
شتاء 2016: البرنامج التعليمي لألطفال

ر مجموعة من الورش 
ّ

يقدم البرنامج التعليمي مجموعة من البرامج المميزة ألطفالكم، حيث يوف
التخصصية بإشراف عدد من الفنانين المحترفين، والتي صممت لتشجيع المشاركين على اإلبداع، 
وتطوير مهاراتهم في التواصل، وإثراء معارفهم الفنية. يمتد برنامج فصل الشتاء من 30 يناير 

وحتى 27 فبراير 2016.

يقام هذا البرنامج بالتزامن مع معرض« do it بالعربي«، والذي يعّد بمثابة دورة جديدة لمشروع 
معرض ومطبوع »do it« المستمر الذي أّسسه وقّيمه هانس أولريخ أوبريست في عام 1993، 

حيث تم دعوة مجموعة من فناني المنطقة لكتابة تعليماتهم الفنية التي يمكن للمشاركين 
 من المعرض.

ً
استخدامها البتكار أعمال فنية جديدة تصبح جزءا

سوف يعقب جميع ورش العمل والفعاليات تفعيل واحدة أو اثنتين من التعليمات الفنية التي 
أعدها الفنانون لمشروع »do it بالعربي«.

هذا المشروع بدعم من المجلس الثقافي البريطاني ومبادرة »الفن الجميل«.

المكان: منطقة الفنون، بيت الشامسي وحديقة مؤسسة الشارقة للفنون.

 education@sharjahart.orgللتسجيل في البرنامج، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني
لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال على الرقم التالي: 065685050

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 

ورش العمل  

المناظر الطبيعية الخيالية )7+(
 30 يناير  2016

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنان عبيد سرور، حيث يعمد المشاركون إلى استخدام األقمشة المزخرفة 
. سيتم استخدام القماش 

ً
 خياليا

ً
وألوان األكريليك باإلضافة إلى مخيالتهم، لتكوين عمل فني يعكس مشهدا

المزخرف كلوحات ونقطة انطالق يستطيع المشاركون من خاللها الجمع ما بين األلوان واألنماط المختلفة من 
األقمشة، إلنتاج عمل فني يحفل بالمناظر الطبيعية الفريدة. 

تفعيل تعليمات كل من:
منال الدويان، يزن خليلي، آيه حيدر.

--------------------------------------------------

فوق الصور الشخصية )3+(
6 فبراير 2016

سيقوم المشاركون برسم أنفسهم باأللوان عن طريق ضربات خفيفة بالفرشاة على صَوِرِهم الشخصية 
)مطبوعة بحجم ورقة A3(. هذه العملية الفنية ستجعل من المشاركين الصغار أكثر دراية بمالمح وجوههم.

تفعيل تعليمات كل من:
ناصر نصراهلل، عبدالناصر غارم.
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أشكال الحروف )7+(
13 فبراير 2016 

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنان عبد القادر الريس، حيث يتعلم المشاركون كيفية إعادة تشكيل الحروف 
 مبتكرة، عبر استخدام أدوات 

ً
من خالل كتابتها بأنماط معينة، وكيفية صناعة ما يشبه »االستنسل« نقوشا

بسيطة في كتابة الخط العربي مثل أقالم قصب الخيزران والحبر. 

تفعيل تعليمات كل من:
خالد البيه، منى حاتوم، ريم القاضي.

--------------------------------------------------

نحت تجريدي )7+(
20 فبراير 2016

سوف يتعرف المشاركون إلى كيفية ابتكار منحوتات تستلهم أعمال الفنان محمد بو لحية باستخدام البالستر. 
فبعد أن تجف المنحوتات المجّردة، سيتم دهنها بالطالء لوضع اللمسات األخيرة عليها.

تفعيل تعليمات كل من:
وم، فادالبي.

ّ
جيس سل

--------------------------------------------------

كتاب »شخصياتي« )7+(
27 فبراير 2016

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنان حسن شريف، حيث سيتعرف المشاركون على كيفية صنع الكتب بطريقة 
بسيطة، وذلك عن طريق استخدام مخّيلتهم لتحويل األوراق المستعملة والقماش إلى شخصيات مبتكرة. 

كما سيتعرف المشاركون الصغار إلى منظور جديد الستخدام المواد المعاد تدويرها في مجال الفنون. 

تفعيل تعليمات كل من:
ّيان تابت. كماال إبراهيم، ر
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