
 
 

 

 : ةسكن أسطوري  تجربة إلى  الفريدةبوابة ال
 باريس  في بيزذ سو  تقيمهامرتقبة  مزادات لة سلس خالل أوتيل المبرتعن كنوز إزاحة الستار 

  من أفراد العائلة المالكة 60ما يزيد عن  دىل شهيرةمجموعات ضمن العديد منها كان  ال نظير لهاأعمال فنية 
 أكتوبر 14و 11ن بيمزادات مباشرة   خمسةفي  عرضست وأيقونات الموضة رياضيينوالنبالء وال

 العظيمة   الملك لويس الرابع عشر | مدام دي بومبادور | لو جراند دوفين | كاثرين 
 روثتشايلد أورانج | دوق ودوقة وندسور | عائالت  أمير دولة  وليام  

 هوبير دي جيفنشي | إيف سان لوران | كوكو شانيل 

 الرابط الكاتالوغات الكاملة على هذا 

 

في باريس، وهو عبارة عن منزل فخم  البارزة المعمارية  عمال العديد من ال  جوهرًة وسط المبرت   أوتيل  تبر ع ي  :سبتمبر  13باريس، 
،  سابع عشر منذ أن تم بناؤه في أوائل الربعينات من القرن ال و قصر فرساي. الذين صمموا  الفنية    ية أصحاب الرؤ قام بتزيينه  خاص  

  وا ُيشّكل ن في صالوناته الفخمة ل و ن والكتاب والملحنو حيث اجتمع النجوم والفنان   شهيرة، لعدد ال يحصى من العائالت ال   كان موطناً 
 القرون.   على مرّ   اً غني  اً ثقافي  اً نسيج 

المبرت إلى مجده السابق    أوتيل من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن عبد هللا آل ثاني وعائلته، عاد    المنزل   ترميم إعادة  بعد  و 
  الحفاظ على و   العديد من الغرف غير المزخرفة سابقاً   بناء وأعاد عقارب الساعة إلى حالته الصلية السطورية من خالل إعادة  

التي يتطابق مصدرها    قطع ذلك عملية واسعة النطاق للحصول على الثاث وال   ت تبع و أنماط القرنين السابع عشر والثامن عشر.  
أفضل المجموعات الخاصة للفنون  إحدى  عرض  إلى  ذلك  أدى  و   ، للمنزل   المرموقة   جواء وأهميتها الكاديمية مع ال ة صنعها  يّ وحرف 

 تجميعها على اإلطالق.   يجري الزخرفية التي  

London | Mitzi Mina | Mitzi.Mina@Sothebys.com | Melica Khansari | Melica.Khansari@Sothebys.com  
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الواني  و من الثاث الفرنسي   متناغمة ة و مهمّ قطع وتحتوي على  ، عديدة   من مجموعات واحدة   المبرت وتيل أ في  61تضم الغرف الـ 
أكتوبر    14وحتى    11من  هذه المجموعات    تعرض دار سوذبيز باريس وف  س و .  الفاخرة ة  ديم المجوهرات الق و الفضية ومينا ليموج  

ليكون ذلك    ، اً مختلف   اً كل مزاد موضوع  يتناول و بيع عبر اإلنترنت، مصحوبة بستة مجلدات.  ات عمليمع  عبر خمسة مزادات مباشرة 
كانت  فرصة للحصول على القطع التي    مزادات ال   هذه   توفر و .  جمعها للمجموعة والنهج المدروس وراء    واسع على النطاق ال   شهادةً 

 الخاصة في العالم. البنية السكنية  جمل  أثاثًا ل 

من  بدءًا   أمام الجمهور معرض مفتوح   التي سوف تتوّزع عليها ست مجموعات من العمال، يسبقها  المزادات   ى أنّ تجدر اإلشارة إل 
 . أكتوبر   11  حتى يستمر  و   6
 

 تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لدار سوذبيز للمزادات 

في باريس    معروف عالمياً ال معلم  ال   ، وتيل المبرت عن المحتويات الرائعة ل   ستار ال   سوذبيز   "من دواعي سروري أن تكشف دار 
 " . اآلن   إال لم يكشف عنها  التي  داخلية  ال   ه ميم ا تص ب

 
 ماريو تافيال، رئيس دار سوذبيز في فرنسا ورئيس مجلس دار سوذبيز في أوروبا

من كل  الرفيع  الذوق    ذوو ها  عن  بحث تجمع القطع التي ي   والتي ز هو جوهر هذه المجموعة المذهلة،  "السعي وراء الجمال والتميّ 
كل ما    عرض نتطلع إلى  و .  ة التاريخ والثقاف بخر  ا ز ال فرساي    قصر   أحد أقسام الدخول إلى    رائع تشبه ال كان  م ال هذا  زيارة  و جيل.  

 " . حاء العالم هواة جمع العمال الفنية وعشاق الفن في جميع أن  على رأيناه  
 

 جيامباتيستا فالي 

وحديقته    ه موقع   و أ   تصميمه   و أ   ، سواء بقصته النواحي   كافة من    ، فهو فريد تميزاً المبرت أحد أكثر الماكن التي زرتها    أوتيل " 
تظل  وف  للغاية وس لقطع التي رأيتها هناك رائعة  كما أّن ا   الناظرين. يذهل    جماالً   كان يمتلك هذا الم و الجميلة وديكوراته الداخلية.  

 " . قادمة ال لقرون  على مدى ا   استثنائيةً 

 

مؤسسة مجموعة آل ثاني، وهي منظمة خيرية تتمثل مهمتها الساسية في النهوض بالفن والثقافة والترويج    ستدعم  عائدات المزاد  يذكر أنّ 
ة والتي تشمل الرعاية ومشاريع المتاحف وإقامة المعارض  تحقيق هذا الهدف بشكل أساسي من خالل المبادرات الفنية العامّ   جري لهما. وي 

 ديمية بهدف تكريم اإلنجاز الفني عبر مجموعة متنوعة وغنية من الثقافات.وبرنامج القروض الدولية والمنشورات الكا
 
 . الرابط زيارة  المبرت، يرجى    أوتيل لمزيد من المعلومات حول تاريخ  ل 

 

 ات المجموع مختلفمن  متنوعة قطع فنية

مجموعة   ها إلى جانب و ،  BVRBو   أندريه شارل بول وآدم وايزويلر  ة منمهمّ   قطعمع    ،أهم العمال التي ستعرضمن  الثاث الفرنسي  يعّد  
القرنين السابع عشر والثامن  لبرز فناني  إضافة إلى لوحات    ،رائعة من المزهريات الخزفية المصنوعة من البرونز المذهب الفرنسي

 وجان أونوريه فراغونار.   يه مثل جان أنطوان واتو وفرانسوا بوش   ، عشر 
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 يورو(   ي مليون إلى مليون   بسعر )   1710- 1680، روما،  رخام البورفيري زوج رائع من المزهريات المصرية المصنوعة من  

من أهم الزواج التي نجت من عهد لويس الرابع عشر، وتعكس  االستثنائية  هذه المزهريات  تعتبر  
 للحرفية الرومانية.   المتميزة والجودة  ملك الشمس    بالط روعة القصر الكبير و 

بالرمزية العميقة التي تعود إلى العصور القديمة ويرتبط  في الماضي    يمتاز   رخام البورفيري   كان 
يمكن رؤية تأثير شارل لو برون،  و لملك الفرنسي.  بالنسبة ل بالسيادة والهيبة، ويحمل جاذبية واضحة  

القنعة النسائية المنحوتة بشكل جميل مع    في في التصميم العام، ال سيما    ساسي رسام الملك ال 
المضف  وهو  و ر  و الشعر  الذقن،  أسفل  في    أسلوب الملتصق  غير  مستخدم  دو  قصر  في  صالون 

 فرساي. 

 

أحد أكثر جامعي التحف    ويلشو، - لوبيز   أرتورو   إلى مجموعة التشيلي ت قطع الثاث والعمال الفنية هذه  انضم   ، في القرن العشرين 
  عضواً الفخم،    ه ويخت  نويي سور سين   المبرت ومنزله الفخم في   أوتيل   الذي يعيش بين   لوبيز ويلشو   كان و في عصره.    شهرةً الفنية  
 في الحياة االجتماعية الباريسية.   أساسياً 

  

ذا جراند    إلى م  سل  صمم من قبل أندريه شارل بول و   لويس الرابع عشر   ركائز   زوج من 
 يورو(   ألف إلى مليون   500  ر بسعر قد  ي )   1684فرساي عام  قصر  في    دوفان 

آخر أبناء ملك الشمس في مجموعة    ، ( 1711- 1661) مونسنيور  أو    جراند دوفان   عاش 
المصاريف  خزنة  بتمويل من  أندريه شارل بول   صممها   فرساي قصر جميلة من الشقق في 

.  Cabinet des Miroirsأو  Cabident des Glaces اة المسم و  -  للمباني الملكية  الفاخرة 
ه و  مجموعة  ضم   ن ا ت الكبير ن  ا تز ي الرك   ن ا اتكانت  تعرض    ُيفترض ن  القطع  من    اً تسع أن 

في    اً تاريخي ا م تم عرضه و ن.  ا الكبيرة التي قدمها لويس الرابع عشر إلى جراند دوف   ة البرونزي
 متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف الفنون الزخرفية في باريس. 

ب باللون البرونزي  ن الصيني المذه  من البورسال مصنوع  بومبادور: زوج    و شمعدان مدام د 
  ر بسعر قد  ي )   1750لويس الخامس عشر، حوالي عام  أمكنة للشموع،    ة ثالث يضم  المذهل  

 يورو(   ألف   400إلى    200

  بتاريخ   جلبه ق، تم  طائر اللقلق مع طوق منمّ على شكل    والمصمم   رائع ال أن زوج الشمعدان    ُيقال 
العشيقة  و  ، ( 1764- 1721بومبادور )   ة إلى جان أنطوانيت بواسون، ماركيز   1752فبراير   14

قصر    في   م إلى مقر إقامتها أنه سلّ و   ، البالط الشهيرة للملك لويس الخامس عشر والمفضلة في  
عام  يب الملك  لها  أهداه  كان  الذي  جديد  الشمعدان    ظهر و .  1748لفو  مجموعة    ضمن من 

   . في أوائل القرن العشرين   مارلبورو التاسعة   ة كونسويلو فاندربيلت دوق 



 

جان ساندرز فان هيمسن، لرجل ملتح   ،مجموعة ويليام الثاني  ضمن  سابقا    ةموجود   تكانلوحة  
رمنظر طبيعي واسع )مع خلفية ، عاما   34يبلغ من العمر   يورو(  يمليون إلى مليون  بسعر تقد 

هذا التصوير القوي في عصر النهضة لشاب يرتدي مالبس أنيقة هو عمل جعل يان ساندرز فان  
  إلى هذه اللوحة  لفت انتباه الجمهور جرى و تريه في عصره في هولندا. هيمسن أحد أهم رسامي البور 

  ، في بروكسلوالذي أقيم  لقرن السادس عشر  لالمعرض الفلمنكي العظيم    خالل   1963لول مرة عام  
 الفنان. لعمال هذا مجموعة صغيرة لوحات  إحدىوكانت 

بسمعة   هيمسن  حياتها    عالميةتمتع  من  الوحاته    يمتلك  كان و ته.  وفاوبعد  في  الجمع  هواة  لعديد 
ماكسيميليان  و المهمين،   والناخب  السويد  ملكة  كريستينا  والملكة  الثاني  رودولف  اإلمبراطور  منهم 

والذي أصبح  من مجموعات ويليام، أمير أورانج،  ضهذه واحدة من لوحتين  وتعد  الول ملك بافاريا والرشيدوق ليوبولد ويليام من النمسا.  
( للمجموعة التي تم االحتفال 1853-1779(، وحصل عليها هنري إيرل وارويك الثالث )1849-1792يليام الثاني ملك هولندا )و الحقًا  

   .على سبيل اإلعارة طويلة الجل في متحف متروبوليتان للفنون في نيويوركموجودة بها في قلعة وارويك. كما كانت في السابق 

  

قدر  ت) BVRB I، ُينسب إلى 1720- 1710لويس الرابع عشر، حوالي  ،محفورة خزانة
 يورو(مليون  1,5مليون إلى  ربسع

  BVRBالتي تنتمي إلى مجموعة صغيرة من قطع الثاث من و هذه الخزانة ذات الدراج الرائعة 
(،  1750-1667الفرنسي لويس تشارلز دي ماتشولت )  لسياسيّ ل  في البداية ملكاً كانت  الشهيرة،  

بعدو  ابنه.  ضمن  وفاته    أصبحت  دارنوفيل   تضمنت مجموعةو مجموعة  بابتيست ماشول    جان 
من قطع الثاث والتحف الفنية التي تعتبر اآلن من أعظم روائع    كبيراً   ( عدداً 1701-1794)
: خزانة كبيرة من الخشب  هماو قصر فرساي،  ين من أشهر قطع الثاث فياآلن بقطعت  حتفظي و الثاث الفرنسي في القرن الثامن عشر. 

 أرنوفيل. وممتلكات المذهلة، شاتو دال يذفي الصالون الكبير موجودة كانت هذه الخزانة ذات الدراج و . BVRBالمطلي وخزانة من 

  

كوكو شانيل بعنوان رؤية من    مجموعة  ضمن  سابقا  كانت  لوحة  
  مقدرة بسعر)  1923، حوالي عام  نيبال للفنان خوسيه ماريا سيرت

 يورو( ألف 500إلى  300

دائرة فناني  في عضواً ( 1945- 1874كان خوسيه ماريا سيرت )و 
العظماء   العشرين.    خاللالمجتمع  جوديبسكا تزوج  و القرن    ميزيا 

ماالرميالشهيرة ملهمة  و كوكتوو   بروستو   رينوار و   فويارو   ،  هو ، 
سيرت هذه   اله  رسم( الذي  1971-1883صديق غابرييل شانيل )

فخم، حيث مزج بين أثاث الباروك والبرونز المذهب والكريستال الديكور  ال  في االستوديو الخاص بهسيرت    ابتكرو الضخمة.  لوحة  ال
 الباريسية بعد ذلك. أماكن سكنها شانيل في جميع  اتبعته، وهو أسلوب )لوحات( كورومانديل وشاشات



 

ا روبرت آدم وصنعها توماس شيبينديل،  مصممه  ،جورج الثالثمن  بذراعين  مذهب  زوج كراسي  
 يورو( مليون  ألف إلى 600  ر بسعرمقد  ) 1765

وهي مجموعة من أثاث المقاعد االستثنائية التي    ،توماس شيبينديل شهرةً   أعمالأكثر  المزاد  يشمل  
الوحيدة    قطعالتم تأثيثه و أغلى جناح  ا  هو و (.  1781-1710للسير لورانس دونداس )  ت صناعتهاتم

من  و المهندس المعماري الشهير روبرت آدم.    لدىالذوق الكالسيكي الجديد  والتي تمتاز ب الموثقة  
بالزهور  المزخرف  القرمزي  ن بالحرير الدمشقي  االمكسوت ن  اذراعالرائع الزوج الكراسي  مزايا  برز  أ

 مجنحة. ال طيور العنقاءمتشابكة و اللفائف المنحوتة ب الحواف الو 

 أدوات المائدة الفخمة 

أقامت مجموعة متألقة من السكان السابقين  و .  ياتهأعلى مستو ب لترفيه الباريسي  مركزًا ل  دائماً   منذ القرن السابع عشر  أوتيل المبرتكان  
وسمو المير عبد هللا بن خليفة آل ثاني    روثتشايلدوعائلة    هريدي   وإميلي ماركيز دو شاتليه وعائلة المراء كزارتورسكي والبارون دمثل  

 على يدالفضة  المصنوعة من  الدوات  مجموعة رائعة من  المزادات  تقدم  و رواد المميزين.  الفعاليات حضرتها قائمة ضيوف رائعة من  
 ن والزجاج المشهورين في أوروبا، والتي تعكس جميعها فن االستضافة الرفيع.صائغي الفضة والبورسال

فرنسية وغطاء وحامل،  ال فضة  من الحساء    إناءكاثرين العظيمة الفضية:    أدوات مائدة
  ون ألف إلى ملي   700  مقدرة بسعر)  1771- 1770جاك نيكوالس روتييه، باريس،  

  يورو(

 مهمةزيارات البال  احتفالبمثابة  كان  تناول الطعام خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  
الحساء    أوعيةتقديم    عبر  إلظهار الفخامة للضيوفوطريقة    ،وحفالت االستقبال الكبرى 

 الملح ومبردات النبيذ والواني الزجاجية.  علبمحاطة بالشمعدانات و الوسط الطاولة 

( أميرة ألمانية اختارتها اإلمبراطورة إليزابيث لتتزوج ابنها ووريث العرش، بيتر الثالث  1796-1729كانت كاثرين الثانية ملكة روسيا ) و 
أطاحت بزوجها عام  ، حيث  عيداً س  1745لم يكن الزواج الذي تم االحتفال به عام  و من أجل تقوية الروابط بين البلدين.  المستقبلي  

(  1783- 1734جريجوري )  ا فيهم  نعلى يد الخوين أورلوف، بم  أصبح ضم العرش ممكناً و كاثرين الثانية.  الملكة  لتصبح    1762
 المفضل لديها.

جريجوري  ل  ومن ثم قدمتهااختارتها لنفسها،  التي  رائعة  وال شخصية  أدوات مائدتها المن    المرموق جزءاً و الكالسيكي الجديد    الوعاء  اهذشّكل  و 
  تها بعد وفاو .  ها حينهاءشرا  رين الثانية ث كاوأعادت  ،  1783حتى وفاته عام  ها  احتفظ أورلوف ب و أورلوف كهدية فراق في نهاية عالقتهما.  

في المتحف الشتوي اإلمبراطوري حتى    1904عام    ذمن بقيت  و المجموعات اإلمبراطورية.  ها ضمن  ، تم االحتفاظ ب 1796كاثرين عام  
 ثم بيعت بعد ذلك ببضع سنوات. ،عندما تمت مصادرة المجموعات اإلمبراطورية 1917الثورة الروسية عام حدوث 

مخصصة ال  أدوات المائدةكجزء من    بتصنيعها  رين العظيمةث كا  التي كلفت  من مبردات النبيذ اللمانية  فضياً   زوجاً   أيضاً   المزاديقدم  
 حكمها. ل تابعةللقصر في ريجا، إحدى المقاطعات التي كانت 

 كونستكامر 

الكريستال الصخري والمينا والفضة  العمال المصنوعة من  مجموعة رائعة من    زادات للروح الميرية لرعاة عصر النهضة، تقدم الم  تكريماً 
لتقليد    اً انعكاس  لتكون ،  دي كوريوسيتي  صالون   المخصصة وفي  إيموديز    صالون   المبرت فيأوتيل  ُتعرض في  والتي س  ،اللمانية المذهبة



بما في ذلك    ،م أطباق المينا واللوحات المصنوعة من قبل أشهر الفنانين في القرنين السادس عشر والسابع عشرتقدّ وف  وسكونستكامر.  
 غير المتوقعة.و الفريدة دوات لنب الواني الفضية المصنوعة بدقة وعدد من االيونارد ليموزين وريموند إلى ج اتورش

  ليموج غريسيل   جيفنشي وإيف سان لوران: طبق بيضوي مطلي بالمينا منقطع مهمة من  
(، حوالي  1584- 1513موسى، منسوب إلى بيير ريمون )على  حكم  ال  وطبق يحمل قصة

  يورو( ألف 300إلى  200 بسعر ةمقدر ) 1570-1575

بإعجاب كبير  1580و 1540الملونة التي تم إنتاجها بين عامي  ليموج ميناأطباق حظيت 
تم تزيين  و لفنون الزخرفية خالل عصر النهضة الفرنسية.  اوهي أمثلة رئيسية على أوج قوة  

ودينية.   أسطورية  بموضوعات  والوعية  والشمعدانات  والباريق  والطباق  كانت و الصحون 
الخاصة والرسمية لكبار الشخصيات في البالط.   الثمينة والهشة للغاية تزين الغرف  دواتال
خزانة كابينيه ديز   في ، كما يتضح  اوجودة زخرفته  اشخصيته  فضلب   كثرةب   ةمطلوب   تكان و 

 ري. ي لي ( في قصر الت 1589-1519شي )ت كاثرين دي ميدي أمرت بإنشائها ي ت الإيمو 

هذا الطبق االحتفالي الرائع  تشمل  عالية الجودة  فنية  أعمال    أوتيل المبرت  في المعروضة  المجموعة    ضمت 
هذا  وما يميز  .  شازبو دو فيرنيل  الشهيرة والمذهلة التي تنتمي إلى عائلةدوات  من ال  الذي شّكل جزءاً 
الزخرفة الفخمة على ظهره، مع صورة جونو في الوسط محاطة من جميع الجوانب هي  الطبق بال شك  

ال مثيل له، حيث كانت    مصدرب   هذه القطعةوتمتاز  مزهريات الزهور.  بشظايا وقواقع وطيور، إضافة إلى  
يز في روما، ج( في فيال بور 1910- 1829)  كومت جريجوار ستروغانوف  مجموعة  ضمن  موجودة أيضاً 

الحين   ذلك  بهومنذ  د  ي يدأ  أمسكت  هوبير  من  )  و كل  لوران  2018-1927جيفنشي  سان  وإيف   )
(1936-2008 .) 

 

 

الثماني الكبير، هانز  صندوق المذهبة: الو المرصع بالجواهر الفضية  روثتشايلد صندوق 
مقدر  ) 1663أوغسبورغ حوالي عام  ،لورينز آي بيلر ،فضةال  من نقوشب جاكوب مير 

 يورو(  ألف 300إلى  200 بسعر

كوب مير الذي كان ي هانز ج  أعمالعلى    اً استثنائي   المرصع بالجواهر مثاالصندوق  هذا اليعتبر  
 ا  كان مملوكو مزين بشكل جميل بنقوش فضية ومينا مطلية بالفضة والحجار شبه الكريمة.  وهو  أوغسبورغ،    فيآخر صائغ فضة عظيم  
 الشهيرة. روثتشايلد(، سليل عائلة 1886-1820) روثتشايلدللبارون مير كارل فون 

 األثرية المجوهرات 

من السنوات الخيرة بدءًا المبرت قصة ثالثة قرون من صناعة المجوهرات،  أوتيلقطعة مجوهرات محفوظة في  100تحكي أكثر من 
 السياسة والفنية.التأثيرات تمثل العديد من الساليب والفترات واالبتكارات التقنية و ل  بيل إيبوك، ى بدايةوحت من عصر النهضة 



، يوهان كريستيان نويبر، دريسدن، حوالي  Steinkabinett Bonbonniereمرصع بالجواهر "ذهب  
 يورو( ألف 250إلى  180  مقدر بسعر) 1780-1785

  Galanteriewarenكان جوهان كريستيان نيوبر صائغ بالط دريسدن صاحب رؤية في إنشاء كل من  
يحتوي الصندوق على  و وظيفة.    ولهالكنها ثمينة  صغيرة    دواتالمحمولة الجميلة والمثيرة لالهتمام، وهي أ

الصغيرة وتأتي القطع  الطبيعة المعدنية المتنوعة.  ألوان  مة من الحجر الصلب، بهدف عرض  عينة مرقّ   101
مالك البحث عن االسم الدقيق ومكان المنشأ لكل عينة لح لي ت ي حامل ذهبي فوق كل حجر صلب ب المنقوشة 

 في كتيب توضيحي مصاحب. 

 

 ألف   70إلى    50  مقدرة بسعر)  1630- 1625إسبانية، حوالي    ،قالدة "صليب القدس" من المينا والماس
  يورو(

 فترة في السوق في ال  عرضهاهذه القالدة الرائعة واحدة من أرقى المجوهرات اإلسبانية القديمة التي تم  ُتعّد  
أعلى مستويات الجودة، وهي قطعة استثنائية من المجوهرات  ب   صّنعتتتكون من الذهب واللماس و و الحديثة.  

 هوب   مجموعة عائلة  إلى  دخلت الحقاً و التعبدية التي كانت مملوكة بال شك لعضو بارز في البالط اإلسباني.  
 .ةالشهير ومنها ألماسة هوب لمجوهرات المهمة، لالتي اشتهرت بمقتنياتها 

 

  45إلى    35مقدر بسعر  الياقوت والماس، أواخر القرن التاسع عشر )بارما: بروش من  -مجموعة بوربون 
 يورو(  ألف

(، زوجة  1899-1870لإلمبراطورة ماريا لويزا من بوربون بارما )  من المحتمل أن يكون هذا البروش الجميل ملكاً 
 . فرديناند الول ملك بلغاريا

 أعمال فنية بارزة إضافية 

الملكية: فرانس بوربوس األصغر، صورة شخصية  لف برسمها من قبل أحد أفراد العائلة  كُ لوحة  
 يورو( ألف 150إلى  100 مقدرة بسعر) 1610لملك فرنسا هنري الرابع، 

الصورة لول ملك   )لكانت هذه  نصفوهي  (،  1610- 1553بوربون  بطول  لصورة    تمثال  نسخة 
فامي دو فرانس )العائلة المالكة الفرنسية( حتى عام  مجموعة    ضمناحتفالية رسمية في متحف اللوفر  

عتقد  يُ  ،مجموعة الملكة إليزابيث الثانية في هامبتون كورت ضمنموقعة  أخرى . وهناك نسخة 2015
 أن الملكة هنريتا، ابنة هنري الرابع، جلبتها إلى إنجلترا.

فرد آخر من قبل    برسمها  تكليفاليشير الصل الملكي للوحة الحالية وتاريخها إلى أن هذه النسخة تم  
 من العائلة، بعد الوفاة المأساوية للملك الذي اغتيل في نفس العام. 



 

المنسوبة إلى نيكوالس هورتو، لويس الخامس  و   ةدوق ودوقة وندسور المنحوتكنبة  
 يورو(  ألف 120إلى   80 ة بسعرقدر م) 1755عشر، حوالي عام  

في فن  لمسات حرفية  يمثل هذا الهيكل الرائع والنادر المنحوت من الخشب المذهل  
عهد لويس الخامس عشر مع منحوتات طبيعية وفيرة لنيكوالس هورتو،  خاللالنجارة 

الثامن عشر.   القرن  المنحوت في  الو أحد أساتذة الثاث  القطعة   ضمنلفتة  مكانت 
جميل في باريس في أواخر  الها لمنزلهما  اي مجموعة دوق ودوقة وندسور، اللذين اشتر 

 . من القرن الماضي الثالثينات

 

مزهرية سيالدون بورسلين صينية مصنوعة من البرونز المذه ب، بورسلين مينغ، ماونت لويس الخامس عشر، منسوبة إلى جان  
 مليون جنيه إسترليني(  1ألف إلى  500)مقدرة بسعر  كلود شامبيالن دوبليسيس

البرونز   المصنوعة من  والحوامل  الفاخر  الصيني  السيالدون  خزف  بين  المزج  كان 
عنصر   الخزف  هذا  وكان  عشر،  الثامن  القرن  منتصف  في  للغاية  شائعًا  المذهب 

ضة  أساسي في أهم المجموعات خالل ذلك الوقت. وتعتبر مجموعة المزهريات المعرو 
 في المزادات فريدة وغير مسبوقة من حيث جودتها.

تتميز هذه المزهرية الرائعة بغطاء أخضر زيتوني وزخارف نباتية مذهلة مع حامل  
برونزي مذهب ذو جودة مثالية. وتتناسق مع مجموعة كبيرة من الخزفيات المرسومة 

لل المذهب  البرونز  من  المصنوع  والثاث  المذهب  بالبرونز  دوق والمطلية  برت 
لدى  1798- 1742( وزوجته ماريا كريستينا ) 1822- 1738تيشين )-ساكس المفضلة  والطفلة  أنطوانيت  التي كانت شقيقة ماري   )

 .1792وحتى  1780اإلمبراطورة ماري تيريز من النمسا، وحكما معًا من 

 

 المزاد  برنامج

 شيف دوفر  - ىاألول المجموعة

 2022أكتوبر  11، عصراً  4

 87إلى  1 قطعال

   كونستكامر -  ةالثاني المجموعة

 2022أكتوبر  12، ظهراً  2

 326 إلى 101 طعالق

   أ ترافيرس لوتيل المبرت – ةالثالث المجموعة

 2022أكتوبر  13، صباحاً  11



 753إلى  401 قطعال

   ليزار دو ال تابل – ةالرابع المجموعة

 2022أكتوبر  14، صباحاً  11

 907إلى  801 قطعال

 ليكران  -المجموعة الخامسة  

 2022أكتوبر  14، ظهراً  2:30

 1,218 إلى 1,001 قطعال

 عبر اإلنترنت  - ةالسادس المجموعة

 1442 إلى 1301قطع 

 

 لمعرفة مواعيد العمل.  سوذبيز اإللكتروني بزيارة موقع تفضلواأكتوبر.   11إلى  6المعرض مفتوح للجمهور في باريس من 

 للمحررين: مالحظات 

 نبذة عن أوتيل المبرت 

لملك لويس الرابع دى اوصممه أحد المهندسين المعماريين المفضلين لسابع عشر  في أوائل الربعينيات من القرن ال  ُبني أوتيل المبرت
من تصميم شارل لو  لمجموعة أعمال  المنزل    ومن أسباب شهرته هو عرضجان بابتيست المبرت.    لرجل المال عشر، لويس لو فو  

  فرساي.قصر  برون رسام السقوف في قاعة المرايا الفاخرة في  

في أربعينات القرن الثامن عشر    فولتيرو   ت ماركيز دو شاتيلاستخدمو لكية المتميزة والذوق الرفيع.  بداية لتاريخ طويل من المُ   تلك  تكان و 
اشترى المير البولندي آدم جيرزي كزارتوريسكي و .  شهيراً   سياسياً   ضافا هناك وأطلقا صالوناً في باريس، واست   االمبرت كمقر إقامة لهم  أوتيل

بلزاك    والكتاب جورج ساند وأونوريه دوأبرزها  من أبرز السماء في الثقافة البولندية    والذي جذب بعضاً   الفريد  المنزل  في وقت الحق
نه المكان الذي يفضل  أل فيه  اق  ، وبالفعل كتب ذات مرة خطاباً وف الرئيسيينضي ال  أحدما كان شوبان    غالباً و والفنان يوجين ديالكروا.  

حصرياً La Polonaise"  ة الشهير مقطوعته  ف  ألّ و   ،فيه  العزف ال  حفل لل  "  ي ي  ذالبولندي  في عام  و المبرت.    أوتيلفي    قام سنوياً كان 
 الم الفن والمال. علمجتمع الدولي الراقي ونجوم  المنزل لتقليد استضافة    يواصالفي القصر لروثتشايلد  ، استقر جاي وماري هيلين  1975

املة تحت إشراف صاحب السمو الشيخ حمد بن عبد هللا آل ثاني شترميم    اتخضع لعملي حيث    ،2007المبرت عام    شراء أوتيلتم  
 وعائلته، ليعيد هذا المبنى التاريخي إلى مجده السابق.  

وع، آالن شارلز بيرو الذي كان اليد التوجيهية لترميم العديد من معالم باريس وهو اآلن رئيس أكاديمية وصف المهندس الرئيسي للمشر 
باهتمام مذهل   حب فرنسا واإلخالص للتراث الفرنسي، مقترناً بأواًل وقبل كل شيء    اً المبرت بأنه "مدفوع  أوتيلترميم    ،الفنون الجميلة

 المكانة التاريخية". هودقيق بالتفاصيل التي تليق بمبنى بهذ

تم  و ل المكانة التاريخية للمبنى وأهميته.  كمّ تُ زخرفية    يةفن أعمال  المبرت بأثاث استثنائي و   أوتيلالترميم، تم تأثيث  أعمال  إلى جانب  و 
 رخاالذي اتبع في العديد من الغرف السلوب الفو ألبرتو بينتو،    عالمياً تصميم الديكورات الداخلية من خالل التعاون مع المصمم المشهور  

 م في القرن العشرين. الذي أشاد به الكثيرون باعتباره أعظم مصمّ و الذي تصوره وصممه في الصل رينزو مونجياردينو 



 

 لمحة عن سوذبيز 

الفنون الجميلة والمقتنيات الفارهة. وتعزز دار سوذبيز  ، وهي المقصد العالمي الرائد في مجال  1744تأسست دار سوذبيز في عام  
ت  إمكانية الوصول إلى الفنون الجميلة والمقتنيات النادرة واالستمتاع بها وكذلك الحفاظ عليها من خالل إقامة المزادات وعبر مختلف قنوا

. ويتم دعم سوقنا العالمي الموثوق بمنصة تقنية رائدة الشراء بما في ذلك المبيعات الخاصة والتجارة اإللكترونية والبيع المباشر لألفراد
شكاًل من أشكال الفنون والتي تشمل الفن المعاصر والفن    50دولة وتضم    40في المجال وشبكة من مختلف المتخصصين تغطي  

النبيذ والمشروبات الروحية، الحديث واالنطباعي، وأعمال كبار الرسامين القدامى، والعمال الفنية الصينية، والمجوهرات، والساعات، و 
 والتصاميم الداخلية، وغيرها الكثير من مختلف أنماط الفنون. 

 

. ويقع معرضها في مركز دبي المالي العالمي، 2017تم افتتاح دار سوذبيز في دبي رسميًا من قبل دار المزادات العالمية في مارس  
القرية   بوابة  بناء  غنيًا  3في  برنامجًا  الدار  وتستضيف  والفعاليات .  والمعارض  البيع  فعاليات  يشمل  العام،  مدار  على  الفعاليات  من 

 والحوارات التي تعكس نطاق مبيعات سوذبيز الدولية الواسعة وخدمات عمالئها الشاملة.
 

        

 

العامة. النسبة اإلضافية لتغطية المصاريف  المدفوعة سعر   *تقديرات السعار ال تشمل عالوة المشتري أو  الفعلية  وتشمل السعار 
العطاء النهائي باإلضافة إلى عالوة المشتري والنسبة اإلضافية لتغطية المصاريف العامة، وهي غير شاملة لي رسوم ُتدفع للمشتري 

 عندما يقدم المشتري عرًضا نهائًيا. 

 يتم توفير الصور بناء  على الطلب 

قّدم عطاءاتك في الوقت الفعلي، واكتشف قيمة العمل الفني المطروح، وتصفح كتالوجات البيع،  استمتع بمشاهدة المزادات المباشرة، و 
أو من خالل تنزيل تطبيق سوذبيز ،  sothebys.com المتاحة على الرابط التالي  واستعرض المحتوى الصلي، وغير ذلك من الخدمات

 .Androidو iOS نظامي التشغيلالمتوافق مع 
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