
 
 

 

كريستيز تعرض في مزادها المرتقب مجموعة من أبرز األعمال الفنية 
 المعاصرة لنخبة من فناني المنطقة

 

 
 1962لألميرة فخر النساء زيد،  Break of the Atom and Vegetal Lifeلوحة 

 
 2013أكتوبر  24-30دبي: في موسم مزادات كريستيز الخامس عشر 

 «زيوريخ»برعاية 
 

لألعمال الفنية العربية أعمنت كريستيز أن مزادىا المرتقب  :3103أكتوبر  3، ت العربية المتحدةدبي، اإلمارا
من الموحات  151ويضم أكثر من يتألف من ثالثة أجزاء سدبي في نية والتركية الحديثة والمعاصرة واإليرا

 24ستيز يوم الخميس كريستنظم  ،المنطقة. وفي مستيّل الموسم الجديدواألعمال الفنية المعاصرة في 
مزادًا إلكترونيًا حصريًا لألعمال الفنية الشرق أوسطية يستمر ألسبوعين كاممين وُيختتم يوم  2013أكتوبر
لتمكين الُمقتنين والميتمين عامة من معاينة األعمال معرضًا كريستيز . كذلك تنّظم 2013نوفمبر  11االثنين 

وذلك بدءًا من  ،مزاد الساعاتفي الثاني، وكذلك الساعات المشاركة بجزأيو األول و  المشاركة بالمزاد مسبقًا،
يتضمَّن المعرض مجموعة منتقاة من األعمال وسجميرا أبراج اإلمارات. أكتوبر في فندق  27يوم األحد 

 اإلنترنت.شبكة كميًا عبر سينظم المشاركة في الجزء الثالث من المزاد، وىو المزاد الذي 
 

لت ىالة خياط، المدير المشارك ومدير المزاد لدى كريستيز الشرق األوسط6 "يتضمَّن مزاد وبيذه المناسبة، قا
منطقة الشرق األوسط، ويتضمَّن المزاد بأجزائو الثالثة عدد من أبرز األعمال الفنية المعاصرة في أكتوبر 

خالل تنظم يز أن أعمال مشاىير من أعمال محمود سعيد وعبد اليادي الجزار وشفيق عبود. ويسرُّ كريست
العربية واإليرانية والتركية الموسم المرتقب مزادًا إلكترونيًا حصريًا يمثل الجزء الثالث من مزاد األعمال الفنية 

لمواكبة اىتمام المقتنين حول العالم باألعمال الفنية تنظيم ىذا المزاد الحديثة والمعاصرة، وارتأت كريستيز 



يتشوَّق كثير من المقتنين و من المشاركة بالمزاد أينما كانوا حول العالم.  الشرق أوسطية، إذ سيتمكن ىؤالء
نا أن نقول ليم إننا انتقينا لوحة  لمعرفة الموحة التي انتقتيا كريستيز من أعمال األميرة فخر النساء زيد، ويسرُّ

ي المرة األولى التي رائعة تمثل إحدى أشير أعماليا عمى اإلطالق، حيث ُعرضت ىذه الموحة عالميًا، وىذه ى
. كذلك، من الشرق األوسط والعالمأنيا ستكون محطَّ اىتمام المقتنين ونحن واثقون ُتعرض خالليا في مزاد، 

أن ُيْعَيد إلييا بعرض مجموعة جديد من مقتنيات د. محمد سعيد فارسي، لتعود مجددًا بعد كما إننا سعداء ب
 ".2010عام  أن القت اىتمامًا واسعًا في مزاداتنا بدبي

 
أردنية( -( )تركية1901-1991) فخر النساء زيداألميرة أبرز لوحة مشاركة بمزاد كريستيز المرتقب رائعة 

في  1962فخر النساء زيد عام الفنانة التي أنجزتيا  Break of the Atom and Vegetal Lifeالمعنونة 
فخر النساء زيد مميون دوالر أمريكي. وُتَعدُّ  3إلى  4ن أوج إبداعاتيا، وتتراوح القيمة التقديرية األولية لموحة بي

الفنانة المشرقية الوحيدة التي حفرت اسميا في الحركة التجريدية العالمية، وتستثير أعماليا كوامن إبداعية 
وجمالية وفكرية متعّددة، وتصنَّف الرسامة الراحمة ضمن ما ُيسمَّى مدرسة باريس خالل النصف األول من 

 العشرين.القرن 
 

تمثل لحظة فارقة في المسيرة  Break of the Atom and Vegetal Lifeويعتقد نقاد كثيرون أن لوحة 
فخر النساء زيد، ويرون أن الموحة القماشية مترامية األطراف تبرز شغفيا بالتجريدية  اإلبداعية لألميرة

ردنية التركية في أعماليا بجمالية الخطوط اليندسية التي ال تخمو من إيقاعية متناغمة. وتأثرت الفنانة األ
العربية والصوفية والثقافة البيزنطية والثقافة الغربية، وتستعين في ىذه الموحة بتوليفة بارعة من األلوان 
والخطوط المتآلفة حيث يتسمَّل المون األرجواني إلى عالم المون البنفسجي، فيما ُيرى صدى المون األخضر 

 عالم المون األسود. واألحمر واألزرق في
 

 1990بمدينة آخن األلمانية نظَّمت عام  Neue-Galerie-Sammlung Ludwigُيذكر أن غاليري 
نظَّم معيد العالم العربي الباريسي معرضًا مماثاًل ألعماليا، كانت ىذه  كمافخر النساء زيد، معرضًا ألعمال 

 الموحة من أبرز األعمال المعروضة.
 

أكتوبر منحوتة طوليا  29تة المشاركة في الجزء األول من مزاد كريستيز مساء الثالثاء ومن األعمال الالف
(. 1937)ُولد  تانافولي بارفيز، لمرسام والنحات اإليراني II »Oh Persepolis IIالجدار »ستة أقدام بعنوان 

لوقت مقابل في ذلك ابيَعت و  Oh Persepolis« الجدار»منحوتة  2008ُيذكر أن كريستيز عرضت عام 
وكافة أعمال كافة  يرقمًا قياسيًا عالميًا مازال قائمًا ألعمال تانافوللتحقق بذلك مميون دوالر أمريكي  2.8

امتدادًا لممنحوتة السابقة، وتمثل قطعة برونزية « IIالجدار ». وتمثل منحوتة في الشرق األوسطالفنانين 
شارات غامضة مصقولة تأخذ من يشاىدىا في رحمة إلى حضارة فارس  القديمة. وتغطي المنحوتة رموٌز وا 

قبل الميالد تقريبًا(،  330-550، حاضرة اإلمبراطورية اإلخمينية )«إصطخر»ترمز إلى المدينة التاريخية 
 التي اختارتيا اليونسكو ضمن المواقع التراثية العالمية. 



 
، وىي مزينة 2008إلى عام  1975ام ىذه المنحوتة خالل الفترة من عإبداع تانافولي عمى  وعكف بارفيز

منقوشات الشيداء و الشيير « منشور داريوس»الموجودة عمى التي تحاكي تمك بالكثير من النقوش المسمارية 
 ."قصر أبادانا"التي تزّين ساللم 

 
اىتمامًا كبير عمى تانافولي  بارفيزالتي أوالىا ، «IIالجدار »وتجّسد منحوتة 

تأكيدًا « إصطخر»ث الثقافية التي شيدتيا مدينة األحدا مدار عدة أعوام،
التي بيعت عام  «الجدار»لمكانة العائمة الحاكمة آنئذ. وفي حين أن منحوتة 

« IIالجدار »تجّسد أمجاد تمك العائمة، ربما تشي المنحوتة الالحقة  2008
 « .إصطخر»بمصيرىا أو ربما يحث من خالليا تانافولي عمى حماية آثار 

 
عبدالناصر لمفنان السعودي « قبة الكونجرس»مزاد كريستيز المقبل  فيالمشاركة اليامة األخرى  عمالومن األ

 2011ُيذكر أن كريستيز باعت قبة أخرى لغارم عام  .2012عام والتي أبدعيا في ال( 1973)ُولد  غارم
والنحاتين السعوديين األحياء  دوالر أمريكي، ليحقق رقمًا قياسيًا عالميًا وليتصدَّر الرسامين 842,500مقابل 

معرض عمى اإلطالق. وكانت القبة المذكورة إحدى ستة أعمال بيعت خالل مزاد كريستيز ضمن مجموعة 
وأما القبة الجديدة «. حافة الصحراء»

فكانت أبرز منحوتة شاركت بمعرض 
#COMETOGETHER  الذي أقيم

 . 2012بمندن عام 
 

ن والقبة الجديدة لغارم، كما يظير م
اسميا، نسخة مطابقة لقبة الكونجرس 

قدمًا،  13بالعاصمة األمريكية بارتفاع 
وتستند القبة إلى نسخة مصغرة من تمثال الحرية الذي أنجزه النحات األمريكي توماس كروفورد في القرن 

 التاسع عشر ويزّين منذئذ قبة الكونجرس الحقيقية.
 

إسالمية كتمك التي تزين في العادة المساجد. والمنحوتة مثبتة  بزخرفة« قبة الكونجرس»واختاَر غارم أن يزين 
عمى سطح مصقول بمون يشبو سواد النفط، ويقول من شاىد ىذه المنحوتة إن غارم أراد من خالليا أن 
يتطرق لعالقة أمريكا من البمدان العربية المنتجة لمنفط وأن يتأمل في مستقبل تمك العالقة. وربما أن التوليفة 

مارية الكالسيكية الحديثة الغربية واإلسالمية ترمز إلى تناغم الديموقراطية األمريكية والثقافة العربية المع
 اإلسالمية.

 



لمفنان المبناني  La Lutte de l’Existenceومن السعودية إلى لبنان، إذ يتضمَّن مزاد كريستيز المقبل لوحة 
ا لدعم مؤسسة بول غيراغوسيان ومشاريعيا ( التي سيذىب َرْيعي1926-1993) بول غيراغوسيان

المستقبمية. تعود ىذه الموحة إلى أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين، وتبرز جمالية األلوان 
المتوسطية والصور التعبيرية التي الزمت 

في رحمتو االستكشافية لمفاىيم  غيراغوسيان
الجمال. إذ شيدت منطقة الشرق األوسط في 

قرن العشرين اضطرابات ىنا أواخر ثمانينيات ال
وىناك، فيما كان لبنان يشيد الفصول األخيرة 

من  من حربو األىمية المدمرة. وأراَد غيراغوسيان
خالل ىذه الموحة أن يبرز معاناتو ومأساتو واكتئابو من األحداث المأساوية المحيطة بمدينتو والمحدقة بو 

بول غيراغوسيان التي تشارك في مزاد عمني وتتراوح حات شخصيًا. وُتعدُّ ىذه الموحة إحدى أكبر وأبرز لو 
 دوالر أمريكي. 600,000-800,000قيمتيا التقديرية األولية بين 

 
منطقة الشرق األوسط عبر بوابة دبي، دأبت في ومنذ انطالقة مزاداتيا 

فرهاد كريستيز عمى عرض أشير أعمال الفنان اإليراني العالمي 
 Home(. وخالل المزاد المقبل ستعرض لوحة 1963)ُولد  موشيري

Sweet Home  وتتراوح قيمتيا التقديرية  2008التي تعود إلى عام
دوالر أمريكي. ويعرض موشيري  250,000-350,000األولية بين 

ىذه العبارة المعروفة والمتداولة في لغات العالم بطريقتو الخاصة، فعند 
الشييرة قد ُكتبت بمجموعة من التدقيق في الموحة نشاىد أن العبارة 

السكاكين المستعممة المغروسة في الموحة القماشية مع بروز مقابضيا 
بيذه الطريقة المشؤومة يبرز موشيري  Home Sweet Homeنحو من يشاىد الموحة. وبتجسيده لعبارة مثل 

 مقاربة متباينة بين ما يريد أن يراه في وطنو إيران وبين واقع الحال فيو. 
 
د. محمد سعيد ببيع نخبة من ُمقتنيات  2010كان قد ُعِيَد إلى كريستيز عام و 

، وبيعت مقتنياتو عمى جزأين محققة أعمى سعر لمقتنيات فنية خاصة فارسي
بمنطقة الشرق األوسط، ومازال ىذا الرقم قائمًا حتى ىذا اليوم. ويسرُّ كريستيز أن 

وذلك في الجزأين األول والثاني  لوحة من مقتنياتو 29تعرض في المزاد المرتقب 
 وكذلك في الجزء الثالث، وىو المزاد الذي سُيعقد كميًا عبر اإلنترنت.

 
( عام 1897-1964) محمود سعيدالتي أنجزىا التشكيمي المصري  La Tricoteuseوسُتعرض لوحة 

 50,000-70,000ية بين أكتوبر، وتتراوح قيمتيا التقدير  29في الجزء األول من المزاد يوم الثالثاء  1947



دوالر أمريكي. وتظير في الموحة الفتاة السمراء "حميدة" التي طالما أليمت أحد أشير التشكيميين المصريين 
عمى اإلطالق. وال تجّسد ىذه الموحة براعة سعيد مع األلوان فحسب، بل تبرز تأثير المدرسة الغربية في 

ي مطمع عشرينيات القرن الفائت، وتمثل "حميدة" الفتاة المصرية أعمالو، خاصة أنو سافر مرارًا إلى أوروبا ف
 كما يراىا سعيد.

 
وضمن مجموعة مقتنيات د. محمد سعيد فارسي، ُتعرض في مزاد كريستيز عدَّة أعمال لمرسام المصري 

 1951التي رسميا عام  Moulid of the Dervishes(، من أبرزىا 1925-1965) عبدالهادي الجزار
د أبرز لوحاتو التي تأثر فييا بمحيطو، وتحديدًا حي السيدة زينب الذي استقرَّ بو بعد انتقالو من وتمثل أح

 اإلسكندرية إلى القاىرة، حيث ُيَعدُّ الحي أحد مراكز الطرق الصوفية في مصر. 
 

وتظير في ىذه الموحة شخصيتان، رجل وامرأة، وترتدي المرأة البرقع الذي يخفي نصف وجييا، وربما 
غموضًا في شخصيتيا. وتمثل ىذه المرأة جانبًا من حياة الطبقة المتواضعة التي تعرَّف عمييا الجزار وتأثر 

 دوالر أمريكي. 50,000-70,000بيا عن قرب. وتتراوح القيمة التقديرية لموحة بين 
 

 The Long-Facedكذلك يتضمن الجزء الثاني من مزاد كريستيز لوحة أخرى لعبداليادي الجزار ىي 
Man  دوالر أمريكي. 30,000-40,000وتتراوح قيمتيا التقديرية األولية بين  1961التي رسميا عام 

 
لوحة أخرى  ™Christie’s LIVEويتضمن الجزء الثالث من المزاد، وىو الجزء الذي ينعقد كميًا عبر منصة 

 1922رسميا عام  Le Canal de Mahmoudiehىي  محمود سعيد لرائد المدرسة التشكيمية المصرية
دوالر أمريكي. كذلك يتضمن ىذا الجزء الميم من  50,000-70,000وتتراوح قيمتيا التقديرية األولية بين 

( وتتراوح 1888-1956) محمد ناجيلمفنان المصري  Le Café à Chypreموسم مزادات كريستيز لوحة 
 دوالر أمريكي. 18,000-22,000قيمتيا التقديرية األولية بين 

 
مميون دوالر أمريكي، ُيضاف  7قطعة بقيمة تقديرية ال تقّل عن  30ويتضمن الجزء األول من مزاد كريستيز 

من  عشر الخامسقطعة في الجزء الثالث. وبذلك، يتضمن الموسم  53قطعة في الجزء الثاني، و 112إلييا 
 نين المخضرمين والُجدد.قتلوحة ومنحوتة من المتوقع أن تشيد تنافس المُ  195مزادات كريستيز بدبي 

 
 -انتهى  -

 
رين  معمومات لممحرِّ

 الجزُء الثالث من مزاد كريستيز لألعمال الفنية الشرق أوسطية حصريًا وكميًا عبر منصة المزايدة  ينظم
، وتحّقق كريستيز َسْبقًا شرَق 2013نوفمبر  11أكتوبر إلى  24ويستمر من   ™Christie’s LIVEاإللكترونية 

 ي صناعة المزادات العمنية بتنظيم ىذا المزاد غير المسبوق بالمنطقة. أوسطيًا ف



  دبي يومي الثالثاء في نية والتركية الحديثة والمعاصرة مزاُد كريستيز لألعمال الفنية العربية واإليراينظم
 بفندق جميرا أبراج اإلمارات عند الساعة السابعة مساء. 2013أكتوبر  30و  25واألربعاء 

  عند الساعة الثامنة مساء. 2013أكتوبر  29مزاُد كريستيز لمسَّاعات يوم الثالثاء ينعقُد 
 

 المؤتمر الصحفي ومواعيد معاينة األعمال المشاركة
  صباحًا. 11:30أكتوبر عند الساعة  27ينعقُد المؤتمر الصحفي يوم األحد 
 أبراج اإلمارات في المواعيد مزاد بفندق جميرا يمكن لمميتمين والُمقتنين من الجميور ُمعاينة األعمال المشاركة بال

 المبيَّنة أدناه6
  22:00 – 14:00 أكتوبر             23األحد 
  22:00 – 14:00   أكتوبر 24االثنين 
  أعمال مختارة( 22:00 – 10:00           أكتوبر 25الثالثاء( 
  أعمال مختارة( 12:00 – 10:00           أكتوبر 30األربعاء( 

 
 .5647 4425 971+عرفة المزيد ولمحصول عمى كتالوج المزاد، ُيرجى االتصال بالياتف رقم6 لم

 
 لمشاىدة فيمم قصير عن كريستيز بمنطقة الشرق األوسط6

http://www.christies.com/features/a-history-of-christies-in-the-middle-east-2400-3.aspx 
 

 ™Christie’s LIVE المزايدة اإللكترونية منصة

، متيحة لمُمقتنين والميتمين متابعة 2002في عام  ™Christie’s LIVEأطمقت كريستيز منصة المزايدة اإللكترونية 
ادات حول العالم واالشتراك بيا في تجربة حّية تماثل وجودىم بين صاالت مز  10مزاداتيا المنعقدة عمى امتداد 

 المزايدين في قاعة المزاد.
 

 « 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 

عمى  1766عام « كريستيز»ست النفسية، مثمما تنفرد بخدمة ال مثيل، مقرونة بخبرتيا المعمَّقة في ىذا المضمار. تأسَّ 
يِد جيمس كريستي، ومنذئٍذ أخذت بزمام المبادرة في تنظيم أىّم وأعظم المزادات العمنية في العالم، عمى مدار القرون، 

مزادًا سنويًا عمى امتداد أكثر من  450أكثر من « كريستيز»والتي تضمَّنت أشير األعمال الفنية الفذة والخالدة. وتنظِّم 
ن فئة، بما في ذلك الفنون الجميمة والخزفية والمجوىرات والّصور والمقتنيات والنبيذ المعّتق وغيرىا الكثير. وتتراوح ثماني

دوالر أمريكي وأكثر من مئة مميون دوالر. كما يقترن  200بين « كريستيز»أسعار المعروضات المشاركة بمزادات 
لخاصة في العالم لنخبة من العمالء المرموقين، السّيما ما يتصل منذ قرون بتنظيم أىّم المزادات ا« كريستيز»اسم 

باألعمال الفنية لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية واألعمال الفنية المعاصرة واالنطباعية والحديثة، وأعمال الفنانين 
حصدت  2011. وفي عام األوروبيين من القرن الرابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، باإلضافة إلى المجوىرات
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مميون دوالر أمريكي،  808.6مميون جنيو أسترليني/ 502ما مجموعو « كريستيز»المزادات الخاصة التي نظمتيا 
 بالمئة مقارنة بما حققتو في السنة السابقة. 44بزيادة قدرىا 

 
 10دولة، كما تممك  32في مكتبًا  53حضورىا حول العالم عمى مدار األعوام، وىي تممك اليوَم « كريستيز»وطَّدت 

صاالت الستضافة مزاداتيا حول العالم في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي وزيوريخ وىونغ 
السبَّاقة عالميًا عندما وسَّعت نطاق مبادراتيا مؤخرًا في األسواق الناشئة والجديدة، مثل « كريستيز»كونغ. وكانت 

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

 
* التقديرات ال تشمل النسبة اإلضافية التي يتحمَّميا من يرسو عميو المزاد. أرقام المبيعات ىي أسعار البيع مضافًا 

عميو المزاد، بينما ال تتضّمن التكمفة ورسوم التمويل وما في  إلييا النسبة اإلضافية التي يتحّمميا الطرف الذي يرسو
 حكم ذلك.

 
 

 


