مزاد كريستيز تعرض أعمال نخبة من الفنانين الرواد في المنطقة من أمثال
بول غيراغوسيان ورضا ديراكشاني وأحمد إيمهان وشفيق عبود في مزاد
شهر أكتوبر في دبي

َريْع بيع ستة أعمال خالل المزاد المرتقب سيذىب لدعم «مؤسسة قزوين لمفنون»

(ولد )1552
لوحة  )2011( Sensibility Greenلمفنان اإليراني رضا ديراكشاني ُ
(القيمة التقديرية األولية 90,000-70,000 :دوالر أمريكي)

(ولد )1561
لوحة  )2000( Eyes on Meلمفنان المغربي حسن حجاج ُ
(القيمة التقديرية األولية 15,000-10,000 :دوالر أمريكي)

مزاد األعمال الفنية العربية واإليرانية والتركية الحديثة والمعاصرة
الثالثاء واألربعاء 23و  24أكتوبر/تشرين أول 2102

برعاية «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية»

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 01 ،يوليو :2102أعمنت اليوم دار كريستيز ،دار المزادات العمنية العالمية

المقرر بدبي يومي الثالثاء
العريقة ،إن مزاد األعمال الفنية العربية واإليرانية والتركية الحديثة والمعاصرة
ّ
واألربعاء  22و 22أكتوبر 2102سيشمل أعمال ثمة من أشير الرسامين بالمنطقة من أمثال بول
غيراغوسيان ورضا ديراكشاني وأحمد إيميان وشفيق عبود .وأشارت كريستيز إلى أن المزاد المرتقب سيشيد

بيع ستة أعمال يذىب َرْيعيا لدعم «مؤسسة قزوين لمفنون» ) (CAFالتي تأسَّست عام 2011كمؤسسة غير
العميا
نامج ٍ
ربحية وأطمقت بر َ
منح يتيح لطمبة الفنون من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إكمال دراستيم ُ
بجامعة الفنون – لندن ) .(UALوسينعقد المزاد برعاية «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» خالل اليومين

المذكورين أعاله بفندق جمي ار أبراج اإلمارات ،عمى أن تتاح لمجميور فرصة معاينة األعمال المشاركة بدءاً
من يوم األحد الذي يسبق موعد المزاد.

وقال مايكل جييا ،المدير التنفيذي لدى كريستيز الشرق األوسط والذي سيشرف عمى المزاد" :مازال أمامنا

عدة قبل انعقاد المزاد ،غير أن األعمال التي ُعيد إلى كريستيز ببيعيا ِّ
تبشر بمزاد متميز يجمع نخبة
أشير ّ
من األعمال الحديثة والمعاصرة .وينعقد المزاد وفق َّ
الن َسق الذي اعتمدتو كريستيز السنة الماضية ولقي
ينصب األول عمى روائع األعمال
استحساناً بين أوساط المقتنين والميتمين ،إذ يتألف المزاد من جزأين
ّ

الحديثة والمعاصرة ،فيما يركز اآلخر عمى أعمال فنانين مبدعين واعدين ،وبذلك ستصطف أعماليم جنباً إلى
جنب مع روائع أشير الفنانين المعاصرين بالمنطقة".

ومن أبرز األعمال المعروضة بمزاد كريستيز القادم بدبي لوحة  Sensibility Greenلمفنان اإليراني رضا

(ولد عام  ،)1952وىي لوحة زيتية أنجزىا عام  2011مستعيناً بطيف من المون األخضر عمى
ديراكشاني ُ
امتداد الموحة (الصورة أعاله) .ويشتير ديراكشاني ،وىو رسام وموسيقار وممارس لمفنون األدائية ،بقدرتو الفذة
عمى إبراز شغفو بالطبيعة و ِّ
الشعر والثقافة الشعبية والتناغم من خالل لوحاتو .ويشير ديراكشاني إلى أن

المنطقة التي ُولد بيا في شمال إيران ىي مصدر إليامو ،إذ ترعرع في منطقة جبمية محاطة باألشجار وحقول
األزىار البرية( .القيمة التقديرية األولية 90,000-70,000 :دوالر أمريكي).
ومن األعمال البارزة أيضاً المشاركة بمزاد كريستيز القادم لوحة جميمة لمفنان التشكيمي المبناني بول

غيراغوسيان

)(1993-1926

تبرز

المونين األصفر والبرتقالي بدرجاتيما

المختمفة وتظير أشخاصاً ُمصطفِّين مع
خمفية صفراء (القيمة التقديرية األولية:

40,000-30,000دوالر أمريكي) .كما
تشارك بالمزاد صورة كوالجية/صورة

ممنتجة لمفنان الفوتوغرافي المبناني

(ولد عام  ،)1962وتحمل
كميل زخريا ُ
الصورة التي تعود إلى عام 2010عنوان

( The Fortune Tellerالقيمة التقديرية األولية 7,000-5,000 :دوالر أمريكي)ُ .يذكر أن كميل زخريا
رحل عن لبنان خالل الحرب األىمية وتظير أعمالو شغفاً الفتاً بمفاىيم اليوية واالنتماء والوطن .وتظير
وعرض ىذا العمل
الصورة كوالجية 72بطاقة مقموبة تحمل ك ّل واحدة منيا حكمة أو قوالً مأثو اًر أو اقتباساًُ ،
لممرة األولى في معرض أقامو كميل زخريا بمممكة البحرين عام .2010

(ولد عام  .)1931وتُظير الموحة
ومن شمال أفريقيا تشارك لوحة ميمة لمفنان الجزائري عبداهلل بن عنتر ُ
المعنونة Le CarnavalVenitien
أشخاصاً بمدينة البندقية يرتدون أزياء
بألوان الفتة ومتباينة مثل األرجواني

والوردي واألزرق واألصفر مع خمفية

حمراء متقدة .وتتراوح القيمة التقديرية
األولية ليذه الموحة التي أنجزىا بن

عنتر عام  1973بين 80,000-

 60,000دوالر أمريكيُ .يذكر أن بن عنتر ُولد بمدينة مستغانم الجزائرية وتأثر خالل تمك المرحمة من حياتو
استقر بالعاصمة الفرنسية ليتأثر كثي اًر
بالموسيقى الجزائرية التي تسمَّمت كمماتيا إلى لوحاتو .وفي عام 1953
َّ
بول سيزان ،أحد رواد المدرسة االنطباعية الفرنسية ،واعتاد خالل تمك الفترة زيارة متحف الموفر لمشاىدة روائع

الرسامين األوروبيين خالل حقبة ما قبل القرن الثامن عشر.

ومن المممكة المغربية تشارك بمزاد كريستيز الموحة الفوتوغرافية  Eyes on Meلمفنان المغربي حسن حجاج

ٍ
ٍ
بقنان
الج ْوز مزيَّن
(ولد عام  ،)1961وتعود ىذه الموحة إلى عام  2000وىي محاطة
بإطار من خشب َ
ُ
وشاح مع عينين محدقتين،
منمنمة بألوان زاىية (الصورة أعاله) .وتبرز الموحة الفوتوغرافية وجو امرأة يغطيو
ٌ
ويحمل وشاح الوجو شعار لوي فيتون الشيير (القيمة التقديرية األولية15,000-10:000 :دوالر أمريكي).

ومن تركيا ،تشارك الموحة

ِّ
متعددة

المقاطع

المعنونة

 Blue Roomلمفنان التركي
أحمد

إيميان

(ولد
ُ

عام

 ،(1555وىي آخر لوحة

ضمن سمسمة أعمالو المعنونة

«أماكن» التي بدأىا عام
 ،2007حيث تعود ىذه الموحة
إلى عام  .2011ويعتمد
إيميان في إنجاز أعمال ىذه السمسمة عمى دمج آالف األطر الفوتوغرافية الممتقطة من أماكن عامة مثل

األماكن الدينية واألنفاق والمدارس وغيرىا .وتتراوح القيمة التقديرية األولية ليذه الموحة بين 80,000-50,000

دوالر أمريكي.

وأما الفنان التشكيمي المبناني شفيق عبود ) (2004-1926فتشارك لوحتو المعنونة Le Roi et la Reine

 de Caféالتي أنجزىا عام  .1978ويشتير عبود بروائعو التي ال تسرد حكاية ،بل تستميم لقطات عابرة من
حياتنا اليومية .وتتراوح القيمة التقديرية األولية ليذه الموحة بين  60,000-40,000دوالر أمريكي.

مؤسسة قزوين لمفنون

شوجا أ ازريوشيرام كريمي ،لوحة «الربيع» (من سمسمة «الصمت») :القيمة التقديرية األولية 30,000-20,000 :دوالر أمريكي،
وسيذىب َرْيع ىذه الموحة لدعم «مؤسسة قزوين لمفنون»

خالل القسم الثاني من مزاد كريستيز القادم ستُباع ستة أعمال َّ
تبرع بيا فنانون عالميون وغاليريات فنية دعماً
لمؤسسة «مؤسسة قزوين لمفنون» ) .(CAFيذكر أن «مؤسسة قزوين لمفنون» تأسَّست عام 2011كمؤسسة
منح يتيح لطمبة الفنون من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إكمال دراستيم
نامج ٍ
غير ربحية وأطمقت بر َ
العميا في مجال الفنون البصرية بجامعة الفنون – لندن ) .(UALوسيستفيد أول فنان واعد من المنطقة من
ُ

برنامج المنح إلتمام دراستو في وقت الحق من ىذا العام ،ولكن بعد أن تمقت المؤسسة عدداً كبي اًر من طمبات
االستفادة من برنامج المنح من بمدان الشرق األوسط ارتأت جمع األموال الالزمة لطرح خمس منح إضافية

المؤمل أن يتَّسع نطاق برنامج المنح ليشمل خالل السنة القادمة الفنون
كاممة خالل عام  .2013ومن
َّ

األدائية.

بدور ٍ
وقالت نينا ميدوي ،مؤسِّسة «مؤسسة قزوين لمفنون»" :تتطمع مؤسسة قزوين لمفنون لالضطالع ٍ
مؤثر

اليوة الثقافية والمغوية بينيما".
في التجسير بين الشرق والغرب وردم َّ

ومن بين الفنانين الذين وافقوا عمى دعم ىذه المبادرة ك ّل من :عمي بني صدر ممثالً بغاليري
 GalerieThaddaeus Ropacالباريسية؛ وشيرازىيوشياري ممثَّمة بغاليري  Lisson Galleryالمندنية؛
وشوجا أ ازريوشيرام كريمي (انظر الموحة أعاله)؛ وىادية شافية ممثَّمة بغاليري  Leila Heller Galleryفي
نيويورك؛ وبوران جينشي من غاليري الخط الثالث بدبي.

انتهى-تتوافر الصُّور عند الطمب

لمزيد من المعمومات تُرجى زيارة موقع كريستيزwww.christies.com :

لممحررين
معمومات
ِّ

ينعقد مزاد كريستيز لألعمال الفنية العربية واإليرانية والتركية الحديثة والمعاصرة برعاية «مجموعة زيورخ لمخدمات

المالية» يومي الثالثاء واألربعاء  23و  24أكتوبر  2012بفندق جمي ار أبراج اإلمارات.

 المؤتمر الصحفي والمعاينة :األحد  21أكتوبر عند الساعة  11:00صباحاً (سيتم تأكيد الموعد الحقاً)
وعامة لمشاىدة األعمال الفنية المشاركة بالمزاد القادم بفندق جمي ار أبراج اإلمارات.
 الدعوة مفتوحة ّ



األحد  21أكتوبر

22:00 – 14:00



االثنين  22أكتوبر

22:00 – 14:00



الثالثاء  23أكتوبر

( 22:00 – 10:00أعمال مختارة)



األربعاء  24أكتوبر

( 12:00 – 10:00أعمال مختارة)

لمحصول عمى نسخة من كتالوج المزاد أو لمعرفة المزيدُ ،يرجى االتصال بالرقم.+971 4425 5647 :

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

كبار المقتنين المخضرمين حول العالم بمقتنياتيم من األعمال الفنية
بأنيا االسم العريق والموثوق الذي َي ْعيَ ُد إليو ُ
المعمقة في ىذا المضمار .تأسَّست «كريستيز» عام  1766عمى
النفسية ،مثمما تنفرد بخدمة ال مثيل ،مقرونة بخبرتيا
َّ
ٍ
ِ
أىم وأعظم المزادات العمنية في العالم ،عمى مدار القرون،
يد جيمس كريستي ،ومنذئذ أخذت بزمام المبادرة في تنظيم ّ
تضمنت أشير األعمال الفنية الفذة والخالدة .وتنظِّم «كريستيز» أكثر من 450مزاداً سنوياً عمى امتداد أكثر من
والتي
َّ

الصور والمقتنيات والنبيذ المعتّق وغيرىا الكثير .وتتراوح
ثمانين فئة ،بما في ذلك الفنون الجميمة والخزفية والمجوىرات و ّ
أسعار المعروضات المشاركة بمزادات «كريستيز» بين  200دوالر أمريكي وأكثر من مئة مميون دوالر .كما يقترن
السيما ما يتصل
أىم المزادات الخاصة في العالم لنخبة من العمالء المرموقينّ ،
اسم «كريستيز» منذ قرون بتنظيم ّ
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  2011حصدت

المزادات الخاصة التي نظمتيا «كريستيز» ما مجموعو  502مميون جنيو أسترليني 808.6/مميون دوالر أمريكي،
بزيادة قدرىا  44بالمئة مقارنة بما حققتو في السنة السابقة.
َّ
اليوم  53مكتباً في  32دولة ،كما تممك 10
وطدت «كريستيز» حضورىا حول العالم عمى مدار األعوام ،وىي تممك َ
صاالت الستضافة مزاداتيا حول العالم في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي وزيوريخ وىونغ
كونغ .وكانت «كريستيز» السبَّاقة عالمياً عندما وسَّعت نطاق مبادراتيا مؤخ اًر في األسواق الناشئة والجديدة ،مثل
تنظم مز ٍ
روسيا والصين واليند ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث باتت ِّ
ومعارض دورية ناجحة في بكين
ادات
َ
ومومباي ودبي.

يتحمميا من يرسو عميو المزاد .أرقام المبيعات ىي أسعار البيع مضاف ًا
* التقديرات ال تشمل النسبة اإلضافية التي
َّ

تتضمن التكمفة ورسوم التمويل وما في
يتحمميا الطرف الذي يرسو عميو المزاد ،بينما ال
إلييا النسبة اإلضافية التي
ّ
ّ
حكم ذلك.
«مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» Zurich Financial Services Group

المزودين العالميين بحمول التأمين المختمفة ،وىي تدير
تُعد «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» (زيورخ) إحدى أكبر
ّ
شبكة عالمية من الشركات التابعة والفروع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وآسيا المطمة عمى المحيط
اليادي والشرق األوسط وغيرىا من األسواق .وتوفر «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» لعمالئيا ،من األفراد

متعددة الجنسيات ،نطاق ًا عريضاً من منتجات وخدمات التأمين العام
والشركات عمى اختالف أحجاميا والشركات
ّ
والتأمين عمى الحياة.
يقدمون خدمات المجموعة العمالقة لعمالئيا في
ويعمل في «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» نحو  60,000موظف ّ

تأسست عام  1872من زيورخ مق اًر ليا ،وىي
أكثر من  170دولة .وتتخذ «مجموعة زيورخ لمخدمات المالية» التي ّ
مدرجة في «بورصة إس آي إكس السويسرية» تحت الرمز .ZURN

لمعرفة المزيد ،تُرجى زيارة موقعيا عمى اإلنترنت.www.zurich.com :

