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 الملكيةاألعمال الفنية من فريدة  الدخول إلى حقبة زمنية
 

 ، باريس األميريةمجموعة ال:  أوتيل المبرت 
 

 في باريسشهرًة الموجودة في أحد أكثر المباني التاريخية الفنية نظرة أولية على الكنوز 
 المنزل ألول مرة منذ ترميم  اكشف عنهيتم ال

 

 المجموعات الخاصة لألعمال الفنية الكالسيكية برزواحدة من أ فنية ضمنقطعة  1000أكثر من 
  سوذبيز سلسلة مزادات ضمنيتم عرضها س

 2022أكتوبر  خالل شهرتبدأ في باريس التي س
 

 غ كون   غباريس ولندن ونيويورك وهون كل من ي المعتمد ف طرازتجّسد الغرف  
 العالميللجمهور  اً افتراضي لتوفرها ميم الداخلية االتص في سوف تنبعث الحياة

واحدة من أعظم المجموعات في  كونها فريدة من نوعها وهي لهذا العام.   العالمية المزادات برنامج"ستمثل هذه المجموعة الرائعة ذروة 
 ".تضم أفضل القطع واألعمال الفنيةمنظم لاليوم بإصرار وشغف تتوسع ال تزال هذه بأن المجموعات أيضًا العالم، وألنها تذكرنا 

 دار سوذبيز للمزادات تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي ل
 

  أوتيلعند عبور أبواب و فهي تجمع بين غريزة الجمال الفطرية والمعرفة العميقة والشاملة بتاريخ الفن.  بتفّردها،مجموعة تمتاز هذه ال"
الفنون  فئات، حيث تتناغم أفضل  الفنية د الماضيامجبأ حتفيإلى عالم آخر ي من االنتقال المحظوظين  حضورالسيتمكن المبرت 
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والتي تبدًا  المبرت، وتيل سرد قصة العديد من الفصول الرئيسية للقصة الالمعة أللمشاركتها في بيز محظوظة ذكانت دار سو و الزخرفية. 
من  المبرت  أوتيلسيترك و . بارون دو روديه لمجموعة 2005ى عرض عام موناكو إلبمدينة  1975في عام  ةتاريخي البيع عملية المن 

األعمال الفنية  في تاريخ جمع  أيضاً إنما ، ليس فقط في السوق الدولية و الخاصة من جديد هذه المجموعة االستثنائية بصمتهخالل مزاد 
 ".ياتمستو الأعلى ب 

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

  المنازل أحد أجمل  كونه  ويشتهر ب   ،المعروفة باسم لؤلؤة باريسو ة  ر حاإيل سانت لويس الس   في منطقةباريس  مركز مدينة  في    المبرتوتيل  أيقع  
األربعينات من القرن الماضي من قبل عمالقة الفنون والهندسة   بدايةفي    تشييد ديكوراتهو الكبير  المنزل    ءتم بناقد  و الخاصة في المدينة.  

كنصب   المنزل تم إدراجو فرساي ولويس لو فو وتشارلز لو برون ويوستاش لو سيور. قصر  ديكور المعمارية الذين كانوا العقول المدبرة وراء
فولتير وعائلة    سابقًا كل من  أوتيل المبرتزل في  ونباريس.  مدينة  جوهرة في تاج    أصبح يعتبر منذ ذلك الحينو   1862تاريخي في عام  

 . من الزمن يعود تاريخه الغني إلى قرون و إليزابيث تايلور، الممثلة شوبان وديالكروا وجريس أميرة موناكو و و روتشيلد 
 

التقنيةتضم جدرانه المزينة بشكل  أصبحت    ،ألوتيل المبرت  تاريخيالترميم  البعد  و في اآلونة األخيرة   المذهبة  و وسق  عالي  أرقى إحدى  فه 
المبرت مع التركيز بشكل    أوتيللتأثيث  الفنية تلك  تم شراء األعمال  و المجموعات الخاصة للفنون الزخرفية التي تم تجميعها على اإلطالق.  

 مع تراث المنزل.  تهاخاص على األصل والحرفية واألهمية األكاديمية وعالق
 

أهم األعمال التي  األثاث الفرنسي    ويعدّ .  والمترابطةالعديد من المجموعات المهمة  تضم األعمال الفنية التي ستعرضها سوذبيز في مزاداتها  
مجموعة رائعة من المزهريات الخزفية المصنوعة من   ها ستعرضإلى جانب و .  أندريه شارل بول وآدم وايزويلر  مع أمثلة مهمة من  سيتم عرضها

يعتبر  و .  تها والتي تنافس بعضها البعض في روع  البورفيري البرونز المذهب الفرنسي ومجموعة مذهلة من المزهريات المصنوعة من رخام  
كريستال روك  نية المصنوعة من الاألعمال الف  تشمل المجموعةأفضل حاالته في المجموعة، حيث  ب   وأسلوبه البارز ظاهراً   ذوق كنستكامر

مينا ليموج باإلضافة إلى مجموعة فخمة من من أعمال  اً نادر  اً كما تضم المجموعات عدد. واألواني الفضية المطلية بالذهبواألواني الفضية 
 فيرتو.  قطع منالمجوهرات العتيقة و 

 

أمراء وملوك  ديكورات وقطع أثاث كان يملكها  ، وتشملالقرن العشرين وحتىذات تاريخ المع من القرن السابع عشر  أعماالً تضم المجموعة 
مشهورين في فنية  أرستقراطيين وجامعي أعمال  و ، بما في ذلك مدام دي بومبادور ومدام دو باري والملكة ماري أنطوانيت،  شخصيات هامةو 

ريدي  وبارون دو جيفنشي وكارل الغرفيلد   والعصر الحديث مثل هوبير داألعمال الفنية في إلى  وصوالً القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  
 ماريا سيرت وأنتينور باتينيو. و ريتشارد واالس و كونت ستروجانوف و 
 

  غ باريس ولندن وهونسيتمكن الجمهور في  و من باريس هذا الخريف.    بدءا    سوذبيزقطعة في سلسلة من مزادات    1300  نحو  عرضسيتم  
من المساحات الرقمية   مجموعةالمبرت ألول مرة في    وتيلالداخلي أل الديكور  ميم  اروعة تص  االطالع علىمن    ونيويورك قبل البيع  غكون

 . زفي صاالت عرض دار سوذبي ونشرها  التي تم إنشاؤها خصيصا  



 
 قصة المنزل 

 

المهندسين   المبرت  أوتيل  ُبِني   أحد  وصممه  الماضي  القرن  من  األربعينات  أوائل  في 
جان بابتيست   لرجل الماللملك لويس الرابع عشر، لويس لو فو  دى االمعماريين المفضلين ل

من تصميم شارل لو برون  لمجموعة أعمال  المنزل    ومن أسباب شهرته هو عرضالمبرت.  
 رساي. فقصر رسام السقوف في قاعة المرايا الفاخرة في 

  

ت ماركيز دو استخدمو لكية المتميزة والذوق الرفيع.  بداية لتاريخ طويل من المُ   تلك  تكان و 
في باريس،   افندق المبرت كمقر إقامة لهمفي أربعينات القرن الثامن عشر    فولتيرو   شاتيل

صالوناً  وأطلقا  هناك  جيرزي  و .  شهيراً   سياسياً   واستضافا  آدم  البولندي  األمير  اشترى 
من أبرز األسماء في الثقافة    والذي جذب بعضاً   الفريد  المنزل   في وقت الحقريسكي  كزارتو 

ما    غالباً و بلزاك والفنان يوجين ديالكروا.    والكتاب جورج ساند وأونوريه دوأبرزها  البولندية  
 La"  ةالشهير مقطوعته  ف  ألّ و   ،فيه  العزفنه المكان الذي يفضل  أل فيه  اق  ، وبالفعل كتب ذات مرة خطاباً وف الرئيسيينضي أحد الكان شوبان  
Polonaise ًاستقر جاي وماري هيلين روتشيلد في 1975في عام  و المبرت.    أوتيلفي    قام سنوياً كان ي ي  ذالبولندي ال  حفللل  " حصريا ،

 الم الفن والمال.علمجتمع الدولي الراقي ونجوم ل المنزلتقليد استضافة  يواصالالقصر ل
 

املة تحت إشراف صاحب السمو الشيخ حمد بن عبد هللا آل ثاني وعائلته،  شترميم    اتخضع لعملي حيث    ،2007المبرت عام    أوتيلشراء  تم  
ل كمّ تُ زخرفية    يةفن أعمال  المبرت بأثاث استثنائي و   أوتيلالترميم، تم تأثيث  أعمال  إلى جانب  و ليعيد هذا المبنى التاريخي إلى مجده السابق.  

الذي اتبع في و ألبرتو بينتو،  ية من خالل التعاون مع المصمم المشهور عالمياً تم تصميم الديكورات الداخلو المكانة التاريخية للمبنى وأهميته. 
م في  الذي أشاد به الكثيرون باعتباره أعظم مصمّ و الذي تصوره وصممه في األصل رينزو مونجياردينو    رخ االعديد من الغرف األسلوب الف

 القرن العشرين. 
 

شارل بيرو، الذي أشرف على ترميم العديد من معالم باريس التاريخية وهو -شروع، أالنللم  الجدير بالذكر أّن المهندس المعماري الرئيسي
واإلخالص للتراث  اليوم رئيس أكاديمية الفنون الجميلة، وصف عملية ترميم أوتيل المبرت بأّن "الدافع األول واألساسي لها كان حّب فرنسا  

 منزل بهذه األهّمية التاريخّية." الفرنسي، مقرونًا مع اهتمام فائق بالتفاصيل يتناسب مع
 

ال  نادراً و  الدوائر الخاصة.    تي أعيد ترميمهاما شوهدت روعة المساحات  التي تزينها خارج  الفنية  انتقال ملكية  و اآلن  و واألعمال    أوتيل مع 
 . قريباً  الكشف عنهاسيتم المبرت مرة أخرى، 

 

يتم  و ية تتمثل مهمتها األساسية في النهوض بالفن والثقافة والترويج لهما.  خير آل ثاني، وهي منظمة  مجموعة  مؤسسة    المزادستدعم عائدات  و 
الرعاية ومشاريع المتاحف وإقامة المعارض وبرنامج القروض والتي تشمل  هذا الهدف بشكل أساسي من خالل المبادرات الفنية العامة    حقيقت 

 غنية من الثقافات.و مجموعة متنوعة  عبراإلنجاز الفني  تكريمبهدف الدولية والمنشورات األكاديمية 
 


