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 14لبينالي الشارقة البرنامج المجتمعي 
 

من  دداً عالتزاماً بتنمية المجتمع اإلبداعي المحلي، يوفّر البرنامج المجتمعي لمؤسسة الشارقة للفنون 

عاًما فما فوق، بما يتيح لهم معاينة التراث الفني  16الفرص للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم من 

الغني إلمارة الشارقة ومناظرها الطبيعية الخالبة. وتركز أنشطة البرنامج التفاعلية على المشاركة 

 ً ية واسعاً من الفنون الثقاف العامة والبحوث الحضرية واالستدامة واإلبداع، وذلك من خالل تقديمه طيفا

والبصرية، بإشراف مهنيين ذوي خبرة واسعة ورواد الفنون والثقافة وأعضاء المجتمع على ورش 

 .العمل. تُقام الورش والدورات باللغتين العربية واالنجليزية، وفقًا الحتياجات المشاركين

، 2019أبريل  27ر لغاية مارس ويستم 16في  14وينطلق البرنامج المجتمعي لبينالي الشارقة 

ويتضمن مجموعة واسعة من ورش العمل، والرحالت الميدانية، واللقاءات، واألنشطة التعاونية. 

واستكشاف أشهى المأكوالت  14وأثناء هذا الموسم، يمكن للمشاركين زيارة معارض بينالي الشارقة 

م، ي مجالي التصوير الفوتوغرافي والرساإلماراتية التقليدية والتقاليد اإلماراتية، وتطوير مهاراتهم ف

 واكتشاف مواهب جديدة لديهم

جميع فعاليات برنامج التوعية المجتمعية مجانية وتستقبل الجميع، وتوفر مؤسسة الشارقة للفنون 

 .المواد والمعدات

تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق كافة البرامج 

التعليمية والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة 

 .بكل الجلسات

يرجى التواصل مع برنامج التوعية المجتمعية مسبقاً إلجراء الترتيبات الالزمة المتعلقة بأي دعم 

 .ضروري أثناء ورش العمل أو األنشطة

 :مفتاح الرموز

 ضعف الرؤية إصابة بالعمى أو 

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع

 إعاقة جسدية

 متالزمة داون

 التوحد

أو  community@sharjahart.orgلمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

 .54أو  26، رقم التحويلة 5685050 (06)االتصال على 

 www.sharjahart.org/sharjah-art-foundation/eventsللتسجيل، يرجى زيارة 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ورش عمل، نزهات ودورات 
 

 : تأمل جماعي14تفعيل بينالي الشارقة 

 بالتعاون مع غودسكول

 :(10)من  2الجلسة 

 2019مارس  7الخميس 

 ظهراً 1:30 -  12:30

 

 (10)من  5الجلسة 

 2019مارس  10األحد 

 مساءً  8:00 -  06:30

 

 (10)من  8الجلسة 

 2019أبريل  2الثالثاء 

10:00  - 11:00  ً  صباحا

 

ستتم على مدار عشر جلسات فردية، دعوة  المشاركين للتعرف على الجمعية الفنية غودسكول في 

لتطبيق سلسلة من اإلرشادات من خالل تبادل األدوار بين المعلمين والتالميذ  14ببينالي الشارقة 

لدعوة جميع الفئات العمرية لمشاركة خبراتهم ومعارفهم. كما أن ومشاركة المعرفة بينهم. تشمل ا

التواريخ المذكورة أعاله مخصصة لألنشطة المقامة في مبنى المقتنيات في ساحة الفنون في الشارقة، 

يرجى االطالع على المعلومات المتعلقة بمراكز الفنون و األنشطة المقامة في مركز المدام للفنون 

  sharjahart.org  فنون عبرومركز خورفكان لل

 

 

 

 ورشة عمل: البطاقات البريدية ومغلفات الرسائل

 جفت األقالممع بالتعاون 

 2019مارس  16السبت 

 عصراً  6:00 -ظهراً  2:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

  
 

سيتعرف المشاركون في هذه الورشة المستوحاة من مشروع "كتابة الرسائل" للفنان لي مينغوي 

، على النظام البريدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكيفية 14المشارك في بينالي الشارقة 

إرسال البطاقات البريدية عبر البريد العادي خطوة بخطوة. يبدأ البرنامج بجولة لالطالع على حكايات 

جمل ن بعدئٍذ أ#حي _مؤسسة _الشارقة _للفنون من خالل الصور الفوتوغرافية، وليستخدم المشاركو

صورهم إلضفاء لمسة خاصة على بطاقاتهم البريدية وإهدائها إلى أصدقاء جدد، عبر االستعانة 

 .بطريقة الختيار العناوين البريدية عشوائياً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 14جولة تصوير بينالي الشارقة 

 2019مارس  23السبت 

 مساءً  6:00 -ظهراً  12:00

 المريجةمكان التجمع: مركز المعلومات، ساحة 

  
 

: خارج السياق، الكتشاف قلب 14سيقوم المشاركون في جولة إرشادية في أرجاء بينالي الشارقة 

الشارقة وساحة الفنون وساحة المريجة واستكشاف حكايات #حي_مؤسسة _الشارقة_ للفنون. تشتمل 

ر المربعة في مزج الصو الجولة زيارة المنازل التراثية وتعلم كيفية تبني أسلوب الفنانة أمباني ساتوه

وتطبيقها على صورهم الفوتوغرافية، عالوة على التواصل مع زمالء مجتمع وسائل التواصل 

 .االجتماعي ومجتمع التصوير

 

 

 

 أمسية الميكروفون المفتوح

 بالتعاون مع بالنك سبيس

 2019مارس  30السبت 

 ليالً  9:30 -عصراً   04:00

 المهجورة في أم القيوينموقع الفعالية: موقع الطائرة 

 مكان التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

  
 

توجه مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع "بالنك سبيس"، الدعوة للشعراء والموسيقيين والمؤدين 

والكوميديين، الهواة والمحترفين على حٍد سواء، لالنضمام إلى أمسية الميكروفون المفتوح هذه، التي 

فها موقع الطائرة المهجورة في أم القيوين. وسيركز مؤدو األمسية على موضوعات متعلقة يستضي

، لطرح أفكار حول السفر والهجرة والوطن 14بمشروع نيو أورلينز آيرليفت في بينالي الشارقة 

 .والهوية والذاكرة

 

 .وإياباً وسيتم توفير وسائل لنقل للمشاركين من ساحة المريجة إلى أم القيوين ذهاباً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 جولة الرسم: التقاط الضوء والظل

 2019أبريل  6السبت، 

 مساءً  7:00 -ظهراً  12:00

 موقع ورشة العمل: مصنع الثلج في كلباء

 مكان التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 

، والذي 14الشارقة هذه الورشة مستوحاة من الفنان والمؤدي نيكوالس غانستر المشارك في بينالي 

يسهم عمله المعروض في مصنع الثلج في كلباء بتفعيل كافة الحواس من خالل استخدامه للضوء 

والظل والماء والريح ودرجة الحرارة أو الحيوانات. وتدعو ورشة العمل هذه المشاركين بالتوجه إلى 

تهم ثيقه عبر استخدام طريقكلباء لمراقبة التناوب األثيري للضوء والظل على المنظر الطبيعي وتو

الخاصة المفضلة )الرسم أو التصوير أو الكتابة وغيرها(. هل يمكن لحركة الضوء والظل أن تكون 

طريقة لقياس الوقت؟ هل يمكن اعتبارها رسماً باستخدام الضوء؟ تعتبر ورشة العمل هذه مثالية 

 .ين لجلب أدوات الرسم التي يفضلونهاللفنانين والهواة على كافة المستويات، كما أن المشاركين مدعو

 

 

 

 فنون الطهي: تاريخ وإعداد القهوة العربية

 2019أبريل  13السبت، 

 مساءً  6:00 -ظهراً  2:00

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

    
 

سواء كانت منّكهة بالهيل أو الزعفران أو القرنفل، أو مقدمة مع الفوالة، تعتبر القهوة العربية عنصراً 

أساسياً في الثقافة العربية وحسن الضيافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويفخر كل بيت 

عربي بالطقوس االحتفالية التي يقدم فيها أفراد العائلة القهوة للضيوف، والتي تترافق مع آداب سلوك 

مل هذه، تاريخ القهوة خاصة بإعداد القهوة وتقديمها وشربها.  سيستكشف المشاركون في ورشة الع

العربية والطرق المتعددة التي يتم فيها إعدادها وتقديمها. كما سيتعرفون على مختلف أنواع القهوة 

للمقارنة بين درجات تركيزها وتحميصها ولونها ورائحتها ومذاقها وجودتها، وسيجربون طعام الفوالة 

من عمل الفنانة إيزابيل لويس المشاركة في  اإلماراتي التقليدي أيضاً. وتستلهم هذه الورشة أفكارها

والذي يحمل اسم "استضافة المناسبات" الذي تسعى من خالله إلى إشراك كافة  14بينالي الشارقة 

 .الحواس، وتوظيف حسن الضيافة كأحد عناصر عرضها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 لقاءات وورش التطريز

 سرور أمينيبالتعاون 

 2019أبريل  27السبت، 

11:00  ً  ظهراً، ساحة الفنون 3:00 -صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

 

تستخدم هذه الورشة االحرف اليدوية التقليدية لتزيين األقمشة والتطريز كحرف معاصرة إلبراز 

حكايات لم تعد حكراً على التصاميم الهندسية والمناظر الطبيعية الموشاة باألزهار والتي تروي قصصاً 

ّرزون المحترفون والمبتدئون مدعوون للمشاركة في ورشة العمل هذه للقاء زمالئهم عن الهوية. المط

من محبي التطريز وممارسيه في المجتمع، لمناقشة أهمية هذه الحركة الصاعدة والتحديات التي 

تواجهها، عالوة على تبادل النصائح والحيل المتعلقة بهذا العمل وابتكار تراكيب تطريزية تروي 

شخصية. هذه الورشة مستوحاة من عمل الفنان أنور جالل شيمزا المشارك في بينالي قصصهم ال

الذي يستخدم النماذج اإلسالمية المعاصرة في صناعة السجاد، وعمل خادم علي المكون  14الشارقة 

 .من منسوجات مطرزة تسلط الضوء على موضوعات اجتماعية وسياسية

 

 

 


