
سياحة معارض

لوحات عراقية في مزاد "كريستيز" 
تحفيز الفنون العربية واإليرانية والتركية للسياحة 

د. معتز عثمان 
 مجلة السياحة اإلسالمية - عمان

افتتح مزاد كريستيز لألعمال الفنية العربية واإليرانية والتركية الحديثة والمعاصرة يومي 
األربعاء والخميس 25 و 26 أكتوبر 2011 بفندق جميرا أبراج اإلمارات. وكانت الدعوة 

مفتوحة وعاّمة لزيارة هذا الحدث السياحي الفني وهذه ورقة في الموضوع:

معاصرين  عراقيين  فنانين  ستة  وضع 
مجموعة منتقاة من أعمالهم المميزة تحت 
العالمية  العلنية  المزادات  دار  تصرف 
عرضت  وقد  "كريستيز"،   المرموقة 

الفنية  األعمال  في »مزاد  األولى  للمرة 
الحديثة  والتركية  واإليرانية  العربية 
يوم  دبي  في  نظم  والذي  والمعاصرة« 
لوحة  بينها  من  أكتوبر،   26 األربعاء 



أحمد  العراقي  التشكيلي  الفنان  أنجزها 
السوداني خصيصاً للمزاد. وسيعود ريع 
بيع تلك األعمال إلى مؤسسة »صدى« 
المعاصر،  العراقي  الفن  بدعم  المعنّية 
تهدف  ربحّية  غير  ناشئة  مؤسسة  وهي 
واإلبداعية  الفنية  الحركة  دع��م  إل��ى 
العراقية، وتنظيم برامج تعليمية، وإطالق 
الفنية،  األعمال  على  للحفاظ  مبادرات 
ودعم البحوث في مجال الفن المعاصر، 
أن  ُيذكر  المهجر.  وب��الد  العراق  في 
في  عرضت  العراقيين  الفنانين  أعمال 
وفق  كريستيز  دار  تنظمه  م��زاد  أول 
النَّسق الجديد في دبي، حيث قّسم المزاد 
أهم  من  أعمالهم  وكانت  جزأين،  إلى 
أشغاله  ابتدأت  الذي  الثاني  الجزء  معالم 
أيضاً  وُيذكر  أكتوبر.   26 األربعاء  يوم 
الفنانة  ستها  أسَّ »ص��دى«  مؤسسة  أن 
عراقية المولد ريجين سحاكيان في عام 
تأسيسها  على  عقبت  والتي   2010
بالقول: "العراق، عبر تاريخه، من أكثر 
بلدان المنطقة تأثيراً في الحركة اإلبداعية 
الفنانون  يجد  ال  ذلك  ورغم  والثقافية، 
العراقيون اليوم، في العراق أو المهجر، 
اإلبداعية.  مسيرتهم  لتحفيز  ُيذكر  دعماً 
دعمهم،  إلى  مؤسسة صدى  تهدف  لذا، 
اإلبداعية  التعليمية  البرامج  وتنظيم 
والبحوث  األفكار  وتبادل  للراغبين، 
العراقية".  اإلبداعية  بالحركة  المتعلقة 

بالفعل في  بدأت مؤسسة »صدى«  وقد 
تحقيق رؤيتها وأهدافها، حيث استضافت 
برنامجاً عاماً في الجناح العراقي خالل 
بينالي البندقية في شهر يونيو الفائت. وقد 
العراقيين  الفنانين  من  أربعة  ع  تبرَّ
المشاركين في الجناح العراقي بأعمالهم 
الفنية  األع��م��ال  »م���زاد  ف��ي  عرضت 
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الحديثة  والتركية  واإليرانية  العربية 
والمعاصرة«، وهؤالء هم: جنان العاني، 
ووليد  السوداني،  وأحمد  نانكلي،  وآزاد 

سيتي.
بديع األعمال العراقية المشاركة

الفنون  أخصائية  خياط،  هالة  وقالت 
المعاصرة  واإليرانية  أوسطية  الشرق 
أن  "يسّرنا  ال��م��زاد:  على  والمشرفة 
الثاني،  جزئه  في  هذا،  مزادنا  ن  يتضمَّ
ه��ذه األع��م��ال ال��ع��راق��ي��ة ال��ف��ذة التي 
صدى  مؤسسة  لدعم  ريعها  سُيخصَّص 
المعنّية بالحركة اإلبداعية العراقية. وكما 

الذي  كريستيز  مزاد  ن  تضمَّ تذكرون، 
ستة  الفائت  أبريل   19 في  بدبي  انعقد 
أعمال سعودية منتقاة من المشروع الفني 
الطليعي »حافة الجزيرة العربية«، حيث 
دوالر  مليون  األع��م��ال  تلك  جمعت 
األنشطة  ل��دع��م  ��ص��ت  ُخ��صِّ أم��ري��ك��ي 
العربية  بالمملكة  اإلبداعية  التعليمية 
السعودية". و أهم المشاركين هم: الفنان 
عام  ُول��د  )ع��راق��ي،  ال��س��ودان��ي  أحمد 
بلوحته )جرانيت وفحم  1975( شارك 
 .)2011 ورق،  على  مائية  وأل���وان 
-25.000 ه��ي:  التقديرية  وقيمتها 

أحد لوحات المعرض

لوحة للفنان أحمد السوداني



 91.000 أمريكي/  دوالر    15.000
55.000- درهم.  في هذه الّرسمة غير 
العراقي  الفنان  أنجزها  التي  المعنونة 
أحمد السوداني خصيصاً لمزاد كريستيز، 
في  هاً  مشوَّ غريباً  رج��ل  وج��ه  نشاهد 
تجسيد لفظائع الحروب وويالتها وتأثيرها 
بالل  وف��اء  ش��ارك   كما  البشرية..  في 
م  بعمل   )1966 ع��ام  ُول��د  )ع��راق��ي، 
وهو    and Counting ب�:  معنون 
  ،2010 فوتوغرافية،  لوحة  عبارة عن 
قدرت قيمتها ب�: 8.000-6.000 دوالر 

درهم.   أمريكي/ 22.0000-29.000 
العاني  جنان  الفنانة  شاركت  وب��دوره 
بعملها   )1966 عام  ُول��دت  )عراقية، 
سلسلة  )م���ن   Aerial I ال���رائ���ع: 
 Aesthetics of
 Disappearance: A Land
Without People ، القيمة التقديرية: 
أمريكي/  دوالر   20.000-25.000
91.000-73.000 درهم، وتمثل هذه 
 Shadow اللوحة لقطة من فيلم ُمعنون
Sites II )2011( متخذة شكل رحلة 

لوحة الذكر والعرفان للفنان المصري احمد مصطفى في معرض سنة 2009



لوحة -فتاة صغيرة 
من أسيوط- للفنان 

محمود سعيد



أنشطة  بقايا  تظهر  أرض  فوق  جوية 
عصور  من  بشرية،  وأخ��رى  طبيعية 
الحاضر.  العصر  إلى  ووصوالً  غابرة 
ُيذكر أن فيلم Shadow Sites II أُنتج 
في إطار »جائزة أبراج كابيتال للفنون« 
 The Future ويشارك حالياً في جناح
الرابعة  ال��دورة  في   of a Promise
 ،2011 البندقية  بينالي  من  والخمسين 
»طوبوغرافية  معرض  ف��ي  وك��ذل��ك 
الحرب« في »لو بال« بفرنسا.. الفنانة 
 )1954 عام  ُولد  )عراقي،  سيتي  وليد 
أكريليك   –  Cluster 2 ب�::  شاركت 

التقديرية:  القيمة  قماشية،  لوحة  على 
أمريكي/  دوالر   15.000-25.000
هذا  يمثل  درهم،   55.000-91.000
العمل نقطة فاصلة في متوالية اللوحات 
تجسيد  تعيد  التي  المجّسمة  واألعمال 
سيتي  وليد  يستخدمه  الذي  الجبل  شكل 
وعاداتهم  البشر  في  للتأّمل  أثير  كمكان 
ناناكلي  أزاد  وتجاربهم.   وتاريخهم 
)عراقي، ُولد عام 1951( عنوان العمل: 
فوتوغرافية:  لوحة    Testimony
التقديرية:  القيمة  سم(   180x125(
أمريكي/  دوالر   8.000-10.000

 لوحة للفنان
 اإليراني

 فرهاد
موشيري



أهم  من  دره��م.   30.000-36.000
أعمال أزاد ناناكلي في زخم تحّوله من 
اللوحات التجريدية إلى الواقعية الصارخة 
أزاد  يظهر  إذ  والفيديو.  التصوير  في 
ناناكلي بين مجموعة من الرجال ُطمست 
ال��زي  ي��رت��دون  وه��م  وجوههم  معالم 
الكردي التقليدي، ليظهر كيف أن أعمال 
ما  على  شاهداً  تجعله  نفسه  عن  الفنان 
القاضي  ري��م  الفنانة   وأخيرا  حوله. 
 )1973 عام  ُولدت  )عراقية/أمريكية، 
 Captive Lover باللوحة:  شاركت 
لوحة  أج����زاء(   خمسة  م��ن  )سلسة 
عام  ُنفذت  األجزاء  متعّددة  فوتوغرافية 

-8.000 التقديرية:  القيمة   ،2011
-29.000 أمريكي/  دوالر   6.000
السنوات  م��ازال��ت  دره��م.   22.000
األولى التي أمضتها ريم القاضي ببغداد 
مشاريع  وتشكل  أعمالها،  مسار  توّجه 
مخرجاً  تنفذها  التي  الرقمية  الوسائط 
فيما  وويالتها،  الحرب  أطر  من  تخيلياً 
سياقاً  واألدائية  النحتية  مشاريعها  تتخذ 

عابراً للحدود الجغرافية. 
مؤسسة »صدى« للفن العراقي المعاصر
تأّسست مؤسسة »صدى« غير الربحية 
عراقية  الفنانة  وتديرها   2010 عام 
ببغداد  )ُولدت  سحاكيان  ريجين  المولد 

لوحة للفنان فرهد موشيري بعنوان »أحبك 
لألبد« في أحد مزادات كريستيز في دبي



بالواليات  حالياً  المقيمة   )1978 عام 
الفنانين  المتحدة األمريكية. وهدفها دعم 
العراقيين المعاصرين في إنجاز أعمالهم 
اإلبداعية وذلك تعزيز جهود الحفاظ على 
في  المعاصرة،  العراقية  الفنية  األعمال 
بمثابة  هي  و  المهجر.  وب��الد  العراق 
منصة تعليمية، تساعد في إنتاج األعمال 
الجديدة، وتوفير المساحة الالزمة لعرض 

األعمال وتبادل األفكار.
معلومات حول كريستيز الشرق 

األوسط
المزادات  دار  كريستيز  تعتبر 
العالمية العلنية الرائدة في منطقة 
األوس��ط واألب��رز على  الشرق 
مستوى العالم، إذ كانت أول دار 
مزادات علنية عالمية تقيم مقراً 
الشرق  منطقة  في  لها  دائ��م��اً 
األوسط، كما كانت األولى التي 
تنظم مزاداتها في المنطقة لتوفر 
في  للفنانين  عالمية  منصة 
دار  م��زادات  حققت  المنطقة. 
الشرق  منطقة  في  كريستيز 
مليون   200 من  أكثر  األوسط 
األعمال  من  أمريكي  دوالر 
والساعات  والمجوهرات  الفنية 
في الشرق األوسط منذ تنظيمها 
ألول مزاد لها في المنطقة عام 

من  حامية  منافسة  شهدت  وقد   ،2006
المشترين من أكثر من 30 دولة مختلفة 
المزادات  إلى  وباإلضافة  في كل مزاد. 
التي تنظمها الدار بشكل منتظم، تحرص 
الفرص  ودع��م  تشجيع  على  كريستيز 
التعليمية، إذ تنظم الدار المعارض الفنية 
الخيرية  والفعاليات  التعليمية  والجلسات 

في مختلف أنحاء المنطقة.

لوحة لوفاء بالل


