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 "إم بي آند إف ماد غاليري"
"إم بي آند إف"  لعالمة، أي )صالة عرض اآلالت الميكانيكية ذات البراعة الفنية(، التابعة "ماد غاليري"اشُتق مفهوم صالة عرض 

السويسرية المرموقة؛ من فكرة خلق عالم آسر الجمال من إبداعات الفنون الحركية؛ حيث تفرض آالت قياس الزمن، وأدوات الفن 
 الميكانيكي، سيادتها وتميزها الساحر.

 
والمشغل  الشركةمقر  حجر من ، على مرمى2011، في مدينة جنيڤ في العام "ماد غاليري"افتتحت "إم بي آند إف" أولى صاالت عرضها 

 التابع لها، في قلب الجزء القديم من المدينة.
  

 ، في مدينة تايبيه، بالتعاون مع شركاء التجزئة المحليين شركة "سويس برستيج".2014ثم كان افتتاح الصالة الثانية في يونيو من العام 
 

، شركة "أحمد صديقي وأوالده" والتي يتم تشغيلها بواسطةالثالثة في دبي،  "ماد غاليري"صالة عرض  ، تم افتتاح2016وفي يناير من العام 
 والتي تقع اآلن في مركز تسوق "دبي مول".

 
"أوشن ترمينال"(، وذلك في مركز تسوق ، في هونغ كونغ )2018أما صالة عرض "ماد غاليري" الرابعة فقد تأسست في أكتوبر من العام 
 بفضل شريكنا وكيل التجزئة المحلي؛ شركة "إليغانت واتش آند جوليري". 

 
، من أجل إحاطة إرثها من روائع الساعات واآلالت الميكانيكية بالبيئة "ماد غاليري"رت "إم بي آند إف" فكرة إنشاء صاالت عرض وقد ابتك

من الفنانين المبدعين، يجمعها عالم الفن  كوكبة الشركةرهم هذه البيئة، اكتشف القائمون على المناسبة؛ لالستمتاع بهذه اإلبداعات. وبتوفي
        الحركي بصلة قرابة!

 
ويوضح المبدع ماكسيميليان بوسير، مؤسس ومبتكر "إم بي آند إف"، المفهوم الكامن وراء إنشاء صاالت العرض هذه، والسمات المشتركة التي 

المنصة المثالية  "ماد غاليري"تنتظم جميع القطع المذهلة للمجموعات المعروضة في هذه الصاالت؛ بقوله: "كانت رؤيتنا أن تكون صاالت 
 الت الميكانيكية من إنتاجنا، فضاًل عن قطع أخرى من أعمال الفن الحركي لمبدعين آخرين نكن لهم تقديرًا كبيرًا. لعرض اآل

 
ي صنع وتبتكر "إم بي آند إف" آالت قادرة على قياس الزمن، ولكنها ليست لذلك فقط؛ إذ إنها فضاًل عن ذلك نماذج فريدة للبراعة الميكانيكية ف

وق هذا أعمال ثالثية األبعاد من إبداعات الفن الحركي. واألمر نفسه ينطبق على أعمال جميع المبدعين، التي ُتعرض في الساعات، بل إنها ف
؛ إذ إن هذه األعمال تتجاوز الغرض العملي من وراء ابتكارها، بحيث ترقى إبداعاتهم إلى مرتبة األعمال الفنية "ماد غاليري"صاالت عرض 

 الراقية.
 

، نلتقي بفنانين لديهم عقلية مماثلة لعقليتنا في "إم بي آند إف"؛ بأناس يفكرون بطريقة تشبه طريقة تفكيرنا، "ماد غاليري"وبفضل صاالت عرض 
 ويشاركوننا شغفنا بابتكار أعمال تنتمي إلى الفن الحركي".

لة من إرث "إم بي آند إف" من روائع الساعات واآلالت وداخل صاالت العرض المبهرة هذه، لن يستمتع الزائر فقط بمشاهدة مجموعة كام
أو كما تحب "إم بي آند إف" أن  –الميكانيكية، ولكنه أيضًا سيكون بإمكانه االستمتاع باكتشاف مجموعة إبداعات من القطع المختارة بعناية 
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ثارتها بصره، وتزيد من سرعة نبضات  من جميع أنحاء العالم، والتي ستخطف كل قطعة منها –تسميها: أدوات الفن الميكانيكي  بإبداعها وا 
 قلبه!

 
 

www.madgallery.net  @MBFMADGALLERY 
www.facebook.com/MBF.MADgallery 
www.instagram.com/mbfmadgallery 
https://twitter.com/mbfmadgallery 
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