
 

 
   ضمن األسبوع األخير الحتفال نور الرياض 

 
  متنزهات وأودية الرياضفي   مشاهد بانوراميةو طائرات درون  و ضوئية عروض 

 
 تتضمن مسارات فنية وتجارب إبداعية وجوالت في مناطق طبيعية -

 
لهذا    نسختهعلى مستوى العالم في    فنون الضوء  احتفاالت  كبريقدم احتفال نور الرياض، أحد أ  -  2022نوفمبر،    15الرياض،  

والمشاهد عروض طائرات الدرون  المبتكرة، و العديد من عروض اإلضاءة    م،2022نوفمبر    19و  3  خالل الفترة منالتي تقام    العام
وبطبيعتها    نوراميةالبا، وبمناظرها  التاريخيةالتي تتميز بأهميتها  طبيعية  المواقع  مجموعة مختارة من الاألعمال الفنية في  و ،  البانورامية

 والوجهات المميزة.  المتنزهاتواألودية و  قائالحدالمتنوعة ما بين 
 

 مسارات فنية 
لالحتفال الفنية  المسارات  األسبوع عبر  نهاية  مميزة خالل عطلة  بتجربة  االستمتاع  الرياض  نور  احتفال  زوار  والتي   ،بإمكان 

 مدينة الرياضالعديد من أحياء  يخترق  مسار  عبر    ساعات  7ـ  يمتد ل  "ماراثون ضوئي، مثل المشاركة في "مت لتناسب الجميعصم  
أفراد العائلة  مع مختلف  تجربة تناسب  ، أو عبر  إلى مركز الملك عبدهللا المالي  صوالً و و   ، العليامرورًا بحي  ابتداًء بوادي نمار،  

مركز الملك عبدهللا  بحي السفارات  فني آخر يربط  مسار  أو عبر    ومتنزه سالمبالملز،    يضم متنزه الملك عبدهللافني  مسار  عبر  
 المالي.

 
 تجارب إبداعية 

يتضمن احتفال نور الرياض هذا العام تجارًبا إبداعية وفريدة من نوعها تأخذ الزوار إلى عمق األعمال الفنية والمفاهيم اإلبداعية 
:  الفنانين  نزه على طول وادي حنيفة الستكشاف أعمال كل منال التم يمكن لزوار االحتف2022  نوفمبر   16في  ،  لالحتفال العالمي

 . لمعرفة نظرتهم حول الموقععبدهللا العثمان، ، العمودي عهد، براهيمإسارة ،  جيزيال كولون  ،بشائر هوساوي 
، لفنانة بسمة فلمبانل، تأملي أثناء غروب الشمس على بحيرة الحائر  عرضميقام ضمن االحتفال، 2022 نوفمبر  18وفي تاريخ 

البحيرةعلى  يركز   المياه، على قصة سمك السلور الذي    ،عرض مقاطع فيديو فوق  يتواجد في  ويخلق انعكاسات جميلة على 
 الهجرة؟  مفهوم وماذا يقول وجودها عن ؟كيف وصلتالبحيرة، 

 
 في مواقع طبيعيةفنية  تالجو 

التي    مواقعمجموعة من اليضم احتفال نور الرياض  كما   المتميزة،  الوديان والمتنزهات  الطبيعية   المنتشرة في أرجاء تتنوع بين 
 ها:أيرز  العاصمة، ومن

 



 

 حديقة األمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف 
 

 السماء الملونة والمتوقعة، عمل في المكان 
اللون والضوء مزيجًا من    "السماء الملونة والمتوقعة، عمل في المكان"  :عنوانالذي يحمل    بورينالعمل الفني للفنان دانيال  يعرض  

وهو   "بالضوء أرسم يد حب، وأمدها لكم"الذي يحمل عنوان:    وفي العمل التفاعلي للفنان محمد الفرج  .اوالظل والتساؤالت حوله
هواتفهم  في تحويل أضواء  الجمهور  وذلك من خالل مشاركة  ،  ت اتمحور حول األنشطة التشاركية المرتكزة على المجموعيعمل  

 في الهواء.  للرسم فرشاةإلى 
 

 بالملز  الملك عبدهللا متنزه
 

 عرض دافع
يقدم على شاشة   "دافع" :عنوان، تحت رومان هيل وجوناثان فيتاس الفنانين بين اً مشترك حتضن متنزه الملك عبدهللا بالملز عماًل ي

عرض صورًا توضح  بالملز، وي  صورًا واضحة للكون المجهري تحت النجوم المتأللئة في سماء حديقة الملك عبد هللا فيديو كبيرة  
 الرياض آرت -ع دافلمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: ، ولإلى ما نحن عليه اآلن ومراحل الحياة وصوالً   عن الكون 

 
 عرض حيوية

ريبيرو  الفنان  يقدميمكن  كما   ا،  برونو  تحويل  في  يتمثل  الذي  ضوئي من خالل  عرض حيوية  إلى مجسم  أجسادهم  لجمهور 
د، فيرى شاشة على شكل ألماسة وُيطلب منه الصراخ أو قول كلمة،  استخدام أصواتهم، حيث يدخل الزائر بدايًة إلى المكان المحد  

 الرياض آرت  - حيويةلمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: ولتتحرك وفقًا لحركته،   ،على الشاشة شخصية خاصه بهثم يظهر 
 

 وادي نمار 
 

 قصائد )تعدني(  
باستخدام    ،شكل تصوير سينمائي حاسوبي كمنحوتة مضيئةعلى لوحة رقمية ضوئية    عرضًا يتمثل في  ماماس اونيكا   يقدم الفنان

لمزيد من المعلومات، ، وللبين الماضي والمستقبل ويمزجون بين الفطرة والمعرفة  يربط،  LEDتقنيات اإلسقاط الضوئي وأضواء  
 الرياض آرت  - قصائد )تعدني(تفضلوا بزيارة: 

 
 األفق الضوئي 

حيث يستخدم العرض  .  2022خصيًصا لمهرجان نور الرياض  ،  للفنانة سابين مارسيليس"األفق الضوئي"  عرض  تم تصميم  
ألوان فريدة ومميزة، ومرايا ثنائية االتجاه، ويتيح نطاق العمل الفني للجمهور التجول والتأمل في األفق األكبر من الحياة   اذ  اً زجاج

https://riyadhart.sa/en/artworks/impulse-2022/
https://riyadhart.sa/en/artworks/vibrance-2022/
https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A-2022/


 

الرياض   -  األفق الضوئيلمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:  ، ولللبحث عن الجزء الذي يعبر عنهم من هذه التجربة الفريدة
 آرت 

 
 سالم  متنزه

 
   تناثر األزهار وتساقط األوراق

بشكل متناسق ومميز يعكس رؤية ،  اتيرنال آرت سبيس بين الفن والعروض الضوئية وتصميم الصوت والتكنولوجيا  فريقيجمع  
سالم تحت تأثير مقطع فيديو من الحياة النباتية،    متنزه توهج نافورة  ، ويتضمن العرض  للفن المعاصر والبيئة المحيطة  الفنانين

 .يتكامل مع تصميم صوتي متطابق يكمل العناصر الطبيعية للحديقة
تومويوكي سوراموتو وسيكو   تضمن كاًل من:  مجموعة من الفنانينعبر  نور الرياض  احتفال  اتيرنال آرت سبيس في    فريقرك  اويش 

، وعالم الترفيه  UI / UXمتنوعة وعميقة في الفنون وتصميم واجهات المستخدم    إيهارا وشوتا ياسكوت، الذين يجمعون خبرات
تناثر األزهار وتساقط  لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:  ل، و الموسيقي والعروض الضوئية باستخدام الليزر، والفن ثالثي األبعاد

 الرياض آرت  -األوراق
 

 "حب محبوس"
والتي  ،قة بدقة على شكل قلبلفواكه المعل  لهو عبارة عن عمل و "حب محبوس"  :بعنوان، عماًل فنيًا الفنان بورتي بار لو فان يقدم

وتضيء هذه الفواكه ذات الحجم البشري مسار المشاهد،  ،  تتميز بنوع المنحنيات التي تجعلك ترغب في الوصول إليها ولمسها
 الرياض آرت  - حب محبوس مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: ، وللالنجوم المعلقة في السماء على شكل وتلعب في الضوء 

 
 وادي حنيفة

 
 مجرة من الضوء من سماء الليل 1000

الفنيستوحي الليل،    جيزيال كولون،   البورتوريكية األمريكيةلفنانة  ل  ي العمل  علم  من    عملها ألف مجرة من الضوء من سماء 
الفوالذ  هيكل من    100الكونيات والفيزياء وعلم األحياء. ويتألف هذا العمل التركيبي من تكوين عضوي خاص بالموقع مكون من  

الرياض  -  2022ألف مجرة من الضوءلمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:  ل، و أمتار  3المقاوم للصدأ له أعمدة فضية بارتفاع  
 آرت 

 
 " حوارات نور الرياض"

قيها عددًا من الفنانين    ناقشالتي ي  "حوارات نور الرياض"ن في معرفة المزيد عن عالم الفن،  يرغبالرياض لليقدم احتفال نور  
في تاريخ    مليون(  100)بعنوان:  المقام  الفنان راشد الشعشعي أمام عمله الفني في حي جاكس  عن الفنون، حيث يقدم  مرئيات  

https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A-2022/
https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A-2022/
https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-2022/
https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-2022/
https://riyadhart.sa/ar/artworks/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-2022/
https://riyadhart.sa/en/artworks/one-thousand-galaxies-of-light-2022/
https://riyadhart.sa/en/artworks/one-thousand-galaxies-of-light-2022/


 

حيث    "الحرمان اإلدراكيـ "وهي ظاهرة ُتعرف أيًضا ب  "تأثير غانزفيلدعن "حوارًا    مساًء،  8الساعة  تمام  م في  2022نوفمبر    17
 يمكن أن يؤدي نقص التحفيز البصري إلى تغيير حالة دماغنا.

ومديرة الحوار   ،المدير التنفيذي لنور الرياض  ميغيل بالنكو كاراسكوو كل من الفنانة عهد العمودي والفنان معاذ العوفي،  كما يقدم   
 بالملز في   متنزه الملك عبدهللا، وذلك في مفهوم األفق وكيف يلهم صناعة الفنيتناول وار بعنوان "أحالم األفق" مي الديب، ح

 مساءً  8:30الساعة تمام في  م 2022  نوفمبر  19تاريخ 
 

______________________________________________________________________________________________________ _______________ 

 
 المركز اإلعالمي لمشروع الرياض آرت 

 
للمزيد من المعلومات حول "احتفالية نور الرياض" و"مشروع الرياض آرت"، يرجى التواصل مع المركز اإلعالمي على البريد  

 info@riyadhart.saاإللكتروني: 
___________________________________________________________________________ __________________________________________ 

 
 "احتفالية نور الرياض" 

 
 www.noorriyadh.sa الموقع اإللكتروني

 إنستغرام
 تويتر 

 فيسبوك

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

www.facebook.com/NoorRiyadhFestival 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  
 

 مشروع الرياض آرت 
 www.riyadhart.sa الموقع اإلكتروني:

 إنستغرام:
 تويتر 

 فيسبوك

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

www.facebook.com/RiyadhArtOfficial 
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@riyadhart.sa
http://www.noorriyadh.sa/
http://www.instagram.com/noorriyadhfestival/
https://twitter.com/NoorRiyadhFest
http://www.facebook.com/NoorRiyadhFestival
http://www.instagram.com/riyadhartofficial/
https://twitter.com/Riyadh_Arts
http://www.facebook.com/RiyadhArtOfficial

