
   

 

 فعالية مختلفة  500عمل فني و 190نور الرياض يثري المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 

 .خمسة مراكز رئيسية موقع من بينها 40 نوفمبر في 19-3بين  "نحلم بآفاق جديدة"يقام تحت شعار  •
 . 2023ر فبراي 4لمدة ثالثة أشهر حتى  جاكس حييقام في  "الُشعاع إلى الشغف"معرض من  •
 ." وعروض رائعة لطائرات الدرون من النوراألعمال الفريدة لالحتفال تشمل عرض ليزر ليلي بعنوان "نبض  •
 % من بينهم. 34دولة، يُشكل الفنانون السعوديون  40ينتمون ألكثر من فنان  130أكثر من  ضمياالحتفال  •

، أحد أكبر احتفاالت فنون الضوء في العالم،  2022  تستعد العاصمة السعودية إلقامة نور الرياض  : 2022أكتوبر    30  الرياض، 
عمل فني    190أكثر من  ب، إلثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة العربية السعودية  2022نوفمبر    19-3خالل الفترة بين  

 ة.  ختلففعالية م 500و

الري العام الحالي من نور  بآفاق جديدة" في  وتقام نسخة  بينها  موقعًا    40اض تحت شعار "نحلم  خمسة مراكز رئيسية في من 
.  "كافد"  ومركز الملك عبدهللا المالي  حي السفارات؛ وحي جاكس؛  ؛سالم  متنزهو ؛  الملك عبدهللا  : متنزهمختلف أنحاء العاصمة، وهي

 2022نوفمبر    3"من الُشعاع إلى الشغف" في حي جاكس خالل الفترة من    شعار ضم االحتفال معرضًا مصاحبًا يقام تحت  يو 
 130مشروع الرياض آرت، حيث يحتفي باألعمال الفنية المميزة ألكثر من    نور الرياض أحد برامج  عدويُ .  2023فبراير    4إلى  

 % من بينهم.34دولة، ُيشكل الفنانون السعوديون   40من فنان، 

"احتفال نور الرياض جزء من  المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت:، المهندس خالد الهزانيوتعليقًا على هذا الموضوع، قال 
اصمة الرياض لمدينة عالمية نابضة بالحياة إبداعًيا من خالل الفن والثقافة. ويكمن طموح الرياض آرت  خطط كبيرة لتحويل الع

لعديد من البرامج  إلى تقديم اعبر هذا االحتفال العالمي في جعل الرياض معرًضا فنًيا مفتوًحا يحتوي على األعمال الفنية باإلضافة  
وطنية والعالمية، الحتضان المواهب الهدف االحتفال  يوكافة أفراد المجتمع". وأضاف: "المجتمعية المتنوعة التي تستهدف الفنانين  

 ، لتسهم إيجاًبا في جودة حياة سكان وزوار مدينة الرياض".2030بما يتماشى مع رؤية  االقتصاد اإلبداعي    وإلهام المجتمع، وتعزيز 

 روح مدينة الرياض ومستوحاة من  إبداعيةأعمال فنية 

المرتقب. وتشمل    يتم عرضها ألول مرة في االحتفالعماًل    90يستعرض نور الرياض مجموعة مميزة من األعمال الفنية، منها  
ال " في حي السفارات، من إبداع تشارلز  نور أبرز هذه األعمال عرض فيديو باستخدام أجهزة اإلسقاط الضوئي بعنوان "حديقة 

التاريخي والعالم الرقمي.   وفي نفس الموقع  سانديسون. ويستكشف العمل طبيعة األفق االفتراضي، ومفهوم األفق بين السياق 
تمع في عن أهمية التفاعالت بين الذات والمج  عبر تُ ، والذي ُيعد منحوتة بإضاءة الليد  جريمانيسا اموروسيتواجد عمل "التعانق" ل

 . مشاركة مجتمعيةو  إلهام متصل خلق

كما يقدم الفنان دان روزجارد عمل تركيبي باستخدام الليزر بعنوان "ضوء الماء"، ويرسم مشهدًا خياليًا يجسد فيه قوة الماء والمعاني 
 سالم، للتركيز على التغير المناخي وتأثيراته. متنزهالمميز في  الضوءالتي يحملها. ويقام عرض 



   

 

، استخدم فيه أليافًا زجاجية لصنع أشكال  "كافد"" في  تحضر الشمس مؤتمر الضوءالفنان السعودي أسعد بدوي عماًل بعنوان "  قدمويُ 
ويخلق العمل محاكاة ساكنة ،  جة اللون، والشمس ككرة صفراء مضيئةاألرض كقبة زرقاء مدر  ويمثل العمل    ملونة بشكٍل ساطع

 . الظاهرة والحقيقيةلرحلة الشمس بجانب مواقعها 

ذي تمزج فيه ما بين الصوت والعرض " والقصص الحببعنوان "في منطقة عود سكوير عماًل  دانية الصالحها تقدم الفنانة وبدور 
التعلم اآللي إلنتاج فيديو بتقنية التزييف العميق ألشخاص يحركون شفاههم بالتزامن مع قائمة منسقة   فيهاستخدمت  و ،  الضوئي

 ومي فاروق.   عبدالكريم عبدالقادر،و محمد عبده، وأحالم،    ومنهم:العالم العربي    لمجموعة من أشهر نجوم الفن فيحب  من أغاني ال

 مميزة  موسيقيةعروض 

جسرًا بين برج المملكة وبرج الفيصلية وبرج المجدول.   لُيشك لفي وسط العاصمة الرياض    "من النور العرض المذهل "نبض  ُيقام  س 
 .  "زد" الفنان الحائز على جائزة جراميويرافق العرض، الذي تولى تصميمه مارتن أرناود ويان كيرساله، أنغام 

الجزء  الملك عبدهللا من إبداع مارك بريكمان، إذ ُيقام    متنزهويحظى الجمهور أيضًا بفرصة حضور عرض طائرات الدرون في  
طائرة درون. كما ُيقام الجزء   2000من    ةمكون  مجموعة"، الذي يضم  رتبة الفوضى: الفوضى الم  ترتيبتحت عنوان "  منه  األول

 الثاني بعنوان "كاليدوسكوب".

 مجتمعي البرنامج ال

البرنامج أكثر من   تتنوع بين الجوالت    500يضم  الفنيةا  الحية بينفعالية خالل احتفال نور الرياض،    وورش العمل   ،ألعمال 
 .المجتمعي التطوعو  الموسيقية،والعروض  ،واألنشطة العائلية والندوات الثقافية،

القي مين الفنيين المحليين والدوليين، من أبرزهم: دوروثي دي  قام تحت إشراف نخبة من  يأن احتفال هذا العام،   بالذكر  الجدير 
ستيفانو، وإيرفي ميكائيلوف، وجمانة الغوث، باإلضافة إلى القي مين الفنيين على المعرض المصاحب، وهم: نيفيل ويكفيلد، والقي م 

 ات الفنية حول العالم. المساعد غيداء المقرن واللذين كان لهما مشاركات متعددة في مجموعة من أكبر المهرجان

 االفتراضي  الفني الخيري مزاد ال

يتكون المزاد  . و من المبادرات الخيرية لمشروع الرياض آرت  اعد جزءً مزاد فني، يُ   تقديم  2022سيتم من خالل احتفال نور الرياض  
الهويدي( صنعوا أعماال فنية بالتعاون معاذ العوفي، سعد    ، راشد الشعشي، ر من أعمال فنية ألربعة فنانين سعوديين )أحمد ماط

مع أربع جمعيات خيرية وهي: جمعية النهضة، وجمعية اإلرادة للموهوبين من ذوي اإلعاقة، والجمعية السعودية الخيرية لمرض  
خصيص تو   نوفمبر،  15و    14بتاريخ    طرحها للبيع  وسيتمجاكس  حي  عرض األعمال الفنية في  . وتُ ، وفريق التأهيل الدولي ر الزهايم

 جمعيات. لل فنيةالبرامج ال لدعمجميع العوائد المالية 

 المشاركة في احتفال نور الرياض  



   

 

  في حين .  لبعض المواقع  الحجز المسبق  مع ضرورة  ،األعمال الفنية  تحتضنسيكون الدخول بشكل مجاني لجميع المواقع التي  
وسيعود ريع مبيعات  .  الفعاليات التي ستقام على هامش االحتفال  بعضفي    للمشاركةبمبالغ رمزية    تذاكريتوجب على الزوار شراء  

   .األربعة الخيرية التذاكر في نور الرياض لدعم الجهات

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

 -انتهى-

 
 المركز اإلعالمي لمشروع الرياض آرتللمزيد من المعلومات حول مشروع الرياض آرت واحتفال نور الرياض، يرجى التواصل مع 

   info@riyadhart.saالبريد اإللكتروني: 
 

 نبذة عن مشروع الرياض آرت
في العالم من ناحية جودة  أفضل عشر مدن  أن تصبح إحدى    في  ، يتمثلتحقيق هدف عظيم خالل عشر سنواتشرعت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في  

على أرضها من شتى أنحاء العالم. وبما أن فئة الشباب تستحوذ على نسبة عالية من إجمالي سكانها   وترحب بالزوارتنافسية، كما تفتح أبوابها الستقبال األعمال الحياة وال
 اض إلى مدينة عالمية فائقة الحيوية والنشاط.نسمة، مع تسجيلها وتيرة نمو متسارعة، ستتحول الري مليون   7.5البالغ عددهم قرابة 

 
نات روح المدينة، لذلك تم تطوير مشروع الرياض آرت لتحويل العاصمة بأكملها إلى لوحة فني نين أساسيين من مكو  ه  ويعد الفن والثقافة مكو  ة إبداعية، ومعرض مفتوح ال تحد 

بداعي، وتحفيز االقتصاد اإلبداعي. ويركز المشروع على إبراز التحول المتاح لسكان العاصمة بسهولة ويسر،  الجدران، من أجل إثراء الحياة، وإطالق العنان للتعبير اإل
 .السيما وأن تبادل األفكار من خالل التعبير اإلبداعي، يؤدي إلى تطوير التفاهم، وتعميق االحترام المتبادل بين مختلف فئاتهم وشرائحهم

 
خًا شعور االنتماء واالعتزاز بمدينة الرياض، وتطو  وسيكون لمشروع الرياض آرت تأثير ير إيجابي على الناس، ُمقدمًا للمقيمين والزوار لحظاٍت مليئة بالبهجة كل يوم، وُمرس 

مال الجديدة واالستثمارات في  ا يعود بالنفع على جذب األعممدينة تزهو بجمالها ليستمتع بها الجميع. وسيؤدي هذا المشروع كذلك إلى تطوير االقتصاد اإلبداعي الجديد، م
 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 جديدة" 2022الرياض للعام معنى شعار احتفال نور  ويسلط  . 2021في جميع أنحاء المدينة في مارس ضوء لفنون ال السنوي  احتفال نور الرياضانطلق 

استخدام اإلضاءة واللمعان   على الشعور باألمل في المستقبل بطاقة إيجابية تعزز الثقة في التحول والتجديد. ومن خالل تحفيز شعور البهجة والذهول يستكشف الفنانون 
 مع المواد كعالقة انطالق على شكل ضوء.

موقع حيوي في أنحاء    40عماًل فنًيا عاًما في    190أكثر من  فنان من المملكة ومختلف دول العالم، من خالل    130مشاركة أكثر من  تفال  وتشتمل النسخة الثانية من االح 
ارية والورش  متنوعة من الجلسات الحو   فعالية  500أكثر من   ؛ كما يشتمل برنامجه على معرض " من الُشعاع إلى الشغف " في حي جاكس مدينة الرياض. ويضم االحتفال  

   الموسيقى. و  وعروض األفالم ، واألنشطة العائلية ، العملية
 

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


   

 

. كما يعتبر من كبار الفنانين العالميين والسعوديينحيث يجمع نخبة  ،  في العالم  أكبر احتفاالت فنون الضوء من    ويعد   ضمن برامج الرياض آرت، احتفال نور الرياض    يندرج
ل الضوئي اإلبداعي في الماضي والمستقبل. ها لزو ار من الُشعاع إلى الشغف من أكبر المعارض التي تُقدم معرض   رحلة فنية للتحو 

 

 www.noorriyadh.sa الموقع اإللكتروني 
 إنستغرام 

 تويتر 
 فيسبوك 

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

www.facebook.com/NoorRiyadhFestival 
 

 
 

  

 الرياض آرت والهيئة الملكية لمدينة الرياض نور الرياض مقدم من: 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:  
 ،الخزامى،شركة معارض الرياض. الوطنية،برج المملكة،مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، سنتريا،نارسيس،الريتز كارلتون،بيت الملز،مطارات الرياض، المراكز العربية

 موقع في مختلف أنحاء الرياض  40 نور الرياض:  احتفال مواقع  

 

 تشتمل برامج مشروع الرياض آرت على ما يلي:

كان. وتوفر األعمال الفنية العامة للمقيمين فرًصا الكتش ساحات .1 اف ثقافات وفنون الفن: معارض فنية تقام في ساحات المدينة إلتاحة التفاعل بين الفنانين والس 
 ساحة للمحاضرات.إبداعية مختلفة، وتشمل كل ساحة على أعمال رقمية وبرامج ثقافية، ومزيج من المعارض واالستوديوهات وورش العمل المفتوحة وم

وح اإلبداع والمغامرة  حدائق البهجة: برنامج يختص بتطوير الحدائق في أحياء المدينة، يتم تصميمه بالتعاون مع فنانين مميزين، ليوف ر فرصًا تعليمية تحف ز ر  .2
 والترفيه لجميع أفراد العائلة.  

في المدينة، يتم اختيارها بعناية لتطوير المساحات العامة لتعكس قصص وتاريخ   جواهر الرياض: مجموعة من األعمال الفنية في أبرز الوجهات السياحية .3
 وهوية المكان للزوار، واالحتفال بالتراث الثقافي، واإلسهام في بناء المجتمع، وتحسين جودة الحياة للسكان، وجذب السياحة الدولية. 

وطرق فنية على الطرق الرئيسة المؤدية إليها، لتصبح جزءًا من معالم المدينة ولترحب   بوابات الرياض: بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية .4
 بالزوار عند دخولهم إليها.

مات فنية ملونة ومتحركة في أهم تقاطعات طرق المدينة، ويندرج تصميمها ضمن البنية التحتية لشبكات الطرق بمدينة الر  .5 ياض مثل الجسور  ميادين الفن: مجس 
 أجمل وأكثر إلهامًا، وتسهم في تسهيل تحديد الوجهات للزوار ولمستخدمي الطرق بأساليب فنية وإبداعية. لتصبح 

وتشج ع حركة المشاة.  الفن العابر: جسور للمشاة مصممة بطريقة مبتكرة وإبداعية من قبل فنانين مرموقين، تهدف إلى تعزيز الترابط بين مختلف أنحاء المدينة،   .6
 ين الفن العام وممرات المشاة، من خالل التعاون بين الفنانين والمهندسين، ليكون حلقة وصل بين الفن والهندسة باإلضافة إلى توفير طرق ويدمج البرنامج ب

 جديدة للتنقل في المدينة واستكشافها بشكل خاص.
ات فن اإلضاءة، وستشمل األعمال الفنية على عبارات تنشر  الجسور المضيئة: إنشاء أعمال فنية على جسور المدينة بإستخدام أحدث تقني  - جسور وادي الفن   .7

 قيم الترابط بين المواطن وأفراد المجتمع وسكان المدينة.  
ريق وبيئتها المميزة.  وادي الفن: مسارات فنية تبعث الحياة من جديد في األودية وتستقبل جميع أفراد األسرة، من خالل أعمال تسرد تاريخ المدينة وتراثها الع .8

 شجع البرنامج االستكشاف واألنشطة الخارجية بما لها من تأثير على صحة اإلنسان وجودة الحياة.وي

http://www.noorriyadh.sa/
http://www.instagram.com/noorriyadhfestival/
https://twitter.com/NoorRiyadhFest
http://www.facebook.com/NoorRiyadhFestival


   

 

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

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

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

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