات محيطية كبرية ،واالحتفاظ بكمية أكرب من زيت
التشحيم.

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

يف ملحة عفوية رائعة من شيا هانغ ،فإن كل قطعة من قطع هذا اإلصدار البالغة أربعاً وعرشين
قطع ًة من «إل إم  1شيا هانغ» (بواقع  12قطع ًة من الذهب األحمر ،و 12قطع ًة أخرى من الذهب
األبيض) ت ُرفق مبنحوتتني بالحجم الكامل (بارتفاع يبلغ تقريباً  15سنتيمرتا ً 6/بوصات) لتمثال «الشخص
املنتصب» و»الشخص املرتخي» ،مصنوعتني من الستانلس ستيل املصقول ومصحوبتني بتوقيع الف ّنان.
وعن هذه التحفة ،يقول ماكسيميليان بوسري« :تشهد ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ ألول مرة (وآمل
ّأل تكون األخرية) عىل التعاون التباديل بني معرض  M.A.D.التابع لدار إم يب آند إف من ناحية ،والف ّنان
(شيا هانغ) من ناحية أخرى ،وإحدى ساعات إم يب آند إف (وهي :إل إم  )1من ناحية ثالثة .ويف إطار
دعم هؤالء الف ّنانني املدهشني مبعرض  M.A.D.لدينا يف جنيڤ ،فإن هذا التعاون يفتح عاملاً من الفرص
من خالل اإلبداعات املشرتكة املحتملة مع آالت قياس الزمن من إم يب آند إف».

XIA HANG
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عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

ُولِ َد شيا هانغ عام  1978يف ِشنيانغ مبقاطعة لياونينغ يف الصني .وبدأ الرسم بينام مل تتجاوز س ِّنه عرش
سنوات ،ثم التحق بكلية الفنون عام  ،1997وتخ ّرج عام  2002بدرجة البكالوريوس يف الفنون الجميلة
من أكادميية لوكزون للفنون الجميلة يف الصني.
وكان مرشوع تخ ّرجه عبارة عن مجموعة من التامثيل املصغَّرة لإلنسان ،والتي صنعها من الستانلس
ستيل املصقول مبلمس عاكس ،وهو الشكل األول من األشكال الفائقة التم ُّيز التي بلغت ذروتها يف مؤرش
الطاقة االحتياطية املوظّف يف «ليغايس ماشني رقم  1شيا هانغ» .وحصل هذا الف ّنان البارع أيضاً عىل
درجة املاجستري يف الفنون الجميلة من قسم النحت باألكادميية املركزية للفنون الجميلة بالصني.
ومنذ بدأ عمله يف مجال النحت ،ارتبط شيا هانغ بالفوالذ بشدة ،بفضل ما يتمتّع به املعدن من ق ّوة
وملمس عايل الصقل .وعن ذلك يقول« :ظللت دوماً مهتامً بذلك املعدن ،ورمبا جذبني إليه بريقه
ومتانته .ويفوق املعدن يف ق ّوت ّه األحجار واألخشاب ،وعالوة عىل ذلك ميتاز بقابليته للطرق .وأعتقد أن
املتغي للمعدن يشبه سامت البرش ،وهذا هو السبب يف اختياري العمل مع املعدن».
املنطق الحريك ّ
ويؤمن شيا هانغ بأن منحوتاته يجب أن ت ُعا َمل وكأنها لُعباً ،لذلك يريد أن متس الناس أعامله الفنية
بأناملها ،وأن تلعب بها .وإبرازا ً لهذه الفلسفة ،أقيم معرض لهانغ عام  2008تحت عنوان «رجا ًء ممنوع
اللمس» ،حيث شُ ِط َب عن عمد عىل كلمة «ممنوع» .ورغم أننا قد نرى إبداعات شيا هانغ غريب ًة ،فهو
يراها وكأنها أطفال صغرية ...أطفال بدينة.
وعن ذلك يقول هانغ« :حينام التقيت ماكس (اختصار السم ماكسيميليان) كان مرتدياً إتش إم ،3
وقد أعجبتني الطبيعة النحتية املرحة لتلك القطعة .ومنه تعلّمت أن الساعات ميكن أن تكون إبداعي ًة
للغاية .ويعجبني شغف ماكس بالبحث عن ف ّنانني لهم أذواق مشابهة ،ويُعد معرض  M.A.D.الذي
تقيمه إم يب آند إف يف جنيڤ واحدا ً من صاالت العرض الفن ّية املفضلة يل عىل املستوى العاملي .وآمل
أن أمتكن من جمع ساعات ماكس يف يوم من األيام ،وأعتقد أن األعامل الفن ّية امليكانيكية لدار إم يب آند
إف ال ت ُبارى .وأنا سعيد للغاية أن سنحت أمامي فرصة التعاون مع إم يب آند إف ،فآالت قياس الزمن
من إبداعهم تلهمني».

XIA HANG

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

املح ِّرك

حركة ساعاتية ثالثية األبعاد تم تطويرها حرصياً لصالح «إم يب آند إف» بواسطة جان-فرانسوا موجون
من «كرونود» ،وحدد تفاصيل زخارفها الجاملية كاري ڤوتيالي ِنن.
تتم التعبئة يدوياً عرب خ ّزان زنربك رئييس وحيد.
مؤرش الطاقة االحتياطية :متثال مصغَّر لإلنسان من إبداع الف ّنان الصيني شيا هانغ.
الطاقة االحتياطية 45 :ساع ًة.
ترس التوازن :ترس توازن مع َّدل يبلغ قطره  14مليمرتا ً وبه أربعة برا ٍغ تقليدية منظِّمة تطفو أعىل
الحركة واملينائني.
زنربك التوازن :بانحناءة «بريغيه» التقليدية وينتهي بحاملة متح ّركة للرباغي ذات الرؤوس.
معدل التذبذب 18 :ألف ذبذبة يف الساعة 2.5/هرتز.
عدد املكونات.274 :
عدد الجواهر.23 :
وموسعة.
تفريغات األحجار :ذهبية ومصقولة ّ
الصقل الفاخر :صقل يدوي فائق باألسلوب املم ِّيز للقرن التاسع عرش ،بزوايا شطف داخلية تربز املهارة
اليدوية ،وأجزاء مصقولة ومشطوفة ،وزخارف عىل شكل األمواج املم ِّيزة لجنيڤ ،وحفر يدوي.

الوظائف

تشري إىل الساعات والدقائق ،وتعرض منطقتني زمنيتني مستقلّتني متاماً عىل مينائني ،وبها مؤرش رأيس
مجسم مصغَّر لإلنسان ،مصنوع من األملنيوم مبلمس عايل الصقل.
فريد للطاقة االحتياطية يؤديه َّ
التاج األمين يظهر عند مؤرش الساعة  4لضبط الزمن بامليناء األمين وللتعبئة ،والتاج األيرس يظهر عند
مؤرش الساعة  8لضبط الزمن بامليناء األيرس.

العلبة

تتوفر مصنوع ًة من الذهب األحمر عيار  18قرياطاً أو من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً.
األبعاد 44 :ملم عرضاً ×  16ملم ارتفاعاً.
عدد املكونات65 :

البلّورات الصفريية

قبّة عالية من البلّور الصفريي عىل الوجه األعىل وبلّورة صفريية عىل الوجه الخلفي بطالء مقاوم
لالنعكاس عىل الوجهني.
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الحزام واملشبك

حزام أسود أو بُني من جلد التمساح األمرييك ومحاك يدوياً ،مبشبك بلون الذهب مامثل للعلبة.

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

الفكرة :ماكسيميليان بوسري  /إم يب آند إف
تصميم املنتج :إريك غريود  /إريك غريود ديزاين استوديو
املجسم املصغَّر لإلنسان مبؤرش الطاقة االحتياطية :شيا هانغ
مبتكر َّ
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف  /إم يب آند إف
تطوير الحركة :جان-فرانسوا موجون  /كرونود
تصميم الحركة ومواصفات الصقل النهايئ :كاري ڤوتيالي ِنن
األبحاث والتطوير :غيوم تيڤنان  /إم يب آند إف
الرتوس :جان -مارك ناڤال  /رواج إس إيه
جرس ترس التوازن :بنيامني سيغنود  /أميكاب
ترس التوازن :يان لو مارتريه cedµ /
مجسم اإلنسان مبؤرش الطاقة االحتياطية :سيباستيان كيلَر ،وألكسندر جيليه  /موتِك
َّ
الصفائح والجسور :رودريغ بوم  /داماتِك
حفر الحركة يدوياً :إيدي جاكيه ،وسيلڤان بيتكس  /غليبتو
صقل مك ّونات الحركة يدوياً :جاك -أدريان روشا  /يس-إل روشا
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتيه ،وإميانويل ميرت  /إم يب آند إف
العلبة :برتراند جونيه ،ودومينيك مانييه  /جي آند إف شاتالن
املشبك :إيربا إس إيه
امليناءان :فرانسوا برنارد ،ودوين باريل  /ناتيبيه
العقارب :بيري شيلييه ،وإيزابيل شيلييه ،وفيليكس سيليتا  /فيدلر
الطبقة الزجاجية :مارتن ستيتلر  /ستيتلر
كامي فورنيه
الحزام :أوليفييه بيورنو ّ /
علبة التقديم :أوليڤييه بريتون  /إيه يت إس ديڤلومبون
لوجيستيات اإلنتاج :ديڤيد المي  /إم يب آند إف
مسؤولو التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڤريجيني ميالن  /إم يب آند إف
معرض  :M.A.D.هريڤي إستيني  /إم يب آند إف
املبيعات :لوي أندري ،وباتريشيا دوڤيالر  /إم يب آند إف
التصميم الغرافييك :داميان سيدو  /إم يب آند إف
تصوير املنتج :مارتن ڤان دير إند
تصوير الشخصيات :ريجي غوالي  /فيديرال
موقع الويب :ستيفان باليه ،وغيوم شميتز ،وڤيكتور رودريغي  /سومو إنرتأكتيڤ
النصوص :إيان سكلرين ،وستيڤ روجرز  /أندرثديال
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عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

خالل مزاولة عمله عىل مدى خمسة عرش عاماً يف إدارة عدد من ماركات الساعات الفخمة والراقية،
أدرك ماكسيميليان بوسري أن أكرث املشاريع إمتاعاً وتحقيقاً لرضاه الذايت كانت تلك التي عمل فيها مع
صانعي الساعات املستقلني املوهوبني .ومن هنا ،خطرت بباله فكرة تأسيس رشكة مثالية خاصة به
تقترص حرصياً عىل تصميم وإنتاج كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومتميزة،
عىل أن يبدعها بالتعاون مع املهنيني املوهوبني الذين يحرتمهم ويتمتع بالعمل معهم .وعىل هذا النحو،
ح ّول املبادر بوسري فكرته هذه إىل واقع ملموس ،فكانت «إم يب آند إف».
و»إم يب آند إف» هي مخترب للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة ،حيث يجتمع يف ظلها كل عام عدد
من صانعي الساعات املستقلني من أجل تصميم وإنتاج آالت مبتكرة لقياس الزمن .ومن خالل ذلك،
سعت «إم يب آند إف» الحرتام التقاليد دون التقيّد بها ،لتكون حافزا ً لها عىل مزج التقنيات التقليدية
والعالية الجودة الخاصة بتصنيع الساعات مع أحدث األساليب التقنية الحديثة وأرقاها عىل اإلطالق من
أجل ابتكار روائع متقنة ومثرية راقية وثالثية األبعاد.
يف عام  ،2007كشفت «إم يب آند إف» عن باكورة إنتاجها من آالت قياس الزمن ،والتي أرست علبتها
الثالثية األبعاد و»م ِّحركها» املزخرف بأسلوب جاميل الفت املعيار الشديد الحساسية لآلالت األخرى التي
تم إنتاجها فيام بعد – آالت تقيس الزمن وليست آالت لقياس الزمن .ويف  ،2011أطلقت «إم يب آند
إف» مجموعتها املشتملة عىل ُعلب دائرية تحت اسم «ليغايس ماشني» ،وجاءت هذه القطع بتصميم
كالسييك بشكل أكرب (كالسييك مبعايري «إم يب آند إف») لالحتفاء باالمتياز الذي م َّيز صناعة الساعات
يف القرن التاسع عرش ،وذلك عرب إعادة تفسري اآلليات املعقّدة املأخوذة عن عظامء املبدعني يف دنيا
الساعات من أجل ابتكار أعامل فنية معارصة .ويف كل عام ،تبادل «إم يب آند إف» بني إطالق آلة زمنية
مثرية جديدة (هورولوجيكال ماشني) ،وأخرى مستوحاة من التصاميم التاريخية (ليغايس ماشني).
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ُولِد ماكسيميليان بوسري يف ميالنو بإيطاليا ،قبل أن ينتقل يف سن مبكرة إىل لوزان بسويرسا ،حيث أمىض
شبابه .نشأ بوسري يف بيئة عائلية متعددة الثقافات ،فوالده كان دبلوماسياً سويرسياً ،وقد التقى بوالدته
الهندية الجنسية يف بومباي ،األمر الذي ساهم يف تطويره لنهج متنوع ومتداخل ثقافياً يف حياته وأعامله.
ويف يوليو من عام  ،2005ويف سن الثامنة والثالثني ،أسس بوسري أول مخترب يف العامل قائم عىل ابتكار
مفاهيم جديدة يف عامل قياس الوقت ،تحت اسم "إم يب آند إف" (وهي األحرف األوىل من عبارة:
وتجسد "إم يب آند إف"
ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه) ،والتي يتشارك فيها اليوم مع سريج كرينكوف.
ّ
هذه عىل أرض الواقع حلم بوسري يف امتالك ماركة خاصة بها يخصصها بشكل كامل لتطوير مفاهيم
مبتكرة لقياس الزمن ،وذلك من خالل العمل مع مجموعات من األشخاص املتعددي املهارات الذين
يستمتع بوسري بالعمل معهم.
متثّل روح املبادرة موطن قوة ماكسيميليان بوسري ،ففي عام  ،1998حينام مل يتجاوز سنه الحادية
والثالثنيُ ،ع ّي مديرا ً عاماً لرشكة "هاري وينستون رير تاميبيسيز" بجنيف .وخالل سبع سنوات ،ح ّول
بوسري هذه الرشكة إىل ماركة مكتملة املعامل لها احرتام كبري وتبجيل بالغ يف دنيا الساعات الراقية ،وذلك
من خالل تنقيح إسرتاتيجياتها ومنتجاتها وخطط التسويق والتوزيع الخاصة بها عىل املستوى العاملي،
فيام مل يغفل االهتامم بتكامل التصميم ،وتعزيز مجاالت البحث والتطوير والتصنيع داخل الرشكة .وقد
أدت جهوده هذه إىل زيادة رأس املال بنسبة  ،%900كام تبوأت "هاري وينستون" أعىل املراكز الريادية
ضمن فئتها التنافسية.
وقبل عمله يف "هاري وينستون" ،اكتسب ماكسيميليان بوسري شغفه الكبري بصناعة الساعات الراقية
خالل عمله األول لدى "جيجر-لوكولرت" .فخالل السنوات السبع التي أمضاها ضمن فريق اإلدارة العليا
بهذه الرشكة يف تسعينيات القرن العرشين ،تعززت صورة "جيجر -لوكولرت" بقوة ،بل وضاعفت رأساملها
عرش مرات .وقد تنوعت مسؤوليات بوسري لدى "جيجر -لوكولرت" من إدارة وتطوير املنتجات ،إىل البيع
والتسويق يف أوروبا.
تخ ّرج ماكسيميليان يف العام  1991حامالً شهادة ماجستري يف هندسة التقنيات الدقيقة من معهد
االتحاد السويرسي للتكنولوجيا يف لوزان.
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عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

THE SCULPTURES

عــو د ة إ ىل ا ملــحــتــو ى

،انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى
.)وأيضاً للوصول إىل كل صور املنتج (بدقة منخفضة وعالية
THE MACHINE

MR. UP & MR. DOWN
LM1 XIA HANG WG

LM1 XIA HANG WG
FACE

LM1 XIA HANG WG
FRONT

LM1 XIA HANG RG

LM1 XIA HANG RG
FACE

LM1 XIA HANG RG
FRONT

THE FRIENDS

LM1 XIA HANG
FRIENDS

LM1 XIA HANG
FRIENDS

MAXIMILIAN
BÜSSER 1

MAXIMILIAN
BÜSSER 2

XIA HANG 1

XIA HANG 2

LM1 XIA HANG WG
POWER RESERVE MAN

XIA HANG’S ART

SCULPTURE I
‘COMING SOON’

SCULPTURE 2
‘COMING SOON’

SCULPTURE
‘NOT FAR’

THE ENGINE

LM1 XIA HANG WG

LM1 XIA HANG RG

