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 مشاريع الفنية العامة في العالم الأكبر " الرياض آرت  " ضمنُيقام سنوًيا 
 

 المقبل   يناير " 2023"طويق للنحت للمشاركة في  سابقون فنان من أنحاء العالم يت 650 
 

 الرياض  مواقع عامة من مدينةتعرض بشكل دائم في الفنية س  الملتقى جميع منحوتات وأعمال:  المهندس خالد الهزاني   •
 م2023يناير  8أمام الجمهور في "درة الرياض" ابتداًء من  منحوتات ال وتنفيذ أعمال   تشكيل •
 أيام  5لمدة  م2023فبراير  5في جميع المنحوتات  لعرض إقامة م •
 زيارات مدرسية و ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش   تشمل ضمن الملتقى فعالية   65 تنظيم •
 " 2023" طويق للنحت في للمشاركة  تقدموا   دولة 61فنانًا من  650تقييم أعمال خبراء تعمل على  لجنة ال •

 

 الفترة  خالل    "2023  للنحت  طويق  "  إقامة  عن  "آرت  الرياض  مشروع"  أعلن  : (م2022  ديسمبر  4)   هـ1443  األولى  جمادى  10  الرياض،
 نخبة  يبن  ليجمع  االنسجام"،  "مدى  شعار  تحت  م، 2023  فبراير  10  إلى  يناير  8  الموافق  هـ1444  رجب  9  حتى  اآلخرة  جمادى   15  من
 الرياض  خارطة   من  جزًءا  ستكون   عامة،  فنية  أعمال   صناعة  في  لإلبداع  ، العالم  دول  ومختلف  السعودية  العربية  المملكة  من  فنانينال  من

 وزوارها.  لسكانها اليومية الحياة إلثراء الفنية
، مما يؤكد أهمية مشروع الرياض دولة  61المملكة العربية السعودية و  من   للمشاركة  اً طلب  650  من  أكثر  ليسجت  للنحتواستقبل طويق  

 آرت ومختلف برامجه لدى المجتمع الفني المحلي والعالمي. 
 

 "،مشروع الرياض آرت"  أحد برامج
 الحرمين   خادم أطلقها التي الكبرى، الرياض مشاريع من  واحداً   يعد الذي "،آرت الرياض  مشروع" برامج أحد  "2023 للنحت طويق" ويّشكل

  سلمان   بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من   وإشراف  قيادةب  م 2019  مارس  19  في   هللا،  أّيده  العزيز،  عبد  بن   سلمان  الملك  الشريفين
 هللا.  حفظه  الرياض، لمدينة الملكية الهيئة إدارة مجلس رئيس الوزراء مجلس رئيس العهد ولي  العزيز، عبد بن



 
 

2 
 

 من  واسع  حضور  وسط  ،  اودوليً   امحليً   انّحات  60  من  أكثر  استقطبت  التي   السابقة،  النسخ  في  الفنانين  من  واسعة  مشاركة  الملتقى  شهدو 
  فني  عمل  1000  من  أكثر  يضم  مفتوح  فني  معرض  إلى  الرياض  مدينة  تحويل  في  "آرت  الرياض  مشروع"  رؤية  تحقق  في  يسهم  بما  ،وارالزّ 

 .العاصمة أنحاء جميع في عرضها يتم عام
 

 لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين 

  ين نّحاتوال  الفنانين  طلبات  مراجعةتعمل على    ،والنحت  الفنون   مجاالت  في  والمختصين  الخبراء  من  مستقلة  لجنة  "2023  للنحت  طويق  "  ويضم
 . اختيار القائمة النهائية للمشاركينقبل  الفني لتقييمل وإخضاعها ،

  الفنون   مختصة  في أعمالال  كاديميةاأل  ،فدعق  عفت  هالدكتور   ،لجنةال  وقائد  لملتقى ل  الفني  يمالقّ   وولينسكي،  ماريك  من:كاًل    لخبراءجنة ال  تضمو 
 العمرانية،  والبيئة  العمرانون  فن  على  ممارستها  تتركز  فنانة" و أثر  معرض"  مديرة،  طرابزوني  آالءمعمارية  المهندسة  ، الالمملكة  في  والتراث  والثقافة 

 رئيس ،  ستوم   فون   يوهانس  نّحاتالفنان وال  عامًا،  40  عن  تزيد  بخبرةفي المملكة    نحاتين األحجار، أحد كبار  الطخيس  علي  نّحاتالفنان وال
 عاًما.  40 عن تزيد بخبرة المتحدة المملكة في يننّحاتلل الملكية للجمعية السابق والرئيس للفنون  أكسفورد جمعية

 
 تشكيل المنحوتات أمام الزوار

  8  من  ابتداءً ، وذلك  المدينة  وسكان   زوار  لتلهم  "الرياض  درة"  في  الجمهور  أمام  هممنحوتات   تشكيلب  في الملتقى  المشاركون   الفنانون   وسيقوم
 فبراير  10 إلى 5 من يستمر مصاحب معرض   في المنحوتات جميع عرض سيتم المباشر النحت عملية من  االنتهاء بعدم، و 2023 يناير

 . م بمشيئة هللا2023
 والتصميم   والفن  والنحت  العمارة  عناصر  تتناول  نقاش  وحلقات  ،تفاعلية  عمل  ورشتشمل عقد    فعالية   65  من  أكثركما سيقام ضمن الملتقى  

 .مدرسية  زياراتتنظيم و للملتقى،  المجتمعية  الشراكة برنامج ضمن وذلك
 

 المواقع العامة لمدينة الرياضنشر المنحوتات في 
  الفنانين   عيتشجإبداعية تهدف إلى    منصةيمّثل      أن طويق للنحت  المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت، المهندس خالد الهزاني: وأوضح

 .مدينة الرياض تطوير في سهمممّيزة ت  أعمال فنية صناعة علىين من كافة أرجاء العالم  نّحاتوال
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 مواهبهم  استعراض  فرصة  للفنانين  وتتيح  ،اإلبداعية  المواهب  تدعم  التي  الثرية  والفنية  الثقافية  برامجال  أحد  ُيعد  أن طويق للنحت  ،وأضاف
مشاهدتها بشكل دائم في  ، مشيرة إلى أن جميع هذه المنحوتات واألعمال الفنية سيتم  السعودية  للعاصمة  الثقافي  المشهد  في  إرثها  وترك

 الرياض.  مدينةمختلف أرجاء  في العامة المناطقالساحات و 
 فني  عمل  1000  من  أكثر  يهدف إلى نشر  يذال  "آرت   الرياض  "  من  جزًءا، تمثل  2023طويق للنحت  أعمال وفعاليات    أن،  "الهزاني  نوبيّ 

وأحد عناصر تحسين جودة حياة سكان وزوار المدينة   دينة،الم  في  والفني  الثقافي  المشهد  إلثراء  ائلوسأحد ال كفي مدينة الرياض،    عام
 .اليومية تهمحيافي  والبهجة  الفرحوإشاعة 

 
  


