تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على اإلضاءة

انطــالق احتفــالية "نـور الـريـاض" فـي  18مــارس المقبــل
 األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان :تمثل االحتفالية باكورة برامج "الرياض آرت" بمبادرة من سمو ولي العهد -تقام بمشاركة فنانين من  20دولة %40 ،منهم سعوديين

 يضم أكبر معرض فني جماعي؛ لرصد فنون اإلضاءة في العالم على مدى  60عاماتنطلق احتفالية "نور الرياض" في  18مارس 2021م ،على مدى  17يوما ً حتى  3أبريل 2021م ،وتتضمن عرض
أعمال فنية تفاعلية تعتمد على اإلضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض ،بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون
اإلضاءة ،ينتمون ألكثر من  20دولة حول العالم 40 ،في المائة منهم من الفنانين السعوديين.
وتمثل هذه االحتفالية أولى فعاليات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض األربعة الكبرى ،التي أطلقها خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،أيده هللا ،في  19مارس 2019م بمبادرة من صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية
لمدينة الرياض ،حفظه هللا ،بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين األصالة والمعاصرة.
وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على  60عمالً فنيا ً تضم جميع أشكال فنون الضوء ،من بينها أعمال تاريخية وهندسية
وضوئية ،ومنحوتات ،وعروض لإلضاءة ،وعروضا ً تفاعلية ،وقطعا ً حركية ،وتركيبات وأعمال خارجية ،وعدد من
أشكال الفن الخفيف ،يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض االستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة ،مع
تخصيص مركزين رئيسيين لالحتفالية في ك ٍل من مركز الملك عبدهللا المالي ،ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي
بالمربع.
وبتوجيه من سمو ولي العهد ،حفظه هللا ،سيقام ضمن "احتفالية نور الرياض" معرض "نور على نور" الذي يعد
أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون اإلضاءة منذ ستينات القرن الماضي ،وحتى اليوم.
ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدهللا المالي ابتدا ًء من  18مارس حتى  12يونيو 2021م،
ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء ،وينقسم إلى أربعة أجنحة ،هي :جناح إدراك
الضوء ،وجناح تجربة الضوء ،وجناح انعكاس الضوء ،وجناح بيئة الضوء ،حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط
أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خالل مراحل زمنية مختلفة.
ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل ،وجلسات النقاش ،والجوالت ،والعروض ،وبرامج التطوع ،والفعاليات
السينمائية والموسيقية ،واألنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لكافة أفراد األسرة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة ،أوضح صاحب السمو األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود ،عضو مجلس إدارة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض ،رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت" ،أن البرنامج يأتي في إطار حرص
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ،حفظه
هللا ،على االرتقاء بمدينة الرياض إلى المكانة التي تليق بها بين عواصم العالم ،ويهدف إلى تحسين جودة الحياة في
المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة  ،"2030وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة ،من خالل تحويل
مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين األصالة والمعاصرة ،وذلك عبر  12مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ
أكثر من  1000عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض؛ لتشكل
بذلك هذا البرنامج الذي يعتبر أحد أكبر مشاريع فن األماكن العامة في العالم.
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وبين سموه أن احتفالية "نور الرياض" التي تقام في مدينة الرياض ألول مرة هذا العام تحت شعار "تحت سماء
واحدة" تمثل باكورة برامج (الرياض آرت) ،وتسعى إلى تعزيز التفاعل المجتمعي ،وإشاعة مظاهر الفن والجمال
في مدينة الرياض ،وإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها ،من خالل تعزيز الفن في األماكن العامة ،واالرتقاء
بالحركة الفنية المحلية ،والتشجيع على تحقيق المزيد من اإلبداع واالبتكار.
وأشار سموه ،إلى أن االحتفالية تجسد الدعم السخي والالمحدود الذي تحظى به الفنون بمختلف أصنافها من سمو ولي
العهد ،حفظه هللا ،وستسهم في منح المشهد الفني في مدينة الرياض المزيد من الحيوية والتفاعل ،وتعزز من ارتباطه
بمختلف فئات مجتمع المدينة ،عبر خلق حوار فني ثري بين الفن والفنانين السعوديين مع نظرائهم المشاركين في
االحتفالية من مختلف أنحاء العالم.
ويشارك في احتفالية "نور الرياض" كوكبة من الفنانين ،من أبرزهم من الفنانين السعوديين :أحمد ماطر ،ولولوة
الحمود ،وأيمن زيداني ،وراشد الشاشاي ،ومها ملوح.
أما الفنانين العالميين فمن أبرزهم :دانيال بورين ،وكارستن هولر ،وإيليا كاباكوف ،وإميليا كاباكوف ،ويايوي كوسوما،
ودان فالفين.
وقد جاء اختيار شعار "تحت سماء واحدة" الحتفالية "نور الرياض" هذا العام ،ليكون بمثابة رسالة تحفيزية لجمهور
الفنانين من داخل المملكة ،وخارجها؛ لتحقيق المزيد من التفاعل مع الحدث الذي يتمحور حول القيم اإلنسانية
المشتركة ،وينسجم في أبعاده مع الدافع الفطري لدى اإلنسان في تتبع الضوء ،والنظر إلى النجوم.
وقد تمت جدولة أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض" ،وتوزيعها على جميع أنحاء مدينة الرياض؛ من أجل زيادة
مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها ،مع اشتراط تقيد الحضور باإلجراءات االحترازية؛ لمكافحة جائحة كورونا،
ويمكن الحصول على برنامج االحتفالية من على موقعها اإللكتروني.www.noorriyadh.sa :
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للمزيد من املعلومات حول مشروع الرياض آرت واحتفال نور الرياض ،يرجى التواصل مع املركز اإلعالمي ملشروع الرياض آرت
البريد اإللكترونيinfo@riyadhart.sa :
نبذة عن مشروع الرياض آرت
شرعت الرياض ،عاصمة اململكة العربية السعودية ،في تحقيق هدف عظيم خالل عشر سنوات ،يتمثل في أن تصبح إحدى أفضل عشر مدن في العالم من
ناحية جودة الحياة والتنافسية ،كما تفتح أبوابها الستقبال األعمال وترحب بالزوار على أرضها من شتى أنحاء العالم .وبما أن فئة الشباب تستحوذ على نسبة
عالية من إجمالي سكانها البالغ عددهم قرابة  7.5مليون نسمة ،مع تسجيلها وتيرة نمو متسارعة ،ستتحول الرياض إلى مدينة عاملية فائقة الحيوية والنشاط.
مكونين أساسيين من ّ
ويعد الفن والثقافة ّ
مكونات روح املدينة ،لذلك تم تطوير مشروع الرياض آرت لتحويل العاصمة بأكملها إلى لوحة فنية إبداعية ،ومعرض
مفتوح ال ّ
تحده الجدران ،من أجل إثراء الحياة ،وإطالق العنان للتعبير اإلبداعي ،وتحفيز االقتصاد اإلبداعي .ويركز املشروع على إبراز التحول املتاح لسكان
العاصمة بسهولة ويسر ،السيما وأن تبادل األفكار من خالل التعبير اإلبداعي ،يؤدي إلى تطوير التفاهم ،وتعميق االحترام املتبادل بين مختلف فئاتهم
وشرائحهم.
ُ ّ ً
ً
رسخا شعور االنتماء واالعتزاز بمدينة
لحظات مليئة بالبهجة كل يوم ،وم
وسيكون ملشروع الرياض آرت تأثير إيجابي على الناسُ ،مقدما للمقيمين والزوار
ٍ
الرياض ،وتطوير مدينة تزهو بجمالها ليستمتع بها الجميع .وسيؤدي هذا املشروع كذلك إلى تطوير االقتصاد اإلبداعي الجديد ،مما يعود بالنفع على جذب
األعمال الجديدة واالستثمارات في املدينة.
املوقع اإلكتروني:
إنستغرام:
تويتر
فيسبوك

www.riyadhart.sa
www.instagram.com/riyadhartofficial/
https://twitter.com/Riyadh_Arts
www.facebook.com/RiyadhArtOfficial

نبذة عن احتفال نورالرياض
ً
سنويا في جميع أنحاء املدينة في مارس  .2021ويسلط معنى شعار احتفال نور الرياض للعام " 2021تحت سماء
ُيطلق احتفال نور الرياض لفنون اإلضاءه
واحدة" ،على الفكرة التي تدفع البشر للتجمع حول الضوء ،وإمعان النظر في نار املخيم والتحديق في النجوم .وتشتمل النسخة األولى من االحتفال على أكثر
ً
فنيا ً
عمال ً
عاما يجري تنظيمها في جميع أنحاء مدينة الرياض .ويضم االحتفال معرض "نور على نور"،يستعرض فنون الضوء منذ ستينيات القرن
من 60
املاض ي؛ كما يشتمل برنامجه على فعاليات متنوعة من الجلسات الحوارية والورش العملية واألنشطة العائلية وعروض األفالم وحفالت املوسيقى.
يندرج احتفال نور الرياض ضمن برامج الرياض آرت ،ويعد من أكبر احتفاالت فنون الضوء في العالم ،حيث يجمع نخبة من كبار الفنانين العامليين
والسعوديين  .كما يعتبر معرض "نور على نور" من أكبر املعارض التي تتبع تاريخ فنون الضوء.
املوقع اإللكتروني
إنستغرام
تويتر
فيسبوك

www.noorriyadh.sa
www.instagram.com/noorriyadhfestival/
https://twitter.com/NoorRiyadhFest
www.facebook.com/NoorRiyadhFestival
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نور الرياض
نور على نور
األعمال الفنية
كازينو الرياض2021 ،م

نور الرياض
أعمال فنية في أرجاء المدينة
الفنان
عبد هللا العثمان

األعمال الفنية
الميتوكوندريا :مركز الطاقة2021 ،م

نسبة الضوء2021 ،م

أحمد عنقاوي

الشفق القطبي الشمالي2015 ،م

ألكساندرا ستراتيميروفيتش

أنتينا (أخضر)2010 ،م

أحمد ماطر

تحية إلى علي الرزيزاء2021 ،م

علي الرزيزاء

الماسة الدفينة  -الزعفران 2019م

أنيال قيوم آغا

السحابة الضوئية بالقطع المكافئ 2018م

أميغو آند أميغو

مكان ما جميل2021 ،م

أيمن يسري ديدبان

تجاوز الحدود 2015م

آنجيلو بونيلو

بدون عنوان (إلى سابين وهولغر)– 1966 ،
1971م
دواوين المجهول2021 ،م

دان فالفين

بذور األرض 2021م

أيمن زيداني

دانة عورتاني

جدار الضوء (نسخة خارجية)2021 ،م

كارستن هولر

الفراشة2007 ،م

دانيال فيرمان

سكاالر2021 ،م

كريستوفر بودر وكانغدينغ راي

المنصة2018 ،م

إيفان نافارو

نحن نضيء الرياض2021 ،م

كومباني نيو هيروز

تصوير (شجرة)2016 ،م

جيمس كالر

الطبيعة المتوهجة2021 ،م

دان روزيجارد

األبيض (الشاحب الوردي)1967 ،م

جيمس توريل

صنع "للرياض عدد من المثلثات الملونة"
خصيصاً للموقع :مركز الملك عبدهللا المالي،
م2020-الرياض  ،المملكة العربية السعودية،
2021م

دانيال بورين

اسطوانة الضوء المتصل1962 ،م

جوليو لو بارك

تشعب2020 ،م

دانيال كانوغار

غالف نيون الساطع (1970 ،)5م

كيت سونير

آلة بيكتو لإلرسال2018 ،م

فيليبي برادو

روبا فيكيا2007 ،م

الرا بلدي

القبة2003 ،م

إيليا وإميليا كاباكوف

كورونا2018 ،م

ليو فيالاير

منارة2021 ،م

كارولينا هاالتك

بيئة الفراغ في الضوء األحمر1967 ،م

لوسيو فونتانا

نجمة متحركة2021 ،م

كورت فيرمولين

التقاط الضوء2005 ،م

مها ملوح

األزرق الالنهائي2021 ،م

لولوة الحمود

يسوقنا الحنين إلى البحر ،لكن الرغبة تبعدنا عن
الشاطئ2010 ،م
بال عنوان (ضوء كهربائي)2019-1968 ،م

منال الضويان

بيتنا في السماء

مروة المقيط

ماري كورس

May We Meet Again, 2021
تحية للفنان محمد السليم2021 ،م

محمد السليم

الشمس مرة أخرى2017 ،م

محمد الفرج

نزوح سفينة العقل2021 ،م

مهند شونو

ثقوب الضوء1973 ،م

نانسي هولت

2021م رسائل مؤقتة Ricochet

نجود السديري

حوار ليلي2021 ،م

رالف ويستيروف وطالل الزيد

هللا حي ال يموت2012 ،م

الفنان
أحمد ماطر

ناصر السالم
رافائيل لوزانو هيمر

أحالم اليقظة2021 ،م

روبرت ويلسون

البحث عن الظالم2021 ،م

راشد الشعشعي

قصر النور2021 ،م

روبرت ويلسون

جسم طنان2018 ،م

روبرت إيروين

زولية أمي (نسخة فريدة)2021 ،م

سعيد قمحاوي

أشجارها تتحدث مع بعضها البعض2019 ،م

سارة أبو عبدهللا

الغوص2021-2013 ،م

سكويد سوب

كان حاكما2017 ،م

سلطان بن فهد

هل سيتجاوز الفرد حالته؟ (سلسلة الحال)،

سليمان السالم

الزهور والناس-عام كامل في الساعة2020 ،م

تيم الب

2021م
الجذور2021،م

توم ولين ديكيفير

أنكسيماندرالعائد2019 ،م

ليو (جورج وإيرميلين)2019 ،م

أورس فيشر

ثقب الوهم2020 ،م

استوديو UxU

غرفة مرايا غير منتهية  -تألق األرواح،
2014م

يايوي كوسوما

الهالة 2021 ،2م

فينيفيدي مالتيبليكس
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رصد مدينة الرياض2021 ،م

فاو

القمر االصطناعي2007 ،م

وانغ يويانغ

لما اكتمل القمر2021 ،م

زمان الجاسم

احتفال نورالرياض مقدم من :الرياض آرت والهيئة امللكية ملدينة الرياض
شركاء نورالرياض الثقافيون :وزارة الثقافة ،الهيئة العامة للترفيه ،مركز امللك عبدهللا املالي (كافد)  ،هيئة تطوير بوابة الدرعية ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،أمانة الرياض ،واجهة الرياض ،برج اململكة ،املدينة الرقمية.
مو اقع احتفال نور الرياض :الحديقة الرياضية بالنخيل  ،املدينة الرقمية  ،الهيئة العامة للحي السفارات ،حي جاكس ،مركز امللك عبد هللا املالي (كافد)،
مركز امللك عبد العزيز التاريخي  ،برج اململكة  ،مكتبة امللك فهد الوطنية  ،قصر املصمك  ،واجهة الرياض  ،حي الطريف التاريخي ،حديقة وادي حنيفة،
حديقة وادي نمار.

تشتمل برامج مشروع الرياض آرت على ما يلي :
 .1ساحات الفن :معارض فنية تقام في ساحات املدينة إلتاحة التفاعل بين الفنانين ّ
والسكان .وتوفر األعمال الفنية العامة للمقيمين ً
فرصا الكتشاف
ثقافات وفنون إبداعية مختلفة ،وتشمل كل ساحة على أعمال رقمية وبرامج ثقافية ،ومزيج من املعارض واالستوديوهات وورش العمل املفتوحة
ومساحة للمحاضرات.
ً
ّ
ّ
 .2حدائق املرح :برنامج يختص بتطوير الحدائق في أحياء املدينة ،يتم تصميمه بالتعاون مع فنانين مميزين ،ليوفر فرصا تعليمية تحفز روح اإلبداع
واملغامرة والترفيه لجميع أفراد العائلة.
 .3جواهرالرياض :مجموعة من األعمال الفنية في أبرز الوجهات السياحية في املدينة ،يتم اختيارها بعناية لتطوير املساحات العامة لتعكس قصص
وتاريخ وهوية املكان للزوار ،واالحتفال بالتراث الثقافي ،واإلسهام في بناء املجتمع ،وتحسين جودة الحياة للسكان ،وجذب السياحة الدولية.
ً
 .4بوابات الرياض :بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية وطرق فنية على الطرق الرئيسة املؤدية إليها  ،لتصبح جزءا من معالم
املدينة ولترحب بالزوار عند دخولهم إليها.
 .5ميادين الفنّ :
مجسمات فنية ملونة ومتحركة في أهم تقاطعات طرق املدينة ،ويندرج تصميمها ضمن البنية التحتية لشبكات الطرق بمدينة
ً
الرياض مثل الجسور لتصبح أجمل وأكثر إلهاما ،وتسهم في تسهيل تحديد الوجهات للزوار وملستخدمي الطرق بأساليب فنية وإبداعية.
ً
 .6محطات الفن :برنامج يختص بإنشاء أعمال فنية في محطات القطار والحافالت في مدينة الرياض ،لتكون أجمل وأكثر تميزا ،ويسهم البرنامج في
تقديم أعمال فنية إبداعية تشجع التفاعل بين املواطنين.
 .7الفن العابر :جسور للمشاة مصممة بطريقة مبتكرة وإبداعية من قبل فنانين مرموقين ،تهدف إلى تعزيز الترابط بين مختلف أنحاء املدينة،
ّ
وتشجع حركة املشاة .ويدمج البرنامج بين الفن العام وممرات املشاة ،من خالل التعاون بين الفنانين واملهندسين ،ليكون حلقة وصل بين الفن
والهندسة باإلضافة إلى توفير طرق جديدة للتنقل في املدينة واستكشافها بشكل خاص.
 .8جسوروادي الفن  -الجسوراملضيئة :إنشاء أعمال فنية على جسور املدينة بإستخدام أحدث تقنيات فن اإلضاءة ،وستشمل األعمال الفنية على
عبارات تنشر قيم الترابط بين املواطن وأفراد املجتمع وسكان املدينة.
 .9وادي الفن :مسارات فنية تبعث الحياة من جديد في األودية وتستقبل جميع أفراد األسرة ،من خالل أعمال تسرد تاريخ املدينة وتراثها العريق
وبيئتها املميزة .ويشجع البرنامج االستكشاف واألنشطة الخارجية بما لها من تأثير على صحة اإلنسان وجودة الحياة.
متنوع من األعمال الفنية النحتية في األماكن العامة ،وتدعو
مزيج
 .10متنزه الفنون :حديقة للمنحوتات واملجسمات واألعمال الفنية ،تحتوي على ٍ
ٍ
سكان املدينة لتجربة عالم من الفنون املعاصرة التي تتيح الفرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء وقت ممتع أو باالسترخاء والتأمل.
ْ .11
معلم الرياض :معلم فني مميز ملدينة الرياض ،يتم تصميمه بمعايير عاملية ويرمز لتطلعات مدينة الرياض الثقافية ضمن رؤية  ،2030ويهدف
املعلم لتحفيز حركة اإلبداع والتعبير ودمج الثقافات.
 .12احتفال نورالرياض :احتفال سنوي يعرض أعمال فنية تفاعلية في أرجاء املدينة ،تعتمد على اإلضاءة والفن واإلبداع وتعزز املواهب .ويعد من
ً
أكبر احتفاالت فنون الضوء في العالم ،حيث يجمع نخبة من كبار الفنانين العامليين والسعوديين  .ويضم االحتفال أعماال فنية مختلفة في
معرض "نور على نور" ،والذي يعرض فنون الضوء منذ ستينيات القرن املاض ي.
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 .13ملتقى طويق الدولي للنحت :مبادرة تجمع فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية مميزة .سيتاح االحتفال ضمن برنامج زيارات
وحلقات نقاش وحفل االفتتاح .سيمتد املشروع ملدة  5أيام قبل االنتقال إلى املعرض الخارجي والذي سيكون متاح للجميع.
###
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