
 2022دليلكم ألنشطة وفعاليات احتفال نور الرياض 

 بالعالم 2022فريق كوايت إنسمبل يربط احتفال نور الرياض 

 • العمل التفاعلي من إبداع فريق كوايت إنسمبل يربط بين مدينتي الرياض وروما التاريخيتين 

بينها منحوتة سيلف  عمل فني متميز من   190نوفمبر مع أكثر من  3• االحتفالية تستمر حتى 
 التفاعلية لنورما جين 

 

ضمن  في متنزه الملك عبدهللا بالملز  الضوئي التفاعلي بعنوان "األفق العمودي/قطع الضوء"    العملفريق كوايت إنسمبل،  ُيقدم  
ويعد العمل من أضخم    من هذا الشهر،  19نوفمبر وتستمر حتى    3الذي انطلقت فعالياته يوم  ،  2022احتفال نور الرياض  

 األعمال العالمية المركبة من الضوء والفيديو. 
الفنانين فابيو دي سالفو وبرناردو فيرسيللي،    2009الذي تأسس في عام  وضع فريق كوايت انسمبل  وقد   نظاًما من  على يد 

ثل م  ت،  بعض لتبث كل منها طبقة من الضوءالكن التركيبات المختلفة من التفاعل مع بعضها  التي تم    الكاميرات ومكبرات الصوت
  ويمكن مشاهدة العروض بشكل مباشر على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.،  حلقة وصل بين مدينتي الرياض وروما

في تحويل  يساهم  الفني التفاعلي  فريق كوايت إنسمبل  "أن عمل  مدير احتفال نور الرياض:    نوف المنيف  المهندسة  وأوضحت
وصل بين الفعاليات الفنية في  حلقةالرياض إلى مركز عرض فني عالمي، مما يجعل احتفال نور الرياض بوصلة فنية عالمية و 

الفنية مباشرًة، مما يتيح للزوار في كل من الرياض وروما  سيتم بث النشاط في مواقع األعمال  ، مشيرة إلى أنه  مختلف أنحاء العالم
 مشاهدة األجواء في كال المدينتين".

أكثر من وتتضمن تحت شعار نحلم بآفاق جديدة،  تنطلقانور الرياض، التي  احتفالالثانية من  النسخةبينت نوف المنيف، أن و 
"الواحة"   عمل، من أبرزها مناطق صحراوية بمدينة الرياضالتي تقام في بداعية اإل، من بينها عدد من األعمال اً فنيً  عماًل  190

عرض  بمتًرا و   16األلمنيوم بارتفاع يصل إلى  من  المصنوعة    "التركيبية"عد أحد أكبر األعمال  يي  ، الذللفنان البلجيكي آرني كوينز 
عالم الفضاء، إذ يبدو المجسم للوهلة األولى   ر األلماني كريستوفر باودالفنان    الذي يستكشف فيه "أكسيون"  عمل  ، و متراً   40يبلغ  

 وكأنه جهاز علمي عمالق الستكشاف الفضاء، أو اكتشاف الجسيمات داخل العمل الفني. 
 
 

 الرياض عروض موسيقية حية وجلسات حوارية وورش عمل وغيرها من الفعاليات المميزة في نور 
يتميز احتفال نور الرياض باستضافة مجموعة واسعة من العروض الفنية المتنوعة، بما فيها عروض الموسيقى الحية ألهم الفنانين 

نوفمبر الساعة   3سلسلة الحفالت الموسيقية في متنزه الملك عبدهللا يوم الخميس    افتتحتمثل المغنية اللبنانية دانا حوراني، التي 
ليلة الجمعة  لياًل.    9:30 للفنانة غنوة نمنم  القانون    4كما يتضمن برنامج فعاليات نور الرياض أداًء موسيقيًا مبهرًا على آلة 



نوفمبر. ويمكن حجز التذاكر    5نوفمبر، يليها عرض رائع للمبدع السعودي تامر، المتخصص بالموسيقى االلكترونية، يوم السبت  
  .NoorRiyadh.saًا عن طريق الموقع االلكتروني لدخول مواقع احتفاالت نور الرياض مجان
متنزه الملك    :، وهيالخمسالرئيسية  االحتفال    للزوار في  مواقعجوالت إرشادية  تنظيم  كما تضمن احتفال نور الرياض تجربة  

تتضمن كل جولة رحلًة معمقة في تفاصيل ، ومركز الملك عبدهللا المالي ،حي جاكس سالم، حي السفارات،  متنزهبالملز،  عبدهللا
  "وقفة" لفاليتجراف.، وعمل األعمال الفنية المعروضة، بما فيها عمل "التعانق" لجريمانيسا اموروس

 
 ورش عمل وفعاليات مشتركة 

وفن الخط، وتتيح للمشاركين تجربة فنون األداء  ركز على األعمال المعمارية وفنون الضوء  تعمل  عقد ورش  كما تضمن االحتفال  
مجموعة من التجارب اإلبداعية،  ة إنشاء الحجرة المظلمة للكاميرا، إلى جانب  وكيفي  ،وتعلم تقنيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو

 يبي على مدار أربعة أيام. وتصفح األعمال الفنية، إضافًة إلى فعالية مشتركة لتصميم عمل ترك ،بما فيها جوالت بإرشاد الفنانين
اال فترة  والنقاشات طوال  الحوارية  الجلسات  من    حتفالوُتقام  بدءًا  متنوعة  مواضيعًا  وتتناول  واالنجليزية،  العربية  دور "باللغتين 

 . نور الرياضاختفال والمواضيع الفنية التي يتمحور حولها  "أحالم اليقظة والتأمل"و "التكنولوجيا في عالم الفن
ين من  كما  مجموعة  إلى  إضافًة  تفاصيله،  بمختلف  الفن  عالم  استكشاف  على  الشباب  لتشجيع  عائلية  نشاطات  االحتفال  ظم 

 ."ضيء مدينتينشاط ن"النشاطات المخصصة لتعليم األطفال وتنمية قدراتهم، مثل 
 

 المواقع لجميعدخول مجاني 
 ،، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض المواقعضمن االحتفال مجانيًا    سيكون الدخول لجميع المواقع التي تحتضن األعمال الفنيةو 

وسيعود  ،  الزوار شراء تذاكر بمبالغ رمزية للمشاركة في بعض الفعاليات التي ستقام على هامش االحتفالمن    طلبفي حين يت
 . مختارةخيرية لدعم أربعة جمعيات  التذاكر هذه ريع مبيعات 

إلى     3هـ الموافق  1444ربيع اآلخر    24إلى    8خالل الفترة من  في نسخته الثانية هذا العام    2022احتفال نور الرياض  ويقام  
يومًا، "تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"، وتتميز نسخة هذا العام من االحتفالية بمشاركة أكثر من    17م، لمدة   2022نوفمبر    19

ين السعوديين، وبزيادة عدد وتن وع األعمال الفنية واإلبداعية المشاركة  % منهم من الفنان34دولة حول العالم،  40فنانًا من  130
موقًعا تتوزع في مختلف    40عماًل فنيًا إبداعيًا ملهمًا، وبانتشار مواقع االحتفال في أكثر من    190فيها، والتي بلغت أكثر من  

هللا بالملز، متنزه سالم، حي السفارات، حي جاكس  أرجاء العاصمة الرياض، من بينها خمسة مراكز رئيسية، هي: )متنزه الملك عبد
فعالية تشتمل   500بالدرعية، ومركز الملك عبدهللا المالي(، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة لالحتفالية لتبلغ أكثر من 

الميدانية في أحد أكبر  على برامج مجتمعية، وشراكات، وعروض موسيقية، وبرنامج تطوعي يتيح ألبناء وبنات الوطن المشاركة 
" يرجى زيارة الموقع  2022نور الرياض    احتفاالت العالم في مجال فنون الضوء، وللمزيد من المعلومات حول عروض "احتفال 

الهاتف المحمول وم  www.noorriyadh.saاإللكتروني الرسمي:   التطبيق اإللكتروني على  تابعة حسابات االحتفال  وتحميل 
 على منصات التواصل االجتماعي المختلفة.

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.noorriyadh.sa/


 المركز اإلعالمي لمشروع الرياض آرت 
 

   info@riyadhart.saللمزيد من المعلومات حول "احتفال نور الرياض" و"مشروع الرياض آرت"، يرجى التواصل مع المركز اإلعالمي على البريد اإللكتروني: 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 "احتفال 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 
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