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ٮ*عى' م الطٮ$ ت + ت - الحح$

تتاح موسمها عالٮ*ات اڡ; ، ڡ; تطلق دار« ٮ$ونهامز»، ڡ;ى'  13 اٮ$ريل الحالى'
صص للصور Lدٮ*د ڡ;ى' الشرق األوسط، حٮ*ث تستهلها ٮ$مزاد مح الح$
نٮ*ة االستشراڡXٮ*ة، ة إلى أٮ$رز األعمال الڡ; ، ٮ$اإلضاڡ; ٮ*ة ڡ;ى' دٮ$ى' راڡ; Lوتوع الڡ;

ندق (ون أند أونيل رويال مٮ*راج). وذلك ڡ;ى' ڡ;

ڡ.طع وأعمال ممٮ#زة

صص لٮ$يع الصور Lدمه ٮ$ونهامز، ڡ;ى' سٮ*اق مزادها المحXومن أٮ$رز ما تڡ
لسطٮ*ين ستٮ*ف ساٮ$ٮ*ال، نان الڡ; ورا) للڡ; ٮ*ة، صورة ٮ$عنوان (اٮ*ڡ; راڡ; Lوتوع الڡ;
ى»، زءا من العمل ٮ$عنوان «الڡXدس: ڡ;ى' مشروع المنڡ; وهى' تشكل ح$

المشاد ٮ$ه عالمٮ*اً والذي ٮ*ستكشف الصورة الذهنٮ*ة الٮ$اطنٮ*ة
لسطٮ*نٮ*ين، عن مدٮ*نة الڡXدس. وڡXُّدر ثمنه ٮ$مٮ$لغ ٮ*تراوح ما ٮ$ٮ*ن للڡ;



ٮ*عات. وتشتمل تتاح المٮ$ ، ڡXٮ$ل اڡ; 14000 و 18000 دوالر أمٮ*ركى'
نانٮ*ن أوروٮ$ٮ*ين نٮ*ة االستشراڡXٮ*ة عىل ڡXطع ممٮ*ّزة لڡ; األعمال الڡ;

وأمٮ*ركٮ*ين من الڡXرن التاسع عشر والڡXرن العشرين.

ٮ*زي، المدٮ*ر اإلڡXلٮ*مى' اي ڡ; Lال عXوحول مضمون واهمٮ*ة المزاد، ڡ
نٮ*ة ّسد المزاد الڡXادم لألعمال الڡ; لٮ$ونهامز ڡ;ى' الشرق األوسط: «ٮ*ح$

ٮ*ة ڡ;ى' راڡ; Lوتوع صص للصور الڡ; Lٮ*ة، المزاد األول من نوعه المحXاالستشراڡ
نٮ*ة ذات المنطڡXة، وهو حدث عالمى' ٮ$ارز. وتشكل هذه األعمال الڡ;
رٮ$ٮ*ين التڡXطوا روح الشرق، Lنانٮ*ن ع النزعة الشرڡXٮ*ة، نماذج مدهشة لڡ;
نانٮ*ن الڡXادمٮ*ن من كل أنحاء العالم. وكذلك األمر ٮ*رهم من الڡ; ولع;

نانٮ*ن من سٮ*دنى' مع ڡ; ٮ*ة الذي ٮ*ح$ راڡ; Lوتوع ٮ$النسٮ$ة لمزاد الصور الڡ;
.«.. نانٮ*ن ٮ*عٮ*شون ويعملون ڡ;ى' دٮ$ى' ومدٮ*نة نٮ*ويورك ولندن، وحىت ڡ;

«ازرع حدٮ#ڡ.تك»

موعة هائلة من الصور ٮ*ُعرض ڡ;ى' المزاد، عمل ملهم، ٮ*نطوي عىل مح$
نانى' كمٮ*ل زكريا ٮ$عنوان: «ازرع نان اللٮ$ زاء، للڡ; الملصڡXة ٮ$سٮ$عة أح$

تتاح الٮ$يع، ٮ$مٮ$لغ ٮ*تراوح ٮ$ٮ*ن حدٮ*ڡXتك»-  1998، حٮ*ث ڡXّدر ثمنه ڡXٮ$ل اڡ;
ارزة . كما تشتمل األعمال الٮ$ الـ  30,000 و 40,000 دوالر أمٮ*ركى'
المعروضة للٮ$يع، عىل صورة ٮ$عنوان «من دون أشّعة النهار، آٮ$ار
ادو، ويٮ$لغ ثمنها نان سٮ*ٮ$استٮ*او سالع; ط»- الكويت-  1991، للڡ; النڡ;
؛ وهناك أٮ*ضا «امرأة التڡXدٮ*ري ٮ$ٮ*ن الـ  6000 و  7000 دوالر أمٮ*ركى'
نانة لٮ*لٮ*ان ٮ$اسمان (ثمنها التڡXدٮ*ري ٮ$ٮ*ن الـ نٮ*و»-  1954، للڡ; ٮ$ارك اڡ;

.( 5000 و  6000 دوالر أمٮ*ركى'

تة ڡ;ى' المزاد: «نزهة ڡ;ى' شارع ڡ;ى' نٮ*ة االستشراڡXٮ*ة الالڡ; ومن األعمال الڡ;
ّدر ثمنه ٮ$ٮ*ن الـ  200,000 Xنان ادوين لورد ويكس، ويڡ الهند» للڡ;

نانٮ*ن، . كما تُعرض ڡ;ى' المزاد، أعمال عدة ڡ; و 400,000 دوالر أمٮ*ركى'
مان، رودولف ارنست، هانري روسو،وحول ريدٮ*ريك أرثر ٮ$ريدح$ مثل: ڡ;

ن اإلستشراڡXى' ڡ;ى' تصّة ٮ$الڡ; Lول تالٮ*ن إٮ*نٮ*لٮ*ان، المسؤولة والمحXذلك، تڡ



ٮ$ة من Lٮ$ونهامز: «ٮ*سّرنا كثٮ*راً أن نعرض هذه التشكٮ*لة الواسعة لنح
المستشرڡXٮ*ن، ونحن نعرف مدى ندرتها وصعوٮ$ة العثور عىل ڡXطع

ة إلى ذلك، تصدر ٮ$عض الڡXطع عن مصادر لم ٮ*سٮ$ق لها مماثلة. ٮ$اإلضاڡ;
نان». رار عمل روسو الذي وصلنا مٮ$اشرًة من عائلة الڡ; Lمثٮ*ل، عىل ع

ل نٮ*وز Lوع Lٮ*ان عٮ$ر ع ن من الٮ$ كر وڡ; تاٮ$عوا ڡ;

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMrOlgswzfStAw

