
 
 

 اإلعاقة لذوي 2019 لربيع التعليمي البرنامج

 مايو  2 –مارس  19

 
. البرنامج 2019مايو  2مارس ويستمر لغاية  19في  2019ينطلق البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة المخصص لربيع 

، وتحت إشرافهم. ويتضمن البرنامج مجموعة واسعة من 14مستوحى من أعمال الفنانين المشاركين في بينالي الشارقة 
تعليمية، والذين يعانون من صعوبات في النمو، لمساعدتهم على من ذوي اإلعاقة البدنية، وال لألفرادالعروض التعليمية 

 3اكتشاف طرق جديدة للتعبير عن الذات من خالل الفن. وتم تصميم البرنامج لجميع المشاركين الذين تتراوح أعمارهم من 
ورش باللغتين اإلنجليزية سنوات فما فوق. ويتم تقديم ورش العمل بإشراف نخبة من المحترفين أصحاب الخبرة الواسعة. تقام ال

 والعربية، وفقاً الحتياجات المشاركين.
 

كافة ورش العمل والرحالت الميدانية التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون من أجل البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة مجانية 
جلسات إما في ساحة المريجة أو ومتاحة للجميع، وسيتم توفير المواد والمعدات لورش العمل من قبل المؤسسة. وتقام هذه ال

 خالف ذلك.يردساحة الفنون الواقعتين في مدينة الشارقة ما لم 
 

 :الرموز دالالت
 

 إعاقة بصرية 

 عاقة سمعيةإ 

 جسدية إعاقة 

 داون متالزمة 

 التوحد 

 
 مسبقاً لترتيب أي دعم مطلوب أثناء ورش العمل أو األنشطة األخرى.البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة  مع التواصل يرجى

 
 أو  disabilities.education@sharjahart.orgاإللكتروني البريد عبر التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

  5685050 (06)على االتصال

 
 
 
 

mailto:disabilities.education@sharjahart.org


 
 ورش العمل والرحالت الميدانية

 
 ورشة عمل: اصنع واستكشف وارسم أقواس قزح

 2019مارس  19الثالثاء، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 3+الفئة العمرية:

 
، كيف يمكن لمختلف الوسائط ابتكار "تحالف ألجل عالم مشمس"ألين بايانا  من خالل عمل الفنانة في هذه الورشة سيستكشف المشاركون

 انعكاسات قوس قزح ومن ثم رسم وتلوين نسختهم الخاصة من قوس قزح.

 ورشة عمل: ابتكر كرسيك الخاص
 2019مارس  21الخميس، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 7+الفئة العمرية: 

 
باالطالع على الكراسي الخشبية المنحوتة والمزخرفة والمستخدمة في المناسبات، والتي ابتكرها الفنان ليو أسيموت، في عمله الفني 

سيبتكر المشاركون في ورشة العمل هذه تصاميم متنوعة من الكراسي، مستخدمين األقالم واأللوان. ويمكن للمشاركين )مشروع إنس(، 

 أخذ الكراسي التي يبتكرونها معهم إلى المنزل في نهاية ورشة العمل.

 قوارب على كورنيش الشارقةال: رسم عائليةورشة عمل 

 2019مارس  23السبت، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون
 لجميع األعمار

 
. سيتوجه المشاركون في ورشة العمل هذه مستوحاة من عمل الفنانة علياء فريد التي تستخدم القوارب كوسيلة تواصل بين مختلف الثقافات

 امتداد كورنيش الشارقة. المتواجدة علىقوارب ال سيقومون برسمإلى سطح بيت عبيد الشامسي، حيث هذه الورشة 

 

 ورشة عمل: مسرح العرائس
 2019مارس  26الثالثاء، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 5+الفئة العمرية: 

 
ليقوموا "، سيحضر المشاركون عرض عرائس، ما من ضحية بدون ثمنبيتر فريدل " عرض األداء المسرحي للفنانموضوع ل في تتبع

 .بعدئٍذ بصنع عرائسهم الخاصة

    

    

    

    



 قبعاتالمستعار والشعر الورشة عمل: صنع 
 2019مارس  28الخميس، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 7+الفئة العمرية: 

 
 

 في هذه الورشة. سيزور المشاركون "باروكات" )شعر مستعار( في ابتكاريعمل الفنان ميتشاك غابا على توظيف افتتانه بمعالم المدن 

 الخاصة للشعر المستعار، باستخدام مجموعة من المواد. تصاميمهمأوالً معرض غابا ليستوحوا منه أفكارهم، ثم سيبتكرون 

 البطالتورشة عمل: 
 2019أبريل  16الثالثاء، 
10:00  ً  ظهراً  12:00 -صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 فوقفما  7الفئة العمرية: 

 
 عنبنساء استثنائيات. تبدأ الجلسة بلمحة عامة الذي يحتفي امرأة"،  33تستلهم ورشة العمل هذه أفكارها من عمل الفنان ألفريدو جار "

تميزاً في التاريخ، ومن ثم يمكن للمشاركين رسم ما استلهموه من تلك النسوة البتكار أعمالهم الفنية أو اختيار بطالتهم. األكثر النساء 

 .بطالتهمب خاصةوسيتم تقديم مختلف الوسائل للمشاركين البتكار بورتريهات 

 ورشة عمل: ورشة الفن اإلسالمي المعاصر
 2019أبريل  18الخميس، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 11+الفئة العمرية: 

 
عصرية وجماليات غربية. وسيزور المشاركون في ورشة  موضوعاتيعيد الفنان أنور جالل شيمزا ابتكار الفن اإلسالمي باستخدام 

وأدوات متنوعة ليتمكنوا من إعادة ابتكار تأويلهم العمل هذه أوالً معرض شيمزا للفن اإلسالمي الستلهام األفكار، ثم سيتم تزويدهم بوسائل 

لرسم األشكال الهندسية البتكار تصاميم مستخدمة  أدواتالخاص ألعمال الفنان مستعينين بمواد دائرية ومربعة الشكل. كما سيستخدمون 

 على نطاق واسع في الفن اإلسالمي. 

 ملونةالناعمة والصوفية البطانيات ال: صنع عائليةورشة عمل 
 2019أبريل  20السبت، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 لجميع األعمار

 
 

شكال أليفة من القماش أمن مختلف أرجاء العالم، تقوم الفنانة سوتشيترا ماتاي بنسجها معاً البتكار  مستعملة وعتيقةبعد جمع أثواب ساري 

، ثم سيبتكرون بطانياتهم الخاصة المصنوعة ةالمشاركون في هذه الورشة أوالً على عمل الفنانعلى شكل بطانيات جميلة وملونة. سيطلع 

 االحتفاظ بتلك البطانيات.من الصوف الناعم، ويمكنهم 

 

    

    

    

    



 ورشة عمل: كتابة الرسائل
 2019أبريل  23الثالثاء، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع
 8+الفئة العمرية:

 
وعلى مدار سنة  بعدئذٍ قد فات حينها. كان عندما توفيت جدة الفنان لي مينغوي، كان ما يزال في جعبته الكثير ليقوله لها ولكن األوان 

ف مينغوي على كتابة الكثير من الرسائل لها معرباً من خاللها عن أفكاره ومشاعره. ويعد مشروع الفنان "كتابة الرسائل" كونصف، ع

لهم الوقت قط لفعل ذلك. سيتعلم المشاركون في هذه  يتسن  منصة يمكن للزوار عبرها كتابة الرسائل التي لطالما رغبوا بكتابتها ولكن لم 

 الرسائل، البتكار بطاقاتهم البريدية الخاصة والتوجه بعدها إلى أقرب مكتب بريد إلرسالها إلى أحبائهم. الورشة أساسيات كتابة

 البينالي: تصوير الخيول خارج نطاق رحلة ميدانية وورشة عمل

 2019أبريل  25الخميس، 
09:00 - 12:00  ً  صباحا

 مكان التجمع: متحف الشارقة للفنون
 للفروسية والسباقالوجهة: نادي الشارقة 

      11+ الفئة العمرية:
 
 

، وتعود لالنعقاد بناًء على طلب الجمهور. سيتم نقل المشاركين عبر الحافالت إلى نادي 14ورشة العمل هذه منفصلة عن بينالي الشارقة 
والتقاط صور للخيول، وفي ختام الجلسة، الشارقة للفروسية والسباق، حيث سيتعلمون بعض القواعد األساسية في التصوير الفوتوغرافي، 

 سيحظى المشاركون بفرصة لركوب الخيول. وعند انتهاء الجلسة، ستتكفل الحافالت بإعادة المشاركين إلى متحف الشارقة للفنون.
 

 رحلة ميدانية: زيارة متحف الشارقة البحري
 2019أبريل  30الثالثاء، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 الفن للجميع، المريجةمكان التجمع: مركز 
 7+الفئة العمرية: 

 
أستريد كالين، المتعّمق في التاريخ البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة. سيتم نقل  ةالفنانعمل الرحلة الميدانية هذه مستوحاة من 

 .الفن للجميعثم إعادتهم إلى مركز الحافالت إلى المتحف البحري في الشارقة، ومن  بواسطةالمشاركين 

 رمضان فوانيسورشة عمل منفصلة عن البينالي: 

 2019مايو  2الخميس، 
10:00 - 12:00  ً  صباحا

 مركز الفن للجميع، المريجة
 7+ الفئة العمرية:

 
، وسيستخدمون نماذج مستوحاة من الثقافة اإلسالمية لتزيينها. من فوانيس وقوارير معاد تدويرهاالخاصة  فوانيسهمسيبتكر المشاركون 

 شهر رمضان المبارك. أثناء حديقة الحي في مؤسسة الشارقة للفنونلتزيين  الفوانيساستعمال  سيتم

    

   

    

    


