
 
خالد البَنا

لون التقاطع 1

حبر، وكوالج ورقي
25 × 17 سم
10,000 درهم

ليز راموس برادو
أحجية

حبر قلم جاف عىل ورق
26 × 21 سم
5,000 درهم

دالل أحمد

 نهوض مهرة
 أكريليك عىل قماش
91 × 61 سم
37,000 درهم

كريستيل بشارة

فيوال

 أكريليك عىل قماش
70 × 45 سم
20,000 درهم

السطوة 3000

أوالد حالل

أطباق زجاجية تذكارية

قطرالطبق: 20 سم

يحصل مشتري العمل الفني الرقمي عىل طبق

كهدية مجانية

نيفين مجيد

مدح

حبر كحولي وورق الذهب عىل لوح ألمنيوم

مرّكب

قطر اللوح: 100 سم

10,000 درهم

 سونو سلطانيا
شهيق، زفير

حبر كحولي عىل ورق صناعي
115 × 95 سم
8,000 درهم

فالنتينا ألكسيفنا
لغة الرموز

مواد متعددة عىل لوح فلين
 46 × 46 سم
3,000 درهم
  
ستيلكارت

الملكة إليزابيث تايلور األوىل

 طباعة رقمية
  60 × 80 سم
2,000 درهم
 

Khalid Al Banna
Intersection Colour 1

Ink & paper collage 
25 x 17 cm

10,000 AED 
 

Liz Ramos Prado
Puzzle

Ballpoint pen ink on paper
26 x 21 cm

5000 AED
 

Dalal Ahmed
Mohra Rising

Acrylic on canvas
91 x 61 cm

37,000 AED

 
Kristel Bechara

Viola
Acrylic on canvas

70 x 45 cm
20,000 AED

 

 
Satwa 3000
Halal Boys

Glass souvenir plates
20 cm in diameter

Buyer of NFT receives one plate as
a free gift

 
Nevine Meguid

Praise
Alcohol ink and gold leaf on

aluminium composite board
100 cm in diameter

10,000 AED
 

Sonu Sultania
Breathe In, Breathe Out  

Alcohol ink on synthetic paper
115cm x 95cm 

8,000 AED
 

Valentina Alexeevna
Language of Symbols

Mixed media on foam board
46 x 46cm
3,000 AED

 
Stelcart

Queen Elizabeth Taylor I
Digital Print

60cm x 80cm
2,000 AED

50 | 50
50 NFTs celebrating 50 years of the UAE

Physical art work price list

50 | 50
قائمة أسعار األعمال الفنية المادية

عمًال فنياً رقمياً احتفاالً بـ 50 عاماً عىل قيام دولة 50
اإلمارات العربية المتحدة


