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 MAGNUMהחדשה ישנה לעולם את
הקמתה של המזקקה
פניה של אחוזת מקאלן .הרגע ההיסטורי הזה תועד
במהדורה מיוחדת ,המגוללת את סיפורו של מקאלן
בצורה חדשנית ומשכנעת ,על ידי שיתוף פעולה של
הצלמים המובילים בעולם שמתעדים את המסע של
הסינגל מאלט האולטימטיבי.
המהדורה המוגבלת השביעית Master Macallan The
 Edition Magnum :Photography ofחוגגת את
המזקקה החדשה ומרכז המבקרים של מקאלן.
אוסף התמונות ,שצולם על ידי  6צלמים מובילים :סטיב
מקורי ,מרטין פאר ,פאולו פלגרין ,מארק פאוור ,ג'ורג'י
פנחסוב ואלק סוט' לוכד רגעים אייקוניים משלב הרעיון
ועד להשלמת המזקקה .מתוואי הנוף ועד חומרי הגלם
מהם נולדה המזקקה ,עד לאופי העובדים והמסייעים
בהגשמה ,דיוקנאות אמנותיים של אנשים תורמים
להבנה עמוקה יותר של מהות המזקקה וקווי המתאר
שלה.
התמונות המופלאות בעלות הערך האספני ,מגיעות יחד
מוצגות בתוך יצירת אומנות בפני עצמה ,אלבום ייחודי
וקופסת מתנה .היא מכילה בנוסף בקבוק וויסקי
במהדורה מוגבלת;  6צילומים חתומים על מנת לייצג כל
אחד מהצלמים וספר צילומים אקסקלוסיבי.
תוך שהיא משקיעה עצמה בעולם הצילום ,יוצרת
הוויסקי של מקאלן שרה בורגס יצרה סינגל מאלט
משמונה חביות שונות ,כל אחת נבדלת באופייה על
מנת לשקף את סגנון הצילום של צלמי המגנום.
חבית מתובלת עם רמיזה של ג'ינג'ר משקפת את סגנונו
הנועז והאמיץ של מקורי; חבית בה עץ האלון גובר על
מאפיינים עדינים יותר נועד לציין את השקפת עולמו
הבלתי ישירה של פאר על העולם.

חבית קלאסית עם תווים עצמתיים של דובדבן שחור
מחמיאים לתמונות השחור לבן של פלגרין; שתי חביות
נועדו לייצג את פאוור שנוצר את המוכר ,אך מנקודת
מבט חדשנית.
חביות עץ אלון שיושן בהן יין אדום אירופאי יוצרות צבע
מהגוני אדום שמייצג את עבודתו הצבעונית של פנחסוב;
וחביות עץ אלון אמריקאי חדשות עם תווי הטעם
העדינים של פירות הדר לוכדים את המורשת
והרפתקנות של סוט'.
התוצאה הסופית היא ביטוי עוצמתי אך בו בזמן קלאסי.
מקאלן עם עוקץ ועומק ,המביא את היצירה כולה
שבאומנות החביות יחד בצורה שמציתה את הדמיון
והגאונות של מגנום.

צבע:
ענבר עמוק עם זהב ורוד.

ניחוח:
רמז לאדמת כבול משתלב עם החום של ג'ינג'ר
ואלון מעודן .בנוסף ,ריח קלמנטינות והדרים ביחד עם
תפוחים מקורמלים מגיעים מיד לאחר מכן.
טעם:
פירות יבשים מסוכרים ,קרמל עם מעט תבלינים
וחלת דבש.

סיומת:
בינונית עד ארוכה ,מתוקה יחסית עם טעם
אדמתי.
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