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كريستيز تنظم مزاداً لبيع 14 عمالً فنياً لبنانياً-
أخبار منوعة

أعلنت دار كريستيز للمزادات في دبي عن استضافة مزاد استثنائي يجمع بعضاً من أهم األعمال للمجموعات

الفنية الرائدة واملتميزة على مستوى دول املنطقة. وستطرح كريستيز 14 عمالً فنياً بارزاً لفنانني كبار، بمن فيهم

بول غيراغوسيان، وفريد عواد، وعارف الريس، وأيمن بعلبكي، وتعود ملكيتها ملجموعة مقبل الفنية، إحدى أهم

املجموعات املرموقة على ساحة الفن اللبناني الحديث واملعاصر.

وفي بيان كريستيز، أن مجموعة مقبل الفنية مشروع مخصص لدعم الحركة الفنية اللبنانية، والستعراض مدى

عراقة وغزارة التراث الثقافي اللبناني في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط والعالم. أسس املجموعة كل من

جوني ونادين مقبل في العام 1998، حيث بدأت باالستحواذ على العديد من الروائع الفنية املختارة، وأصبح

حالياً مشروعاً متعدد الجنسيات يهدف إلى دعم املواهب الفنية اللبنانية املوجودة على الساحة اليوم، فضالً عن

الترويج للفنانني اللبنانيني الصاعدين، في ظل سعيهم الكتساب الشهرة الدولية. وملواصلة جهودهم الرامية إلى

تعزيز مكانة الفن اللبناني على الساحة الدولية، قرر جوني ونادين بيع 14 لوحة فنية من أصل مجموعتهم

الخاصة التي تضم حوالي 100 عمل فني لبناني، حيث عهدا بهذه املهمة لدار كريستيز للمزادات، التي من املقرر

طرحها لهذه األعمال في مزاد الربيع املخصص لألعمال الفنية العربية واإليرانية والتركية الحديثة واملعاصرة، الذي

سيعقد في 18 آذار املقبل في فندق «أبراج اإلمارات جميرا». أكثر من نصف اللوحات الفنية الـ 14 املقدمة

للمزاد للفنان بول غيراغوسيان (1926 - 1993)، وهو أستاذ الحداثة والفن املعاصر األكثر شهرةً في
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لبنان، حيث باإلمكان العثور على أعماله ضمن العديد من املجموعات ذات امللكية الخاصة، باإلضافة إلى مجموعة

اللوحات الفنية العائدة ملتحف الفاتيكان في روما.

لوحتان لغيراغوسيان تحمالن عنوان «يوم صيفي» (1) و(2) تقدر قيمة كل منهما بـ 40,000 ــ 60,000

دوالر. أما لوحة «الناس باألصفر» فتقدر قيمتها بـ 150,000 ــ 250,000 دوالر. و «األم والطفل» تقدر

بـ 80,000 ــ 120,000 دوالر.

وبني األعمال التي سوف تعرض لوحة «برج بابل» للفنان أيمن بعلبكي، وتقدر قيمتها بـ 150,000 ــ

200,000 دوالر

ولوحتان للفنان فريد عواد يعود تاريخهما إلى أوائل السبعينيات، Sortie De Metro التي تقدر قيمتها بـ

15,000 - 20,000 دوالر، و «هومو فلوكس» تقدر قيمتها بـ 50,000 ــ 70,000 دوالر). ولوحة
للفنانة تغريد درغوث عنوانها «العشب األخضر»، ولوحة «شاتك الهادي» لعارف الريس (1928 ــ 2005)

تقدر قيمتها بـ 80,000 ــ 120,000 دوالر، ولوحات أخرى له ولكل من غيراغوسيان وعواد.
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