
 
 

رحلة النحت الحي  فعالية تصاحب  65من  برنامج الشراكة المجتمعية لطويق للنحت يقدم أكثر  

 

 فبراير تحت شعار "مدى االنسجام". 10تستمر فعاليات الملتقى حتى   -

في الحوارات وورش    ون للزوار في بيئة نحت حي ة ويشارك  أعمالهم  نحت   فنان محلي ودولي يستعرضون     30  -
 العمل التفاعلية.  

الرياض آرت، أحد أكبر المشاريع الفنية العامة في    مج مشروعيقام الملتقى سنويًا في العاصمة كجزء من برا  -
 العالم.  

انطلق برنامج الشراكة المجتمعية لملتقى طويق للنحت   م(:2023يناير    14هـ )1444جمادى اآلخرة    21الرياض،  
حيث تم    أفراد المجتمع  في الفن  نشاطًا و فعالية لزواره مما يؤكد أهمية الملتقى ودوره في إشراك 65أكثر من ب 2023

 المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية. تصميم البرنامج ليضمن وصول الفن إلى كافة أفراد 

والحلقات  بالتزامن مع عملية تشك و  التفاعلية،  العمل  المدرسية وورش  الزيارات  البرنامج  اإلبداعية يضم  المنحوتات  يل 
النقاشية في درة الرياض و حي جاكس بالدرعية، التي يشارك فيها أسماء المعة في مجال الفن بمشاركة الفنانين. ويمكن 

 لرسمي للرياض آرت.للّزوار حجز مقاعدهم لحضور الفعاليات من خالل الموقع االلكتروني ا

ويتميز برنامج  هذا العام بورش عمل جذابة تستكشف األشكال النحتية بطرق متنوعة وعبر مواد مختلفة، مع مجموعة  
المتوسطة والمستويات  للمبتدئين  الخيارات المناسبة  أبرزهامن  : ورشة عمل فن  ، وتضم ورش العمل مواضيع هامة، 

الزخارف الثقافية المنحوتة على األبواب السعودية  قدم للحضور  فارس الهرمة حيث ي    األبواب العريقة التي يقدمها األستاذ 
وتطبيقاتها، وستسمح ورشة عمل النحت على الخشب التي يقدمها فريق مدائن بتطوير مهاراتهم باستخدام تقنية النحت  

التقليدية. و   اموستق  باألدوات  المجوهرات  صناعة  باستكشاف  أخرى  عمل  معدنيةباسنحت  الورش  مواد  ونحت    تخدام 
باإلضافة إلى سلسلة من ورش العمل التي تتطرق إلى أساسيات نحت مالمح الوجه األساسية كالعينين واألذنين  ،  الجبس

 .واألنف والشفاه بقيادة استوديو الفن واإلبداع كاتالست في



 
 

،  براء وفنانين رائدين في مجالهمتغطي مجموعة من الحلقات النقاشية موضوعات النحت والفن المعاصر والتي تضم خو 
؛  معماري ومصور فوتوغرافيللمتحدثين صالح الهذلول؛ "الحفاظ على الثقافة من خالل الفن" تشمل الموضوعات حيث  

برنامج كلية الفنون األدائية    مدير  والدكتور سمير الضامر  داليا موسى مديرة الفنون والثقافة في هيئة تطوير بوابة الدرعية 
 .وموضوعات مختلفة في النحت، منها تاريخ الحجر السعوديض، الملكي للفنون التقليدية بالريا في المعهد

فبراير تحت شعار "مدى االنسجام"، باستخدام أحجار من أرض    2يستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم اإلبداعية حتى  و 
  5رض المصاحب للملتقى في الفترة من  المملكة "الجرانيت وحجر الرياض"، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المع 

مساًء وال يتطلب    5:30صباًحا حتى    10فبراير. ويمكن للزوار مشاهدة النحت الحي يوميًا من الساعة    10فبراير وحتى  
الدخول أي حجٍز مسبق للتذاكر بينما يتطلب حجز التذاكر لحضور ورش العمل والحلقات النقاشية وذلك عن طريق  

 الرسمي للرياض آرت. الموقع االلكتروني

 

 انتهى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

وع الرياض آرت:  وع الرياض آرت وطويق للنحت، يرجى التواصل مع المركز اإلعالمي لمشر  لمزيٍد من المعلومات حول مشر

info@riyadhart.sa 

 عن الرياض آرت

ي تحقيق هدف عظيم خالل عشر  
عت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ف  ي أن تصبح إحدى أفضل مدن  شر

سنوات، يتمثل ف 

شباب  العالم من ناحية جودة الحياة والتنافسية، كما تفتح أبوابها الستقبال األعمال وترحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم. وبما أن فئة ال

ة نمو متسارعة، ستتحول الرياض مليون نسمة، مع تسجيلها وتي    7.5تستحوذ عىل نسبة عالية من إجمالي سكانها البالغ عددهم قرابة  

 إل مدينة عالمية فائقة الحيوية والنشاط. 

العاصمة  تحول  فنية  الرياض آرت كمبادرة  وع  القائمي   عىل مشر الذي استند عليه  الجانب  المدينة، وهو  يعكسان روح  والثقافة  الفن 

ي مفتوح، إلثراء الحياة، وتشجيع  
ي للمدينة. ويعد هذا بالكامل إل لوحة فنية إبداعية ومعرض فن 

، ودعم االقتصاد الثقاف  التعبي  اإلبداعي

سيخ التفاه   عىل أن تبادل األفكار من خالل التعبي  اإلبداعي محفٌزا لير
ً
 عىل التحّول اإلبداعي للعاصمة، وشاهدا

ً
 واقعيا

ً
م األعمق الحدث دليال

ام المتبادل.   واالحير

ا إيجابًيا ع ً ي الحياة اليومية، وما  وسيكون لمبادرة الرياض آرت تأثي 
ىل جودة حياة سكان المدينة، بما ستوفره من لحظات الفرح والبهجة ف 

ي استقطاب االستثمارات 
ي تطوير االقتصاد اإلبداعي الجديد، وسيساعد ف 

وع ف  تغرسه من مشاعر الفخر باالنتماء إليها، وسيسهم المشر

 يع. الجديدة إل المدينة وتوفي  مدينة أجمل يستمتع بها الجم 

  

 

 

  

الموقع  

 : ي
ون   اإللكير

www.riyadhart.sa 

 إنستغرام: 

  

 :  تويير

  

 فيسبوك: 

www.instagram.com/riyadhartoff

icial/ 

  

https://twitter.com/Riyadh_Arts 

  

www.facebook.com/RiyadhArtOff

icial 
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 طويق للنحت   

ي بيئة نحت حّية ، تشمل عىل  
ي ف 
ي كل عام نحاتي   من مختلف دول العالم إلنشاء وعرض إبداعهم الفن 

يجمع طويق للنحت ف 

ي مشهد النحت العالمي منذ انطالقته  
ا سنوًيا مهًما ف 

ً
معرض للمنحوتات بعد اكتمال صورتها اإللهامية. وُيعد طويق للنحت حدث

ي عام  
من خالل   ٦٠بمشاركة    ٢٠١٩ف  ي جديد 

فن  إلهام جيل  إل  للنحت  يهدف طويق  الزوار. كما  ا محىلي ودولي وآالف 
ً
نحات

محلًيا ودولًيا   النحت  تاري    خ  السعودية  استكشاف  العربية  المملكة  ي 
ف  النحت  ي 

فنان  أهم  مع  للتواصل  مباشر  بناء جش  مع   ،

ومختلف دول العالم. ويقام عىل هامش طويق للنحت برنامج تفاعىلي يضم العديد من ورش العمل  والندوات الثقافية والجوالت 

ة النحت الحي نقل المنحوتات  بشك ي أنحاء مدينة الرياض،  الحّية للجمهور، حيث سيتم بعد انتهاء فير
ل دائم لمواقع متعددة ف 

 ليستمتع بها السكان والزوار. 

  

ي تكليف 
ي رسم الخريطة الفنية للرياض ، تماشًيا مع هدف الرياض آرت المتمثل ف 

ي عام   ١٠٠٠يساهم طويق للنحت ف 
عمل فن 

ي جميع أنحاء المدينة. بعد كل نسخة، يتم نقل المنحوتات النهائية لتصبح جزًءا 
ي للرياض بشكٍل    ف  يتجزأ من النسيج الحض 

 دائم. 

  

ي فيها الفنانون المحليون والدوليون، لصناعة أعمال فنية إلهامية، حيث ُيتيح لزّواره مشاهدة الرحلة 
طويق للنحت منصة يلتقر

تاري    خ ومستقبل الفن ا ي ورش العمل التفاعلية، والحوارات حول 
لعام، مما يساهم اإلبداعية إلنشاء المنحوتات، والمشاركة ف 

ي المملكة العربية السعودية. 
ي ف 
ي إثراء المشهد الثقاف 

 بشكل فعال ف 

       
 


