
 

 
 
 

 لنجوم  اشهير وصديق ال عم  ا مطال  صاحبدبي تعرض لوحات مايكل تشاو  زبيذسو 
 

 بنفسه الفن أختار مايكل أن يجربأمثال باسكيات ووارهول، يشبه أسلوبه 
 على الورق الفنية سلسلة من اللوحات التعبيرية التجريدية الرائعة واألعمال عبر 

 

 يوليو 1 وحتى مايو   30من سيتم عرضها  

 

  1مايو وحتى    30من  ستستضيف دار سوذبيز دبي  
المعروف   منفردا    معرضا  يوليو   تشاو،  للوحات مايكل 

للنجوم.   ةشهير العم  امطالصاحب    وهو"إم"    لقبب 
"إم"  ألهمو  قضاها  التي  الثمانية  العقود  مدار  على  ت 

ندي وارهول وجان ميشيل  آلوحات ال حصر لها ألمثال  
اليمين( وديفيد    لجانبفي اان  ر  باسكيات )كالهما مصو  

 50بعد استراحة استمرت  و واآلن    .شات هوكني وإد رو 
ب بدأ    ،عاما   وعاد  "إم"  في  إلى  الرسم  الحقيقي  شغفه 

 .ةحياال
 

الشرق األوسط  منطقة  معرضه األول في  ب   "إم"نا أن نستضيف  ر يس":  دار سوذبيز في اإلمارات العربية المتحدة  كاتيا نونو بويز، رئيسة  قالت
فنان يجسد هذه الروح بشكل مثالي خالل سنواته العديدة من   بكونه  "إم"  يتميزو   .للثقافة  المتعطشةاإلمارات العربية المتحدة    وخصوصا  دولة

د تشاو الشهير فتتاح مطعم السي ال  كما أننا متحمسون   .في منطقتنا  أعماله  ونتطلع إلى رؤية المزيد منأسلوب متميز عالميا     متلكي و اإلبداع.  
 في المملكة العربية السعودية العام المقبل". 

 



  كلية سانت مارتن، وانتقل في شبابه إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية في  جو شينغ فانغأوبرا بكين األسطوري  عبقري  لصيني و ل  ا  ابن "إم"  لد  و  
نقطة جذب للفنانين والمشاهير على حد  المطعم فورا   أصبح    ، حيث1968  عام   فبراير  14في    افتتح أول مطعم له في نايتسبريدجو للتصميم.  

تستمر أماكن تناول الطعام و لسيد تشاو لألكل الفاخر في بيفرلي هيلز ونيويورك وميامي والس فيغاس.  امطاعم  وافت تحت بعد ذلك  سواء،  
 . حتى اليوم والموضة والموسيقى الفنعالم الراقية في جذب أجيال من العمالء المخلصين من 

 
  أنه صمم   حتى  ، الشعرو السينما  واألعمال الفنية و الطعام  و الهندسة المعمارية  كالعديد من أشكال اإلبداع    طوال حياته  الثمانيني الفنان    مارسو 

وود وجوليان شنابل معلقة    أعمال فنية معاصرة ألصدقائه كيث هارينج وجوناس  وأضاف إليها  لمسة فريدة وحديثة،لتمتلك  بنفسه    همطاعم
السيد تشاو في   في الثمانينيات  جورجيو أرماني  وزار.  حال دخولهم  رواد المطعمالتي تقع عليها أنظار  الليك الزجاجية  الجدران وأبواب  العلى  

صمم تشاو و .  ين هناكلين العامالرسمية لجميع النادل أرماني المعمارية لدرجة أنه أرسل بدالت  شركة "إم"  بتصاميم جدا   نيويورك وكان معجبا  
 . 1987في عام  أرماني روديو درايف متجرفي المقابل 

 
بهنب المفهوم الصيني للفضاء والملمس و ااألوروبية واألمريكية إلى ج  يةخيوط التجريد البين    هالجريء في لوحات "إم"  يجمع نهج  و  فن الخط.  ل  ح 
 هذا أول معرض للفنان في الشرق األوسط.  عد  ي  أعماله ألول مرة في الصين، عرض بعد أن و 
 

)ميكسد    المتنوعة  الوسائط  التي استخدمت فيها  سيقدم الطابق األول سلسلة من اللوحات القماشية  ، حيثالمعرض في دبي قسمينويضم  
أوراق الذهب والفضة وألواح الطالء واألكريليك  التي تضم  تم إنشاء كل منها باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الثمينة والمنزلية  و ،  ميديا(

واحد"    س  ف  عنوان هذه السلسلة "ن  وسيكون  على الورق.  الفنية  سلسلة من األعمال  فسيعرض  الطابق الثاني  أما  والبالستيك وغيرها من العناصر.  
 . ذاته روحية في الوقتالو  تتسم بالتجريدتق من تصويره للعالم المادي بقدر ما هو مشتق من مساحة داخلية مشوهو 

 
وسيعقب المعرض األول يوليو.  1 وحتىمايو  30من  ،دبي المالي العالميمركز ، في سوذبيز دبي للجمهور فيأبوابه المعرض سيفتتح 

 الرياض. مدينة للفنان في الشرق األوسط افتتاح مطعم السيد تشاو في 
 

 .www.sothebys.com/Dubai زيارةيرجى ، المزيدو  العمل أوقاتلالطالع على 
 

 

 مالحظات للمحررين:

 االتصاالت في منطقة الشرق األوسط مدير قسم |  كة خنصاري ي مل

| 020 7293 5164 Melica.Khansari@Sothebys.com 

 لمحة عن سوذبيز 

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

خاصة والتجارة اإللكترونية والبيع المباشر لألفراد. ويتم دعم سوقنا العالمي الموثوق بمنصة تقنية رائدة في المجال وشبكة في ذلك المبيعات ال
شكال  من أشكال الفنون والتي تشمل الفن المعاصر والفن الحديث واالنطباعي، وأعمال   50دولة وتضم    40من مختلف المتخصصين تغطي  

واألعمال الفنية الصينية، والمجوهرات، والساعات، والنبيذ والمشروبات الروحية، والتصاميم الداخلية، وغيرها الكثير كبار الرسامين القدامى،  
 من مختلف أنماط الفنون. 

http://www.sothebys.com/Dubai
mailto:Melica.Khansari@Sothebys.com


 

. وتستضيف  3. ويقع معرضها في مركز دبي المالي العالمي، في بناء بوابة القرية 2017في دبي رسميا  من قبل دار المزادات العالمية في مارس  تم افتتاح دار سوذبيز 
ز الدولية الواسعة وخدمات عمالئها  ي الدار برنامجا  غنيا  من الفعاليات على مدار العام، يشمل فعاليات البيع والمعارض والفعاليات والحوارات التي تعكس نطاق مبيعات سوذب 

 الشاملة. 
 

        

 

وتشمل األسعار الفعلية المدفوعة سعر العطاء    *تقديرات األسعار ال تشمل عالوة المشتري أو النسبة اإلضافية لتغطية المصاريف العامة.
المصاريف العامة، وهي غير شاملة ألي رسوم ت دفع للمشتري عندما يقدم  النهائي باإلضافة إلى عالوة المشتري والنسبة اإلضافية لتغطية  

ا نهائي ا.   المشتري عرض 
 يتم توفير الصور بناًء على الطلب 

م عطاءاتك في الوقت الفعلي، واكتشف قيمة العمل الفني المطروح، وتصفح كتالوجات البيع،   استمتع بمشاهدة المزادات المباشرة، وقد 
، أو من خالل تنزيل تطبيق سوذبيز  sothebys.com المحتوى األصلي، وغير ذلك من الخدمات المتاحة على الرابط التاليواستعرض 

 .Androidو iOS المتوافق مع نظامي التشغيل
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