
 

ا  موقع    40وفعاليات تغطي دولة  40من   ُتمّيز نسخة هذا العام بمشاركة عالمية ولي العهدرؤية  
 في العاصمة

 

تحت شعار  ا  يوم 17 نوفمبر لمدة 3 في ينطلق "2022 نور الرياض"
 نحلم بآفاق جديدة

 
الفنون هدف لإلرتقاء بجودة الحياة في المدينة وتسخير يبدر بن فرحان: " نور الرياض"  -

 واحتضان المواهب الوطنية والعالمية وخلق الفرص.
 

خالل  "  " تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة2022النسخة الثانية من "احتفالية نور الرياض    نطلقت
  17  لمدة  (م  2022نوفمبر    19إلى    3الموافق  )هـ،  1444ربيع اآلخر    25إلى    9الفترة من  

دولة   40، ينتمون ألكثر من  المعاصرينفنان من كبار الفنانين    100بمشاركة أكثر من  ا ،  يوم
 .في المائة من بينهم 34 حول العالم، يشّكل الفنانون السعوديون 

مشاريع الرياض األربعة " ضمن  الرياض آرتأحد برامج "  "2022"احتفالية نور الرياض  وتعد  
 19فين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أّيده هللا، في  الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشري

 األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي قيادة وإشراف م ب2019مارس 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه هللا،  

، بما ينسجم  زج بين األصالة والمعاصرةبهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يم
 بين سكان وزوار مدينة الرياض. تعزيز الفنون " في 2030رؤية المملكة مع أهداف برامج "

منطقة  "  في  ""من الُشعاع إلى الشغف  :عنوان تحت  يقام    ا  مصاحب  ا  وتضم االحتفالية معرض 
رجب   13حتى    ه1444  ربيع اآلخر  8الفترة من  خالل  أشهر    3بالدرعية، لمدة    "جاكس
رحلة فنية للتحّول الضوئي    هلزّوار يقدم  و ،  (م2023فبراير    4إلى  م  2022نوفمبر    3هـ )1444

 اإلبداعي في الماضي والمستقبل. 
األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، عضو مجلس إدارة الهيئة    وّ في تصريح لسمو 

احتفالية أن "  أوضح  ،"الرياض آرت"رنامج  الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لب
  ن المواهب الوطنية والعالميةاحتضادعم اإلبداع و إلى  هدف  يعد احتفاال  سنوي ا  تُ نور الرياض"  



 

المجال،   هذا  ملهمةو في  فرص  بمشاركة    خلق  وإبداعاتهم  لتقديم أعمالهم  السعودين  للفنانين 
مجال فن الضوءكوكبة من   العالم في  األسماء حول  منوها  سمّوه،  أبرز  ولي  سمو    رؤيةب، 

العام الماضي، بزيادة  عن نسخة بأن تتميز نسخة هذا العام من االحتفالية  العهد، حفظه هللا، 
المشاركة اإلبداعية  و عدد وتّنوع األعمال الفنية    في االحتفالية، وزيادة  عدد الفنانين المشاركين

فيها، وبانتشارها األكبر من حيث عدد المواقع بواقع أكثر من ثالث أضعاف، إضافة إلى زيادة 
 التي تشتمل عليها الفعاليات المصاحبة لالحتفالية، والشراكات والبرامج المجتمعيةعدد 

سمو   اللجنةوبّين  آرت"  لبرنامجالتوجيهية    رئيس  أن  "الرياض  من  شعار،  الثانية  النسخة 
في  حتفالية  اال المتمثل  العام  جديدة"  لهذا  بآفاق  التحول  يرمز  "نحلم  في  والثقة  التفاؤل  إلى 

الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعاتها في ظل قيادتها الرشيدة، حفظها هللا، مشيرا    والتجديد
إلى   " سمّوه  الرياض"احتفالية  أن  فيإبداعية  تجارب  تقّدم    نور  في   ا  موقع  40مختلفة  تتوزع 

ومجسمات ،  لضوء اإلبداعيبوسائل ا  فنية متنّوعة أعمالتشتمل على    ،العاصمة مختلف أرجاء  
مها خبراء وورش عمل يقدّ   ،ندوات فنّية وثقافيةتضم فعالية مختلفة،    500أكثر من  ، و ضوئية

هذا   "  المجال، في  واألخرى  حضوريا ،  بعضها  اإللكتروني خالل    من  ا "افتراضييعقد  الموقع 
جوالت إلى جانب تنظيم    ، ةاتف المحمولو الهالبرنامج على  وتطبيق    "لرياض آرتبرنامج "ال

بين   الفنية،  مواقع  حّية  األاألعمال  من  ألبناء    ،عائليةالنشطة  ومجموعة  الفرصة  إتاحة  مع 
يساهم في تعزيز الذي    "امج التطوع المجتمعين بر "  تفالية عبروبنات الوطن للتطوع في االح

في  الميدانية في أحد أكبر احتفاالت العالم    األنشطة  ممارسةتجربة المشاركين في البرنامج في  
 الضوء.  مجال فنون 

بالذكر تقام    احتفاليةأن    الجدير  العام،  القيّ هذا  نخبة من  المحليين  تحت إشراف  الفّنين  مين 
باإلضافة إلى    دوروثي دي ستيفانو، وإيرفي ميكائيلوف، وجمانة الغوث،من أبرزهم:    ،والدوليين

 والقّيم المساعد غيداء المقرن   ،نيفيل ويكفيلد  :  ، وهمالمصاحبلمعرض  على االقّيمين الفنّين  
   .أكبر المهرجانات الفنية حول العالممتعددة في مجموعة من  لهم مشاركاتكانت  واللذين

 
 انتهى 

 



 

 للمزيد من المعلومات حول مشروع الرياض آرت واحتفال نور الرياض، يرجى التواصل مع المركز اإلعالمي لمشروع الرياض آرت
   info@riyadhart.saالبريد اإللكتروني: 

 
 نبذة عن مشروع الرياض آرت

أفضل عشر مدن في العالم من ناحية  أن تصبح إحدى    في  ، يتمثلتحقيق هدف عظيم خالل عشر سنواتدية، في  شرعت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعو 
على أرضها من شتى أنحاء العالم. وبما أن فئة الشباب تستحوذ على نسبة عالية من    وترحب بالزوارتنافسية، كما تفتح أبوابها الستقبال األعمال  جودة الحياة وال

 نسمة، مع تسجيلها وتيرة نمو متسارعة، ستتحول الرياض إلى مدينة عالمية فائقة الحيوية والنشاط. مليون  7.5بالغ عددهم قرابة إجمالي سكانها ال
 

عرض مفتوح  ة إبداعية، ومويعد الفن والثقافة مكّونين أساسيين من مكّونات روح المدينة، لذلك تم تطوير مشروع الرياض آرت لتحويل العاصمة بأكملها إلى لوحة فني
ول المتاح لسكان العاصمة  ال تحّده الجدران، من أجل إثراء الحياة، وإطالق العنان للتعبير اإلبداعي، وتحفيز االقتصاد اإلبداعي. ويركز المشروع على إبراز التح

 حترام المتبادل بين مختلف فئاتهم وشرائحهم.بسهولة ويسر، السيما وأن تبادل األفكار من خالل التعبير اإلبداعي، يؤدي إلى تطوير التفاهم، وتعميق اال
 

ء واالعتزاز بمدينة الرياض، وسيكون لمشروع الرياض آرت تأثير إيجابي على الناس، ُمقدما  للمقيمين والزوار لحظاٍت مليئة بالبهجة كل يوم، وُمرّسخا  شعور االنتما
ا يعود بالنفع على جذب األعمال الجديدة  مشروع كذلك إلى تطوير االقتصاد اإلبداعي الجديد، موتطوير مدينة تزهو بجمالها ليستمتع بها الجميع. وسيؤدي هذا الم

 واالستثمارات في المدينة.
 

 www.riyadhart.sa الموقع اإلكتروني:
 إنستغرام:

 تويتر 
 فيسبوك 

www.instagram.com/riyadhartofficial/ 
https://twitter.com/Riyadh_Arts 

www.facebook.com/RiyadhArtOfficial 
 

 نبذة عن احتفال نور الرياض
نحلم بآفاق  " 2022معنى شعار احتفال نور الرياض للعام  ويسلط  . 2021في جميع أنحاء المدينة في مارس ضوء لفنون ال السنوي  احتفال نور الرياضانطلق 
والتجديد. ومن خالل تحفيز شعور البهجة والذهول يستكشف الفنانون استخدام  "، على  الشعور باألمل في المستقبل بطاقة إيجابية تعزز الثقة في التحول  جديدة

 اإلضاءة واللمعان مع المواد كعالقة انطالق على شكل ضوء.
موقع حيوي    40عمال  فني ا عام ا  في  120أكثر من فنان من المملكة ومختلف دول العالم ، من خالل   100مشاركة أكثر من وتشتمل النسخة الثانية من االحتفال  

متنوعة من   فعالية 500أكثر من  ؛ كما يشتمل برنامجه على  معرض " من الُشعاع إلى الشغف " في حي جاكس بالدرعيةفي أنحاء مدينة الرياض. ويضم االحتفال 
   الموسيقى.  والجلسات الحوارية والورش العملية واألنشطة العائلية وعروض األفالم 

 

.  من كبار الفنانين العالميين والسعوديين  حيث يجمع نخبة ، في العالم  أكبر احتفاالت فنون الضوءمن  ويعد    ضمن برامج الرياض آرت، احتفال نور الرياض    يندرج
 الماضي والمستقبل.رحلة فنية للتحّول الضوئي اإلبداعي في  ها لزّوار من الُشعاع إلى الشغف من أكبر المعارض التي تُقدم معرض  كما يعتبر 

 . 
 

 www.noorriyadh.sa الموقع اإللكتروني 
 إنستغرام 

 تويتر 
 فيسبوك 

www.instagram.com/noorriyadhfestival/ 
https://twitter.com/NoorRiyadhFest 

www.facebook.com/NoorRiyadhFestival 
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 نور الرياض مقدم من:  الرياض آرت والهيئة الملكية لمدينة الرياض احتفال 

وزارة الثقافة ، أمانة منطقة الرياض،مركز الملك عبداله المالي،حي جاكس،صلة،سكوير،واجهة الرياض،ذازون،برج مجدول،مكتبة الملك فهد  شركاء نور الرياض :  
وطني، سنتريا،نارسيس،الريتز كارلتون،بيت الملز،مطارات الرياض، المراكز العربية،الخزامى،شركة معارض  الوطنية،برج المملكة،مركز الملك عبدالعزيز للحوار ال

 الرياض.

 موقع في مختلف أنحاء الرياض   40 نور الرياض:  احتفال مواقع  

 

 تشتمل برامج مشروع الرياض آرت على ما يلي :

ا الكتشاف ثقافات  ساحات الفن: معارض فنية تقام في ساحات المدينة إلتاحة ا .1 لتفاعل بين الفنانين والّسكان. وتوفر األعمال الفنية العامة للمقيمين فرص 
ومساحة   المفتوحة  العمل  وورش  واالستوديوهات  المعارض  من  ومزيج  ثقافية،  وبرامج  رقمية  أعمال  على  ساحة  كل  وتشمل  مختلفة،  إبداعية  وفنون 

 للمحاضرات.
فنانين مميزين، ليوّفر فرصا  تعليمية تحّفز ر  .2 بالتعاون مع  يتم تصميمه  المدينة،  وح اإلبداع  حدائق البهجة: برنامج يختص بتطوير الحدائق في أحياء 

 والمغامرة والترفيه لجميع أفراد العائلة.  
اختيارها بعناية لتطوير المساحات العامة لتعكس قصص وتاريخ   جواهر الرياض: مجموعة من األعمال الفنية في أبرز الوجهات السياحية في المدينة، يتم .3

 وهوية المكان للزوار، واالحتفال بالتراث الثقافي، واإلسهام في بناء المجتمع، وتحسين جودة الحياة للسكان، وجذب السياحة الدولية. 
لطرق الرئيسة المؤدية إليها ، لتصبح جزءا  من معالم المدينة   بوابات الرياض: بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية وطرق فنية على ا  .4

 ولترحب بالزوار عند دخولهم إليها.
ياض مثل  ميادين الفن: مجّسمات فنية ملونة ومتحركة في أهم تقاطعات طرق المدينة، ويندرج تصميمها ضمن البنية التحتية لشبكات الطرق بمدينة الر  .5

 ، وتسهم في تسهيل تحديد الوجهات للزوار ولمستخدمي الطرق بأساليب فنية وإبداعية. الجسور لتصبح أجمل وأكثر إلهاما  
وتشّجع حركة الفن العابر: جسور للمشاة مصممة بطريقة مبتكرة وإبداعية من قبل فنانين مرموقين، تهدف إلى تعزيز الترابط بين مختلف أنحاء المدينة،  .6

ات المشاة، من خالل التعاون بين الفنانين والمهندسين، ليكون حلقة وصل بين الفن والهندسة باإلضافة إلى  المشاة. ويدمج البرنامج بين الفن العام وممر 
 توفير طرق جديدة للتنقل في المدينة واستكشافها بشكل خاص.

شمل األعمال الفنية على عبارات  الجسور المضيئة: إنشاء أعمال فنية على جسور المدينة بإستخدام أحدث تقنيات فن اإلضاءة، وست -جسور وادي الفن   .7
 تنشر قيم الترابط بين المواطن وأفراد المجتمع وسكان المدينة.  

فنية تبعث الحياة من جديد في األودية وتستقبل جميع أفراد األسرة، من خالل أعمال تسرد تاريخ المدينة وتراثها الع .8 ريق وبيئتها وادي الفن: مسارات 
 كشاف واألنشطة الخارجية بما لها من تأثير على صحة اإلنسان وجودة الحياة.المميزة. ويشجع البرنامج االست

وتدعو سكان المدينة  متنزه الفنون: حديقة للمنحوتات والمجسمات واألعمال الفنية، تحتوي على مزيٍج متنوٍع من األعمال الفنية النحتية في األماكن العامة،   .9
 لفرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء وقت ممتع أو باالسترخاء والتأمل.  لتجربة عالم من الفنون المعاصرة التي تتيح ا

، ويهدف المعلم  2030مْعلم الرياض: معلم فني مميز لمدينة الرياض، يتم تصميمه بمعايير عالمية ويرمز لتطلعات مدينة الرياض الثقافية ضمن رؤية  .10
 لتحفيز حركة اإلبداع والتعبير ودمج الثقافات.

والفن واإلبداع وتعزز المواهب. ويعد من أكبر    ضوءياض: احتفال سنوي يعرض أعمال فنية تفاعلية في أرجاء المدينة، تعتمد على ال احتفال نور الر  .11
 .احتفاالت فنون الضوء في العالم، حيث يجمع نخبة من كبار الفنانين العالميين والسعوديين . ويضم االحتفال أعماال  فنية مختلفة  

يح الملتقى للجميع مشاهدة النحت  . سيتإلهامية وإبداعيةملتقى طويق الدولي للنحت: مبادرة تجمع فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية   .12
 هاية الملتقى المصاحب في نالمعرض    ونشاطات مصاحبة ، حيث يتم عرض المنحوتات بشكلها النهائي فينقاش    ورش عمل و  زيارات و  برامج    الحي و
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