
شتاء 2017، البرنامج التعليمي ألطفال المدارس ومراكز الناشئة

ر مجموعة من الورش 
ّ

يقدم البرنامج التعليمي مجموعة من البرامج المميزة لطالبكم، حيث يوف
التخصصية بإشراف عدد من الفنانين المحترفين، والتي صممت لتشجيع المشاركين على اإلبداع، 

وتطوير مهاراتهم في التواصل، وإثراء معارفهم الفنية. يمتد برنامج الشتاء من 1 يناير وحتى
 2 مارس 2017.

المكان: منطقة الفنون و المباني الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون.

للتسجيل في البرنامج، يرجى تعبئة استمارة التسجيل عبر اإلنترنت وإرسالها إلى البريد اإللكتروني
shefa@sharjahart.org أو Alkayyat@sharjahart.org  لألسئلة واالستفسارات يرجى 

االتصال على الرقم التالي: 065685050

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 

ورش العمل  

مدخل إلى كراسة الرسم
 األعمار: 10+ 

الموقع: حديقة مؤسسة الشارقة للفنون

سيتعّرف المشاركون في هذه الورشة على برنامج شتاء 2017، وفكرة استخدام الكراسة وأهميتها في 
تطوير األسلوب اإلبداعي والممارسة الفنية. ستعرض الورشة أساليب المعاينة المختلفة والتوثيق بأنماط 

فنية متعددة باإلضافة إلى عرض طرق متنوعة في صناعة عدة الرسم المحمولة.

رسم مسار #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون 
األعمار: 7+

 الموقع: مبنى المقتنيات

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بتجريب رسم خريطة مسار، ولهذه التجربة أن تكون جديدة لكثر منهم. 
 على األقدام في حي مؤسسة الشارقة للفنون وسيرسمون أفضل المسارات 

ً
سوف يتجولون مشيا

باستخدام تقنيات رسم الخرائط البصرية بغرض انجاز كوالج فني.

 تناغم الصوت
األعمار: 7+

 الموقع: مبنى المقتنيات

سيستخدم المشاركون في هذه الورشة األدوات اليومية لصياغة مجموعة من األصوات والمقطوعات 
الموسيقية، وعزفها بشكل فردي أو جماعي. كما سيستكشفون دور الموسيقى في الترفيه ودورها 

في التعبير عن القدرات اإلبداعية.

صناعة النشرة )7+(
 الموقع: مبنى المقتنيات

سيقوم المشاركون بالتركيز على مالمح #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون، سواء بشكل مباشر أو غير 
 لما يفضله المشاركون من وسائل، وذلك باختيارهم مواضيع محددة مثل 

ً
مباشر، للمعاينة والتوثيق وفقا

الطعام أو الطبيعة أو أصحاب المحال التجارية أو التبادالت واألنماط، أو حتى معاينة لون متكرر. سيقوم 
المشاركون بتقديم ما تم اختياره من مواضيع متعددة تساعد في صناعة نشرة فريدة لـ #حي_مؤسسة_

الشارقة_للفنون.
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المباني الفنية
منطقة الفنون



 توثيق الطبيعة
األعمار: 10+

 الموقع: حّي مؤسسة الشارقة للفنون

سيذهب المشاركون في جولة الستكشاف وتوثيق الطبيعة المحيطة بهم. سيقوم المشاركون بأخذ عينة 
من نباتات متواجدة في #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون وتسجيل انطباعاتهم ومالحظاتهم عبرالرسوم 
التوضيحة ، واللوحات أو الصور الفوتوغرافية؛ ليقوموا بعد ذلك بتأليف قصة عن كيف ولماذا توجد النباتات 

في أماكن غير متوقعة.

 المشهد البانورامي
األعمار: 10+

 الموقع: أسطح المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون

سيستكشف المشاركون من على أسطح المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون: المحال التجارية، 
والفتات المتاجر المضاءة والمباني. كما سيعاينون الطرقات، والقوارب والميناء. سينقسم المشاركون إلى 

مجموعات تتولى كل واحدة منها لوحة تتصل باللوحات األخرى إلنجاز لوحة بانورامية نابضة بالحياة والحركة 
وصخب المنطقة المحيطة من خالل التلوين والكوالج. 

 الظالل والسطور
األعمار: 10+

 الموقع: حديقة مؤسسة الشارقة للفنون

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة سبل تحويل صورة تقليدية أو غرض ساكن في الحديقة إلى رسمة 
ثالثية األبعاد، مركزين بشكل رئيسي على أساليب التظليل والرسم.

 كتابة رسائل إلى األشياء
األعمار: 7+

 الموقع: مبنى المقتنيات

سترفع هذه الورشة من وعي المشاركين بالبيئة المحيطة بهم. سيختارون األغراض واألشياء التي تحلو لهم 
من المنطقة المحيطة ليكتبوا أو يرسموا إليها رسالة بريدية موجهة إليها، بما يتيح لهم توظيف خيالهم 

الواسع وتمكينه، إلى جانب تفعيل مهاراتهم األدبية والفنية.

 رواية القصص التفاعلية
األعمار: 10-7

 الموقع: مبنى المقتنيات

تهدف هذه الورشة إلى معالجة الفجوة الكامنة في العالقة بين المجتمعات المختلفة في إمارة الشارقة 
باستخدام إمكانيات رواية القصص والمشاركة الخالقة في بناء هذه الفجوة. سيستمع المشاركون إلى 

حونها 
ّ

قصة يرويها فنان ثم يعملون سوية في مجموعات صغيرة لكتابة قصصهم الخاصة، ومن ثم يوض
 بصنع الدمى أو األقنعة بناء على رسومات شخصياتهم. 

ً
برسم محيطهم والشخصيات، وليقوموا أيضا
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