
 

 

 

 

 "يمض ى سوف ايضا هذا"
 

 رائد عامليإلكتروني  مزاد في اإلماراتدولة  في فنيةال غاليريهاتال أبرز  مع تتعاون  دبي يز ذبسو 
 

 حول العالم األعمال الفنية هواة جمعاملعاصرين والجيل الجديد من الفنانين أمام  نفنانيالأعمال أبرز عرض 
 

 19-ملكافحة كوفيدلشؤون الالجئين املتحدة  ألمما مفوضية جهودلدعم  املزاد عائدات من جزء تخصيص
 

 يونيو 25 – 18املزاد مفتوح خالل الفترة من 

 
فنية رائدة في صاالت  7تعاون سوذبيز مع يفي مشروع هو األول من نوعه في املنطقة، 

  هذا" بعنوان  مزاددبي، في 
 
نترنت من دار مزادات أول مزاد يعقد عبر ال "، سيمر   أيضا

 ألبرز  60والذي يعرض دولية في منطقة الشرق األوسط، 
 
الفنانين املعاصرين من عمال

 املنطقة.

 

  يونيو الجاري، 25وحتى  18الفترة من الل خيقام سيعرض املزاد الذي وف وس
 
 أعماال

 جانب إلى ،العالمفي مختلف أنحاء  من املنطقة والذين برزت أعمالهم فنانينشهر الأل 

 اوتم. دوليعلى الصعيد ال اسمهم سطع الذينمن الفنانين  الصاعدالجيل 
 
 مع شيا

املزاد أعمال  معروضاتستروج  ،ت العربية املتحدةالمارا لدولة الثقافية الرؤية

 أنحاء جميع في ون الفنومقتني  محبي  من جديدال جيللل وخارجها الماراتمن  لفنانين ا

 الثقافي  املشهد علىجديدة  نافذةفتح  في يسهم املزادوف س ،ومن هذا املنطلق. العالم

 .العالم أنحاء وجميع املنطقة في األعمال الفنية جمع لهواة بالنسبة ملنطقةفي ا املتطور 

 

 

 

 

The Third , Lawrie Shabibiقائمة املشاركين  حي السركال الثقافي الشهير، وتتضمن  في    الصاالتأبرز  مبادرة تعاونية تجمع بين    املزادهذا    ويعد  

 Leila Heller Gallery, Green Art Gallery, Carbon 12, Gallery Isabelle van den Eynde, Line 1و x 1 Art Gallery . 

 

 أسر ودعمملواجهة  19مكافحة فيروس كوفيد في   الالجئين  لشؤون  املتحدة األمم مفوضية هودج  لدعماألرباح  من٪   10 تخصيصن املقرر وم 

 مع  وثيق  بشكل  العمل  خالل  مناملفوضية تركز    ن الجدير بالذكر أو . فريقياأ  وشمال  األوسط  الشرق   منطقة  في  دولة  20  عبر  واألطفال  الالجئين 

   النازحين  السكان   حماية  على  ،واملجتمعات  والشركاء  الحكومات
 
والصحة   املياهو   واملأوى   من الحماية  االحتياجات األساسية للحياةتوفير ل  قسرا

 .حياتهم ترتيبومساعدتهم على إعادة  والنازحين  لالجئين 

 
اقة سوذبيز كانت لطاملا": سوذبيز من باغستاني أشكان قال و   لفنانين الدعم الالزم ل توفر  حيث المارات،دولة  في الثقافية الحركةفي دعم  سب 

في دبي  الصاالت الفنية مع العمل عتبري ،االستثنائية األوقات هذه في ظلو. عاملية يةجماهير إلى قاعدة  للوصول  املنطقة أنحاء جميع من

 لهواة جمع  جديدة فرص وخلق مبادراتهم تعزيزل النترنت عبر ناووجود املكثف الرقمي  الوصول  نستخدم حيث طبيعية، شراكة بمثابة

 ."العالم أنحاء جميع في األعمال الفنية
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 املشهد لتعزيز يةنالفصاالت ال التزام من عقد من أكثر نتاج املزاد هذا تبريع: "في لوري شبيبي  املؤسسالشريك  لوري، وليم قالمن جهته، 

التي  التداعيات فرغم. املزاد هذا فيسيظهر بوضوح  أمر وهو التعاون، روحتجسيد  برز أهميةت ،األزمةوخالل هذه . وخارجها دبي في املزدهر

 أسهم إال أنه  حياتنا،  على 19- كوفيدخلفها 
 
 األرباح من جزءتخصيص سيتم  ،من هذا املنطلقو  .حول العالم الكثيرين معاناة ةاديز  في أيضا

 ".إليه الحاجة أمس   في هم الذين لهؤالء األساس ي  الدعم توفيرل

 
  175ة قدرها مبيعات إجمالي تسجلو  منصاتها اللكترونية، عبر مزاد 100أكثر من  إلى اآلن  2020من بداية العام نظمت  سوذبيزر أن  يذك

 في واملعاصر الحديث للفن سوذبيز مزاد تحويل تم مارس،شهر  خاللو  .2019 العام ضعف املبيعات املسجلة فيأي  ،إسترليني  جنيه مليون 

  ،لكترونيإ مزاد إلى مباشر مزاد من األوسط الشرق 
 
أسعارها   القطع من٪ 60 تجاوز  مع دوالر، مليون  2.7 مبيعات يقدر بـ إجمالي مسجال

ر  و .  التقديرية ز ل  عمل  املزادتصد   رقم  سجل  الذي  املليحي،  محمداملعاصر    املغربي  فنان لمتمي 
 
 قياسي  ا

 
 أضعاف  7  من  يقرب  بما  دوالر،  487339  بلغ  ا

  30 وضع بعدوذلك  ،البيع قبل ما تقديرات
 
 .القطعة على عرضا

 

  سوذبيز دبي ويوفرهذا 
 
  برنامجا

 
  والحوارات  فعالياتوال تالفنية ومعارض املزادا عارضتنظيم امل يتضمن العام، مدار على بالحياة نابضا

 . الشاملة العمالء وخدمات الدولية سوذبيز مزادات طيف عكسصورة ت، وباملجوهرات وتقييم الساعاتمزادات و 

 .www.sothebys.com/Dubai زيارة يرجى املعلومات، من ملزيد

 

 

 أبرز املعروضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دوالر 70.000  - 50.000 السعر املقدر ) األردني اليشمحجر  ،1998 نهر،/  امرأة سعودي،ال منى 

  مطرزة خرزات ،2018 كاوبوي، روديو  مشيري، فرهاد
 
 (دوالر 120،000 - 80،000 السعر املقدر ) قماش على يدويا

 ( دوالر 15،000 -10،000 السعر املقدر ) قماش على أكريليك ،2019 عنوان، بدون  إبراهيم، أحمد محمد
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 ( دوالر 20000-15000 السعر املقدر ) قماش، ،2018-2017 األحمر، اللون  إلى يتحول التمر  عندما توكل، هدى

  منسوجة وصوف، حرير  ،2009-1993،عنوان بدون  ، فارمنفرمايان شهرودي منير 
 
 ( دوالر  60.000 - 40.000 السعر املقدر ) تبريز  في يدويا

 (دوالر 12000- 8000 السعر املقدر ) خشبي  إطار  في ديبون  على معدنية المدا طباعة ،2006 ،مبادلة حجاج، حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دوالر 30.000- 20.000 السعر املقدر) مخدوش ورق على أكريليك ،2020 عنوان، بدون  كاظم، محمد

 (دوالر 18.000 -12.000 السعر املقدر) رطب مطلي فوالذ ،2019 ،متساوي األبعاد املزروع، شيخة

 (دوالر 30.000 - 20.000  السعر املقدر) قماش على زيت ،2011 ،مشعل الحريق بومان، برنهارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر( 8000 - 6000 السعر املقدر) زينب الهاشمي، كن، ضوء نيون من جزأين

 (دوالر  15.000  - 10.000  السعر املقدر) إروكو ،1996 ،شخصية شوكيني، شوقي

 



 مالحظات للمحررين 
، عبد القادر الريس، املزروع شيخة، اللمكيهاشل ، زينب الهاشمي ، أحرارنيا فرهاد، عباس حمرا :للفنانين  الكاملة القائمةتجدون في ما يلي 

 برنارد، عبد القادر بن شما، بلدي الرا، خوماب كاثرين، باش ي  كسابمروان ، محمد سعيد بعلبكي، عبد العزيز عاشور ، رامشأ از ر ، رامآ كامروز

، حجاج حسن، هزاد حسن غازي اش، ي ض فيا بيتا، فولويل أسد، فاطمي منير، فارمنفرمايان  شهرودي منير، ال ابتكار، آشوكيني  شوقي، مان و ب

، ستهاجو خ أمير، كاظم محمد، لينك بياك  اناديإبراهيم،  احمد محمد، زاده حسن سرو و خ، هاشمي  نرجس، حماد محمود، هالوي  غانيش

،  توكل هدى، سديرة زينب، سعوديال منى ، ل رحيلمزم  ، هبور بويان اش، أوفي زاك، مولر فيليب، مشيري  فرهاد، أثير موسوي ، املليحي محمد

 .الزيات الياسو  فيلون  وغمار 

 

 الالجئين  شؤوناألمم املتحدة ل مفوضيةنبذة عن 

  قدمت. واالضطهاد النزاع بسبب ديارهم  من الفرار على أجبروا الذين األشخاص لحماية الدولية الخطوات الالجئين لشؤون املتحدة  األمم مفوضية تقود

  للناس تضمن التي الحلول  طور تو  األساسية، النسان حقوق  حماية على ساعدتو  واملاء،   والغذاء املأوى  مثل لنقاذ األرواحالحيوية  اتاملساعد
 
  مكانا

 
 آمنا

 . /https://giving.unhcr.org/en/coronavirus زيارة ب تفضل  املعلومات، من ملزيد. ومساعدة األفراد من عديمي الجنسية. أفضل مستقبل بناءل

 

  نبذة عن سوذبيز 

 إلى نيويورك نةیمد شملیل نشاطها في سوذبيز  وتوسعت ،1744 العام منذ العالم أنحاء مختلف من الفنية التحف جمع هواة  حوله التف اسم سوذبيز 

  تفتتح عاملية مزادات  دار أول  جعلها الذي  األمر ،1955 عام لندن  جانب
 
  إضافة  ،2001 وفرنسا  ،1992 والهند ،1973 عام كونغ هونغ  من  كل   في لها فروعا

   افتتاحها  إلى
 
   80  من  تتألف  عاملية  شبكة  ومیال  ز يسوذب  وتمتلك.  ةینیالص   السوق   تقتحم  عاملية  مزادات  دار  أول   بذلك  لتكون   2012  عام  نيالص  في  فرعا

 
 مكتبا

  40 في  تتوزع العالم حول 
 
  الفنية  التحف  لهواة  ز يسوذب توفر  كما. سیوبار  كونغ  هونغ لندن،  ورك،ی و ین: في تتوزع فنية عرض  صاالت 10في  مزادات وتقدم بلدا

 الخدمات  إلى  بالضافة.  املتكاملة  الفني  التمويل  خدمات  تقدم  التي  العالم  في  الوحيدة   الشركة  وهي  ،"ةیاملال  للخدمات  ز يسوذب"  املالي  ذارعها  عبر   الالزم  التمويل

 في الخاصة املزادات خدمات الشركة توفر كما"أرت إيجنس ي" و"بارتنرز".  لها التابعة التأسيسية واملؤسسات والعقارات ينوالفنان للمجموعات االستشارية

ثالث شركات للتجزئة هي "سوذبيز واين"، "سوذبيز   وكذلك ز يسوذب  في املعاصرة  الفنون  لقسم  الفنية الصالة وهي S|2 تشمل  والتي  فئة  70 من أكثر 

 دايموندز"، و"سوذبيز هوم" السوق اللكتروني للتصميم الداخلي.

 

 Youku |   WeChat  |  Weibo  |  Snapchat |   Pinterest  |  YouTube  |  Twitter  |  okFacebo  |  Instagram 

 

  مدفوعة رسوم أي من صافية وهي املشتري  عالوة  إلى بالضافة  املطرقة سعر  املحققة األسعار تشمل. املشتري  عالوة  تشمل ال يةالتقدير األسعار * 

  املشتري  قدم حيث للمشتري 
 
 .عنه رجوع  ال عرضا

 

 الطلب  عند  متاحة الصور 

  األصلي املحتوى  وعرض ،زادامل كتالوجات وتصفح  الفني، العمل قيمة واكتشف   الفعلي، الوقت في األسعار  عروض وضع لمزاداتاملباشر ل بثال تابع

 أندرويد". و  "أي أو إس"  التشغيل نظاميعلى  سوذبيز  تطبيقات  تحميل  خالل ومن ،sothebys.com على واملزيد

 

#                              #                              # 
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