
   

 

 م 2023فبراير  4حتى "من الُشعاع إلى الشغف"  معرضالسبت مع استمرار اليوم ختتم أعماله الخارجية ي
 

 العالمية أرقام قياسية في غينيس  6يحصد  نور الرياضاحتفال 
 

 االحتفال األكبر عالمًيا في مجال فنون الضوءبتنظيم رؤية سمو ولي العهد ق حق  نور الرياض بدر بن فرحان:  -
 خالل النسخة الثانية من االحتفالموقعًا  40فعالية في   500عمل فني و 190 قدموادولة  40 منفنانًا   130 -
 إثراء المشهد الثقافي والفني و المملكة على خارطة المشهد الفني العالمي ساهم االحتفال في ترسيخ مكانة  -

 
 

   :2022 نوفمبر __ الرياض،

األعمال الفنية الخارجية التي    ه من م على فعاليات2022نوفمبر    19مساء يوم السبت  " الستار  2022احتفال نور الرياض  "أسدل  
  سجيل ، وتعالميالعلى خارطة المشهد الفني العربية السعودية  المملكة  ترسيخ مكانةساهم في بعد أن  يومًا، 17  ىقيمت على مدا

 . "على مستوى العالم الضوئيةلفنون أكبر احتفال لـ "ك "غينيس لألرقام القياسية في "االحتفال 

ق ي  حقتمثلت في ت،  "غينيس لألرقام القياسيةضمن "  أخرى   عالمية  أرقام خمسة  تحقيق  في  من االحتفال  الثانية    ةنسخت النجح  كما
لل  النور"  "نبض من  الفني  الفنيالعمل  قياسية هي: أطول  أرنو مارتنفرنسي  ال  مصمم  أرقام  أربعة  عرض لتم تغطيتها  ي  مسافة، 

. عرض شكبية على واجهة مبنىوأكبر شاشة    ،علىباإلضافة إلى كونه أ ،  ليزر ضوئيأكبر عرض  ، و الضوئي  الليزر  استخدامب
أكبر  ـك  خامساً رقًما قياسًيا    )ترتيب الفوضى : الفوضى المرتبة(  االحتفال من خالل عمل الفنان األمريكي مارك بريكمان  حققكما  

 .  مسيرة التي تشارك في عرض فني إبداعيطائرات الالعدد من  

في إثراء المشهد الثقافي والفني  تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"،    2022نوفمبر  3في  تي انطلقت فعاليات االحتفال الأسهمت  وقد
أكثر من  بإبداع    الستمتاعلطيلة فترة االحتفال،    زائر وزائرة  ثمانمائةاستقبال أكثر من اثنين مليون و   في المملكة، وذلك من خالل

من بينها ،  موقعاً   40فعالية مختلفة في    500و  اً فني  عمالً   190من    دولة حول العالم، في تقديم أكثر  40فنانًا وفنانة يمثلون    130
 خمسة مراكز رئيسية، هي: )متنزه الملك عبدهللا بالملز، متنزه سالم، حي السفارات، حي جاكس، ومركز الملك عبدهللا المالي(. 



   

 

أحد برامج "الرياض آرت" ضمن مشاريع الرياض األربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين    "2022احتفال نور الرياض  "وُيعد  
م بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 2019مارس    19الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أي ده هللا، في  

ة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه هللا، بهدف تحويل سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدار 
" في تعزيز 2030مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين األصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج "رؤية المملكة  

 الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض

عضو مجلس إدارة الهيئة وزير الثقافة،  عبدهللا بن فرحان آل سعود،    سمو األمير بدر بن ، قال صاحب البهذه المناسبةفي تصريح  و 
 رؤيةالب  ، تميزتنور الرياضاحتفال  النسخة الثانية من  "إن  الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت:  

عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء   لسيدي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن  الثاقبة والرعاية الكريمة
الرياض، حفظه هللا،   لمدينة  الملكية  الهيئة  إدارة  والتي مك نت االحتفال بأن يصبح األكبر عالمًيا في مجال فنون رئيس مجلس 

، حفظها  قيادتنا الرشيدةمحدود من  غير الالدعم  فضل هللا تعالى، ثم  لوال    هذا النجاح لم يكن ليتحققإلى "أن    "، منوهًا سمو ه الضوء
 الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعاتها".التحول والتجديد  و  الحراك لقطاع الفنون في ظل هللا،

في  المتواصلة  وجهودها  المملكة    حرصدليل قاطع على  "  2022  احتفال نور الرياضالتي حققها "  نجازاتاإل  بأن"وأضاف سمو ه  
المشهد الفني العالمي"،  في صدارة  السعودية    ضان أكبر االحتفاالت التي تساهم في وضع واحت  ، دعم المواهب الوطنية والعالمية

بمشيئة   لتعزيز هذه المكانة العالمية بشكل أكبر مستقباًل   ت مع كافة األطرافكااالشر   الجهود لتوطيدمواصلة  على  "مؤكدًا سمو ه  
 .هللا"

 

مصاحبًا يقام تحت عنوان: "من الُشعاع إلى الشغف" في حي جاكس، ويستمر الجدير بالذكر أن احتفال نور الرياض يضم معرضًا  
ل الضوئي اإلبداعي في الماضي والمستقبل. إذ تستمر ورش العمل   2023فبراير    4حتى تاريخ   مقدًما لزو اره رحلة فنية للتحو 

 والحوارات التي يقد مها نخبة من الفنانين والخبراء في المجال الفني.

وتحميل   www.noorriyadh.saلمعلومات حول احتفال نور الرياض يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي: ولمزيد من ا
 التواصل االجتماعي.التطبيق اإللكتروني على الهاتف المحمول ومتابعة حسابات االحتفال على مختلف منصات 

 -انتهى-

http://www.noorriyadh.sa/


   

 

 

 


