
 
 
 
 

 

 

 مؤسسة الشارقة للفنون
 
 

 2018 لربيعالتعليمي  األطفال برنامج
 2018فبراير  24 – 2017ديسمبر  16

 
 

 ؤسسةماألطفال التعليمي في  برنامج يقدم إذ. عشرة الخامسة إلى السابعة سن بين األطفال البرنامج هذا يستهدف
 قطاع في نيعملو محترفين اختصاصيين فنانين إشراف تحت أخرى ونشاطات فنية عمل ورش، للفنون الشارقة
 تعبيرهم ويةوتق التقنية، الفنون مهارات األطفال تعليم إلى البرنامج يهدف. واألدائية البصرية الفنون من واسع
 مارس17 نبيما  الفترة في لألطفال، التعليمي للفنون الشارقة مؤسسة برنامج فعاليات جميع تجري. الفني

 ستجد  ي لم ما الفنون، ساحةفي  المقتنيات مبنى في لربيع، حيث يقام برنامج ا2018 ،مايو 12 حتىو 2018
 .الحقا   شيء

 
 

ظهرا .  1:00ظهرا  إلى  12:00مع استراحة غداء من  عصرا   3:00صباحا  و 10:00بين  تقام معظم الورش
 توف ر مؤسسة الشارقة للفنون وجبة الغداء والمواد المستخدمة في الورش.

 
 

 كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.
 
 

أو  education@sharjahart.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 
 . 5685050 (06)االتصال على الرقم 

 
 
 
 

ورش العمل الرحالت و  
  
 

 

نسج السياجورشة عمل:  
مارس 17السبت   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

تقنيات النسج على السياج المحيط بمبنى المقتنيات، ثم سيصنعون أشكاال  سيعاين المشاركون في هذه الورشة 
. مختلفة باستخدام الخيوط واألقمشة الملونة على وصلة السلسلة لتوليد شعور حيوي في المكان  

 

 

 

  دمج فن الخط العربي مع الرسمورشة عمل:
مارس 17السبت   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

المقتنياتنقطة التجمع: مبنى   
 

هذه الورشة مستوحاة من سلسلة أعمال الخط العربي للفنانة منى السعودي، حيث سيقوم المشاركون باستخدام 
 تقنيتين فني تين يدمجون فيها الرسم و الخط العربي معا  إلنجاز أعمالهم الفنية الخاصة.
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ب: صنع الثقوورشة عمل  
مارس 24السبت،   
مساء   3:00 -صباحا    10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

ر لطيف العاني. سيتعرف المشاركون فيها على وظائف الكاميرا ذات الثقب،  هذه الورشة مستوحاة من المصو 
 وسوف يتعلمون كيفية صنع كاميراتهم الخاصة.

 

 

 

سفينة األحالم: ورشة عمل  
مارس 24السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

المقتنيات نقطة التجمع: مبنى  
 

هذه الورشة مستوحاة من الفنانة زينب سديرة. سيصنع المشاركون سفينتهم الخاصة باستخدام المواد المعاد 
 تدويرها مثل األقمشة واألوراق الملونة.

 

 

 

الصخور الرخامية: ورشة عمل  
مارس 31السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة أساليب الرسم الرخامي على الصخور حيث سيستمتعون بجلسة رسم 

 على الصخور بالتشطيب الرخامي في الهواء الطلق.    

 

 

صنفرة األحجار بالرمل: ورشة عمل     
سمار 31السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

الورشة للمشاركين االستعانة بمخيلتهم لصناعة قطعة فنية باستخدام تقنية صنفرة األحجار.تتيح هذه   

 

 

توثيق إمارة الشارقة في صورة فوتوغرافية :ورشة عمل  
أبريل 7السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

بالتزامن مع معرض المصور لطيف العاني، سيتعرف المشاركون على حياة المصور وأعماله 

الفوتوغرافية، ثم سيتم اصطحابهم في جولة في منطقة التراث في إمارة الشارقة، وسيلتقطون صورا  فورية 

 .سيتعرف المشاركون على كيفية استخدام التصوير كوسيلة للتوثيقللمنطقة. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

بورتريهات الوجه  :عملورشة    
أبريل 7السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

  نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 
ط لتقسوف يهذه الورشة مستوحاة من السلسلة الفوتوغرافية "أمي، ابنتي وأنا" للفنانة زينب سديرة. 

 .ومشاعرهمابير وجوههم بة من بعضهم البعض اللتقاط تعوصور مقر   بورتريهاتالمشاركون 
 
 
 
 

 الرسم الحر :ورشة عمل
أبريل 14السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

لعبارة ل تحمل فهمهمويطلب منهم إنشاء لوحة كاملة  ،بعبارات قصيرة سيتم تزويد المشاركين في هذه الورشة

 إلى تعليم . تسعى هذه الورشةاستخدام أي أدوات أو تقنيات محددة ، وذلك من دونالتي حصلوا عليها

 .دون أي قيودمن المشاركين كيفية التعبير عن خيالهم 

 

 

 

 تجسيد الشعر رسوما   :ورشة عمل
أبريل 14السبت،   

مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

شعرية مطبوعة من  بمقاطعسيتم تزويد المشاركين هذه الورشة مستوحاة من أعمال الفنانة آن ا بوغيغيان. 

ت. إلى رسوما بغية تحويلها التي ستعجبهقصيدة ال مشارك، حيث سيختار كل قصائد شعراء معروفين

 .ةمكتوبة إلى رسمالكلمة الستساعد هذه الجلسة المشاركين على تطوير مهارات ترجمة 

 

 

 

أقراص الشمس :ورشة عمل      
أبريل 21السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة صناعة أقراصهم الشمسية الخاصة، ثم سيقومون بتزيينها باستخدام 

 األوراق والزهور.

 
 

 
الطبعات الربيعية :ورشة عمل   

أبريل 21السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

الفنية  هملأعما صنعل طلي فقاعات اللف البالستيكية باستخدام أصابعهمبفي هذه الورشة المشاركون سيقوم 
 .الفن عبرتعبير عن أنفسهم الهذه التجربة الحسية للمشاركين تتيح الخاصة. 

 
 
 
 



 
 
 

 

(1عرض أداء فني ) :ورشة عمل  
أبريل 28السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

بعض التمارين التي من شأنها مساعدتهم وممارسة المسرحية،  تتيح هذه الورشة تعريف المشاركين بالفنون

 .قصير عرض أداءكل مجموعة  عد  وست ،مجموعات على شكل الورشة. ستعقد فن األداء ماهيةعلى فهم 

 
 
 

(2عرض أداء فني ) :ورشة عمل   
أبريل 28السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

 .يعروضهم الفنية في إطار مسرح المشاركونيعرض سوف 

 
 

 
عالمات الحبر  :ورشة عمل   

مايو 5السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

هذه الورشة مستوحاة من سلسلة رسومات الفنانة آن ا بوغيغويان تحت العنوانين "أفالم القاهرة" و"التمساح 
باإلطالع على صور  إلمارة الشارقة  المشاركونسيقوم ، والقاهرةيتحرك" وهما عمالن يصوران أجواء 

الحبر األسود لرسم آثار  ذلكخدموا بعد يستس،/ وبغرض اإللهام، وتصوير معالم من اإلمارة  ومتعلقاتها
 .قماشالالشارقة على 

 
 

 
    مزج األشكال :ورشة عمل 

مايو 5السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات
 

هذه الورشة مستوحاة من سلسلة "أنماط" للفنان محمد إبراهيم. سيستكشف المشاركون أشكاال  مختلفة 
الخاصة باستخدام أقالم الحبر. لصناعة أعمالهم الفنية  

 
 
 

 إينيرجي بايتس :ورشة عمل 
مايو 12السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 

سوف يستعد المشاركون لشهر رمضان من خالل إعداد وجباتهم الصحية الخاصة. سوف يعد ون في هذه 

 تحميص تمد هم بالطاقة لساعات الصيام الطويلة.الورشة وجبات خفيفة وسهلة ال تحتاج إلى 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 فيديو تركيبي  :ورشة عمل
مايو 12السبت،   
مساء   3:00 –صباحا   10:00  

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 
هذه الورشة مستوحاة من أعمال الفيديوهات التركيبية للفنانة زينب سديرة. سيتعرف المشاركون على شكل 

شارقة مؤسسة ال لدىيوم نموذجي في ورشة العمل المعاصر حيث سيقومون بتسجيل فيديو لمن أشكال الفن 
 .للفنون

 


