
 

 

 

 
في باريس مميزة من "الفنون الشرقية" مجموعة كريستيز تعرض 
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من مميزة مجموعة عن عرض « كريستيز»دار أعمنت  :0202ابريل  30دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
. وسيتصدر مجموعة 2013يونيو  20باريس في في « كريستيز»تنظمو في المزاد الذي « الفنون الشرقية»

بردجمان". ومن المتوقع أن التحف الفنية لوحات لمفنانين "إتيان دينيو"، و"فيميكس فيميبوتو"، و"فردريك أرثر 
 مميون دوالر أمريكي.  11.7و 7.8يحقق المزاد بأكممو ما بين 

 
المشرق طوال فترة القرن التاسع عشر دورًا مميمًا لممسافرين والفنانين حول العالم. إذ كان يدعى وقد لعب 

طوبوغرافية ومتخيمة عن  الفنانون لمتابعة مياميم العسكرية أو العممية أو الدبموماسية ولتقديم تمثيالت

  (1929 – 1861ألفونس إتيان دينيه )

 المدرسة القرآنية  

 1,000,000 – 780,000القيمة التقديرية: 



 

 

األماكن التي قاموا بزيارتيا. ثم ما لبث أن اتخذ ىذا األمر منحًا مختمفًا في نياية القرن التاسع عشر، عندما 
استوطن الرسامون المستشرقون من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا لفترات طويمة من الزمن في شمالي أفريقيا، 

ن الشرق، عبر تصويرىم الواقعي لكل مناحي الحياة. ويعد "دينيو" فنانًا رائدًا بين وبدؤوا بنقل الرؤية الغربية ع
العديد من الرسامين ممن وثقوا عن المشرق، وقاموا عبر لوحاتيم الزيتية بتخميد المدن العصرية، واالحتفاالت 

 التقميدية، والمناظر الطبيعية في الشرق. 
 

  ( 0101-0680ألفونس إتيان دينيه )
ثم بدأ سفره إلى الجزائر ، 1861ولد "دينيو" في باريس عام 

. وأقام في واحة الصحراء الكبرى المعروفة باسم 1884عام 
"بو سعادة"، واستأجر لديو "سميمان بن إبراىيم" لمعمل كدليمو 

، انتقل إلى "بو سعادة" لإلقامة 1904الشخصي. وفي عام 
نو. لقد أسيم عمى نحو دائم وعاش إلى جانب صديقتو ومعاو 

موطنو الجديد في تعزيز ارتباطو باألرض وبالجزائريين، ما 
. ثم سافر إلى مكة 1913دفعو إلى اعتناق اإلسالم في عام 

. ويتم حاليًا عقد وعرض أعمااًل كثيرة لمفنان في 1929ألداء فريضة الحج قبل فترة قصيرة من وفاتو عام 
في "متحف أورسي" في باريس، والمتحف الوطني لمفنون  المجموعات العامة بما في ذلك تمك المعروضة

 إتيان دينيو في "بو سعادة".  –الجميمة في الجزائر، ومتحف نصر الدين 
 

تقدم ىذه المجموعة الرائعة تصويرات متنوعة لمفنان عن الجزائر كما في 
دوالر  1,000,000 – 780,000"المدرسة القرآنية" )القيمة التقديرية: 

ذ يتمتع الفنان بنشاط سياسي، أمريكي، ا لمبينة في الصفحة األولى(. وا 
فقد كشفت لوحاتو عن موقفو حيال الجيود الحالية الجارية في وقتو. 

 450,000 – 350,000حيث تصور لوحة "المسيرة" )القيمة التقديرية: 
دوالر أمريكي، المبينة عمى اليسار( الشريف محمد بن عمي بن شابيرا 

 مقبائل ضد السمطات االستعمارية. ىو يقود ثورة ل
 

 ( 0106 – 0681فريدريك آرثر بردجمان )



 

 

تتممذ "فردريك أرثر 
بريدجمان" عمى يد الفنان 
"جان ليون جيروم"، ثم ما 
لبث أن حقق شيرة 
سريعة في فرنسا عقب 
عرضو أعمااًل لو في 

. 1868الصالون عام 
وأصبح مغرمًا بالشرق 
بعد رحمتو األولى إلى 
قامتو ىناك لسنوات عدة يرسم البمد التي أحب. وتعد لوحة "حفل عيساوي في البميدة، الجزائر" أحد  الجزائر، وا 

دوالر أمريكي( التي قام فييا  1,000,000 – 780,000)القيمة التقديرية:  أعمالو الميمة عن ىذه الفترة
ام النار، مع رصده بدقة بالغة لمفروق الدقيقة ببراعة بتصوير المحظة الدرامية التي قام فييا أحد الرجال بالتي

 في تعابير المتفرجين. 
 

  ( 0668 – 0601فيميكس فيميبوتو )
اشتير "فميكس فيميبوتو" بمشاىده عن 
المعارك التاريخية، حيث رافق "دوق 
أومالي" في حممة وىران. وفي عام 

لوحة ، قام "فيميبوتو" برسم 1866
"الشريف بوباال والال فاطمة يقودان جيش 
الثوار" التي تبين المقاومة الجزائرية ضد 
الجيش الفرنسي في الخمسينيات من 
القرن التاسع عشر )القيمة التقديرية: 

دوالر  455,000 – 325,000
أمريكي، المبينة أدناه(. وفي لوحتو ىذه، 

مة"، التي كانت تركب الخيل بشجاعة إلى جانب الشريف فاطيقوم الفنان بتجسيد تمرد زعيم المقاومة "الال 
أثناء دحر ىجوم العدو. وبالرغم من أنو بفضميا تحقق النصر المؤزر الذي قاد الجنرال "راندون" إلى "بوباال" 



 

 

بعد اعتقاليا عمى يد الجنرال راندون عام  1863طمب وقف إطالق النار، إال أنيا توفيت في األسر عام 
1857 . 

 
 مساءًا. 3يونيو عند الساعة  20د: الخميس المزا

 6صباحًا لغاية  10يونيو من الساعة  19، األربعاء 18، الثالثاء 17، االثنين 15السبت المشاهدة العامة: 
 ظيرًا.  12صباحًا إلى الساعة  10يونيو من الساعة  20مساءًا والخميس 

 باريس.  75008، 9دار كريستيز: شارع ماتينيون 
 

 Christie’s« كريستيز»معمومات حول 

حصدت مزاداتيا  2011ىي االسم الرائد عالميًا في تنظيم المزادات العمنية لألعمال الفنية، وفي عام « كريستيز»دار 
« كريستيز»مميار دوالر أمريكي. وتنفرد  5.7مميون جنيو أسترليني/ 3.6العمنية والخاصة حول العالم ما مجموعو 

بأنيا االسم العريق والموثوق الذي َيْعَيُد إليو كباُر المقتنين المخضرمين حول العالم بمقتنياتيم من األعمال الفنية 
 1766عام « كريستيز»النفسية، مثمما تنفرد بخدمة ال مثيل، مقرونة بخبرتيا المعمَّقة في ىذا المضمار. تأسَّست 

ى يِد جيمس كريستي، ومنذئٍذ أخذت بزمام المبادرة في تنظيم أىّم وأعظم المزادات العمنية في العالم، عمى مدار عم
مزادًا سنويًا عمى امتداد  450أكثر من « كريستيز»القرون، والتي تضمَّنت أشير األعمال الفنية الفذة والخالدة. وتنظِّم 

لجميمة والخزفية والمجوىرات والّصور والمقتنيات والنبيذ المعّتق وغيرىا أكثر من ثمانين فئة، بما في ذلك الفنون ا
دوالر أمريكي وأكثر من مئة مميون  200بين « كريستيز»الكثير. وتتراوح أسعار المعروضات المشاركة بمزادات 

لعمالء المرموقين، منذ قرون بتنظيم أىّم المزادات الخاصة في العالم لنخبة من ا« كريستيز»دوالر. كما يقترن اسم 
السّيما ما يتصل باألعمال الفنية لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية واألعمال الفنية المعاصرة واالنطباعية والحديثة، 
وأعمال الفنانين األوروبيين من القرن الرابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، باإلضافة إلى المجوىرات. وفي عام 

مميون  808.6مميون جنيو أسترليني/ 502ما مجموعو « كريستيز»ات الخاصة التي نظمتيا حصدت المزاد 2011
 بالمئة مقارنة بما حققتو في السنة السابقة. 44دوالر أمريكي، بزيادة قدرىا 

 10دولة، كما تممك  32مكتبًا في  53حضورىا حول العالم عمى مدار األعوام، وىي تممك اليوَم « كريستيز»وطَّدت 
ت الستضافة مزاداتيا حول العالم في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي وزيوري  وىون  صاال

السبَّاقة عالميًا عندما وسَّعت نطاق مبادراتيا مؤخرًا في األسواق الناشئة والجديدة، مثل « كريستيز»كون . وكانت 



 

 

، حيث باتت تنظِّم مزاداٍت ومعارَض دورية ناجحة في بكين روسيا والصين واليند ودولة اإلمارات العربية المتحدة
 ومومباي ودبي.

* التقديرات ال تشمل النسبة اإلضافية التي يتحمَّميا من يرسو عميو المزاد. أرقام المبيعات ىي أسعار البيع مضافًا 
ن التكمفة ورسوم التمويل وما في إلييا النسبة اإلضافية التي يتحّمميا الطرف الذي يرسو عميو المزاد، بينما ال تتضمّ 

 حكم ذلك.

 

 


