
   

 "ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة" يعرض عمل  مارك بريكماناألمريكي الفنان 

 الليزر "ووترليكت"  يعرض عمل أضواءلفنان الهولندي دان روزجارد  ا
 

    درون  ةطائر  2000لـ  العاصمة بعرض سماء  نور الرياض يزين 
 

 يشاركون في االحتفالية  % منهم سعوديين34دولة  40فنانًا من  130م. خالد الهزاني: "  -
 نوفمبر   19-3يوًما في الفترة من  17لمدة  اً موقع 40في االحتفالية  قامت -
 الضوء  ومجسمات  وسائل لعمًًل فنًيا  190تشتمل على  -
 إقامة معرض من "الُشعاع إلى الشغف" في حي جاكس لمدة ثًلثة أشهر   -

 
، أحد أكبر احتفاالت فنون الضوء واألعمال الفنية  "احتفال نور الرياض"  عروض م،2022نوفمبر    3  انطلقت مساء اليوم الخميس

  مارك بريكمان   الفنان األمريكي  من إبداع  درون   طائرة  ٢٠٠٠باستخدام    م. حيث شهد متنزه الملك عبدهللا تقديم عرضفي العال
سرب  ، اشتمل على  والذي تتميز أعماله بالمزج بين التكنولوجيا والعلم والخيال،  تحت عنوان "ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة"

،  يقة منسجمةثم تبدأ باالندماج والتحرك بطر بشكل شبه عشوائي  فوق متنزه الملك عبدهللا،  حّلق في  طائرة درون،    ٢٠٠٠مكون من  
  نوفمبر  12و  11و  10و  9مشكًًل عمًًل إبداعيًا نال إعجاب المشاهدين، وسيتم إعادة تقديم هذا العرض خًلل الفترة من يوم  

 (. ليًلً  9الساعة في تمام ) م2022

أيام  متنزه الملك عبدهللا  في  يقام  عنوان "كاليدوسكوب"  ضمن االحتفالية، تحت  بعرض آخر  ،  مارك بريكمانالفنان    شاركسيكما   
 . استخدام التكنولوجيا والعناصر البصرية التفاعلية الستكشاف الجانب الفكري لإلنسانيتضمن  ليًًل،    9نوفمبر الساعة    8و  7و  6

" الذين  وقال بريكمان:  تفاعلية، حيث يمكن للمشاهدين  نور "تطبيق    قاموا بتحميلركزُت في هذه األعمال على تصميم تجربة 
خًلل العرض، فتظهر لهم مجموعة من األزرار الستخدامها    "كاليدوسكوب"الضغط على زر  " على أجهزتهم المحمولة،  ضالريا

هذا العمل، الذي يعتبر التجربة األولى لي في هذا  في  يمكن لجميع الحضور المشاركة  ، كما  في التفاعل مع طائرات الدرون 
 لًلستمتاع بتجربة فكرية وترفيهية غامرة". الجانب. وأدعو الجمهور في المملكة إلى الحضور 

أعماله  تتميز الذي ، و للفنان الهولندي دان روزجارد باستخدام أضواء الليزر "ووترليكت"آخر عرضًا فنيًا ، احتضن متنزه سًلمكما 
على  أعماله  تحتوي  كما  بشكل مباشر،  معها  وتتضمن تصميًما ضوئًيا وأجهزة استشعار ليتفاعل الجمهور    "عملي"العنصر  بالالفنية  

،  ر قوة وشاعرية الماءيصوّ   اً عمله "ووترليكت" مشهدالفنان في    استعرضحيث  ،  المشاهد  تواجد فيهايعنصر لتغيير البيئة التي  
 ر. بالرياح واألمطا ةتأثر ، تبدوا وكأنها م إنشاء طبقة متغيرة من الضوء فيوالعدسات أضواء الليزر يجمع بين لكفيضان افتراضي، 



   

  مارك بريكمانكل الفنان    أعمال   احتضان: "يسرنا  لمشروع الرياض آرتالمدير التنفيذي  الهزاني،  بن عبدهللا  المهندس خالد    وأوضح
ربيع اآلخر    24إلى    8خًلل الفترة من  التي تقام نسختها الثانية هذا العام    2022نور الرياض    ضمن احتفال  دان روزجاردالفنان  و 

يومًا، "تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"، وتتميز نسخة هذا العام من    17م، لمدة    2022نوفمبر    19إلى     3هـ الموافق  1444
نانين السعوديين، وبزيادة عدد وتّنوع األعمال  % منهم من الف34دولة حول العالم،    40فنانًا من    130االحتفالية بمشاركة أكثر من  

  40عمًًل فنيًا إبداعيًا ملهمًا، وبانتشار مواقع االحتفالية في أكثر من  190الفنية واإلبداعية المشاركة فيها، والتي بلغت أكثر من 
ك عبدهللا بالملز، متنزه سًلم،  موقًعا تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة الرياض، من بينها خمسة مراكز رئيسية، هي: )متنزه المل

حي السفارات، حي جاكس بالدرعية، ومركز الملك عبدهللا المالي(، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة لًلحتفالية لتبلغ  
فعالية تشتمل على برامج مجتمعية، وشراكات، وعروض موسيقية، وبرنامج تطوعي يتيح ألبناء وبنات الوطن    500أكثر من  

اركة الميدانية في أحد أكبر احتفاالت العالم في مجال فنون الضوء، وللمزيد من المعلومات حول عرض "نبض من النور"  المش 
وتحميل التطبيق   www.noorriyadh.sa" يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي: 2022وبقية عروض "احتفالية نور الرياض  

 اإللكتروني على الهاتف المحمول ومتابعة حسابات االحتفال على منصات التواصل االجتماعي المختلفة.

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 المركز اإلعالمي لمشروع الرياض آرت 
 

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

 
 "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 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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