
 2019برنامج اليافعين لخريف 
 

 

تقّدم مؤسسة الشارقة للفنون البرنامج التعليمي للناشئة الذي يضم طيفاً واسعاً من الرحالت والنزهات وورش 

إلتزاماً سنة، وذلك  17إلى  13العمل واألمسيات الموسيقية وغيرها من األنشطة المخصصة للناشئة من عمر 

منها بضرورة احتوائهم وتنمية الحس اإلبداعي في المجتمع، وسعياً منها إلى منحهم فرصة حقيقية لمقاربة الفن 

المعاصر وتقديره ضمن سياق التراث الفني الغني والمشاهد الجمالية التي تحتضنها الشارقة. تركز أنشطة هذا 

اعية واألبحاث الحضرية واالستدامة، وتتولى االشراف عليه البرنامج التعليمي على اإلبداع والتشاركية االجتم

مجموعة من خيرة الخبراء والفنانين واسعي اإلطالع فنياً وثقافياً. تقّدم الجلسات  باللغتين العربية واإلنجليزية 

 وفقاً الحتياجات المشاركين.

  

  

، ويتضمن 2019ديسمبر  21سبتمبر إلى  21في الفترة من  2019يقام برنامج تعليم الناشئة لموسم خريف 

مجموعة من ورش العمل والرحالت وعروض األداء واألنشطة التشاركية، تتيح للمشاركين خاللها تعلم رسم 

ع على أساليبهم البحثية وتظليل القصص المصورة "الكوميك" والعمل مباشرة مع فناني مشروع مارس لالطال

 والمشاركة في عروض األداء. 

 

جميع جلسات البرنامج التعليمي والمجتمعي في مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع، باستثناء  

 الدورات التي يقّدمها معهد الشارقة للفنون، كما سيتم توفير المواد والمعدات لألنشطة المختلفة من قبل المؤسسة.

 

زم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق جميع البرامج التعليمية تلت

 والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.

 

 

 شرح الرموز: 

 

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية  

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون  

 التوحد  

 

يرجى التواصل مع البرنامج التعليمي للناشئة مسبقاً لترتيب أي دعم الزم خالل ورش العمل أو غيرها من 

 األنشطة. 

 

 أو .orgcommunity@sharjahart للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني

 .54أو  26، تحويلة 5685050 (06)على الرقم  االتصال

 

 on/eventsfoundati-art-www.sharjahart.org/sharjahللتسجيل، يرجى زيارة 
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 التعلم في مؤسسة الشارقة للفنون 

 برامج الناشئة 
 

 

 

 المبادئ األساسية للغة اإلشارة

 ورشة عمل عائلية

المدربون: حسن عودة حمودي ووائل سمير للغة اإلشارة العربية. ندى شاهين وعبد السالم زعرب للغة اإلشارة 

 .اإلنجليزية

 2019سبتمبر  21 ،السبت

 مساءً  7:00 -مساءً  4:00

 مركز الفن للجميع، المريجة

 جميع األعمار

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

احتفاالً باليوم الدولي للغة اإلشارة، ستستضيف مؤسسة الشارقة للفنون ورشتي عمل، إحداهما باللغة العربية 

ة، بما في ذلك كيفية توقيع واألخرى باللغة اإلنجليزية. سيتم تعريف المشاركين بالمبادئ األساسية للغة اإلشار

األرقام وحروف األبجدية والعبارات شائعة االستخدام. ولُيتبع ذلك مساهمة جميع المشاركين بمحادثات بسيطة 

  .باللغة العربية أواإلنجليزية

 

 

 وجلسة نقدية الفنانينلقاء 

 لقاء للكبار

 2019أكتوبر  5السبت 

 مساءً  6:00 - 4:00

 مطعم ومقهى فن

 +18الفئة: 

 اللغة اإلنجليزية

 

الفنانين الصاعدين والمكرسين المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لالنضمام  تدعو مؤسسة الشارقة للفنون

إلى هذا اللقاء لمشاركة ونقد واكتشاف أعمال بعضهم البعض وبناء شبكة مع أقرانهم في الشارقة. ُيعد هذا اللقاء 

مالحظات حول عملهم المستمر ومناقشة التحديات وتبادل النصائح في بيئة مريحة. يتم فرصة ممّيزة للفنانين لتلقي 

 .تشجيع المشاركين على إحضار عينات من أعمالهم التي يرغبون في مشاركتها مع بقية المجموعة

 

"نقد" هو لقاء شهري مخصص للفنانين المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويسعى للحصول على 

مالحظات وانتقادات بّناءة متعلقة بأعمالهم. تركز الجلسات على األعمال الفنية في نطاق الممارسات المعاصرة، 

 .وكل من األعمال قيد التنفيذ واألعمال المنجزة هي موضع ترحيب في الجلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قصص المصورةمقدمة في رسم ال

 لليافعيندورة 

 مع شهاب الدين المشرف

 2019أكتوبر  17-15إلى الخميس،  من الثالثاء

 مساءً  8:00 -مساًء  5:00

 الشامسي، ساحة المريجة عبيد بيت

 +13الفئة العمرية: 

 اللغات: اإلنجليزية والعربية

 

من خالل نهج تدريجي واستكشاف مجموعة واسعة من الرسومات التحضيرية والقصص المصورة وتجربة عدد 

من الوسائط، سوف يطور المشاركون فهماً ألبعاد الجسم واالتساق والتعبير وحركة الشخصيات في مجموعة 

 .قصيرة إلظهار ما تعلموهمصورة  قصصمتنوعة من المواقف. سيقومون بعد ذلك بإنشاء 

 

شهاب الدين المشرف هو رسام ثنائي األبعاد وفنان متخصص بالقصة المصورة وكتب الكوميك. عمل المشرف 

يعمل  فناناً مفاهيمياً في األستوديوهات العربية لـ "كارتون نتورك "واشتغل على أعمال  مثل منصور و وإمارة.

ائز، "عالء الدين صائد المكافآت"، و الكوميك حالياً على إعداد مجلد جديد من كتابه "الكوميك" الحائز على جو

 "ميسسبيلد". اإللكتروني بعنوان

 

 

 رسومات بالقلم والحبر 

  يافعيندورة تدريبية لل

 مع سعيد أرجمند 

  2019نوفمبر  16-14الخميس إلى السبت 

 ظهراً  1:00-صباحاً  11:00

 بيت الشامسي، ساحة الفنون 

 + 13الفئة العمرية: 

 اللغة اإلنجليزية 

 

تختلف تقنيات الرسم بالقلم والحبر وتحدياتها عن الرسم بالرصاص، حيث تتطلب طريقة مختلفة في ابتداع 

الرسومات. وخالل هذه الدورة التدريبية، سيتم إرشاد المشاركين على مدار ثالثة أيام خالل عملية الرسم بالقلم 

وأقالم التخطيط وفُرش الرسم وتقنيات مختلفة مثل التظليل وتشابك  والحبر باستخدام أدوات مختلفة مثل األقالم

 الخطوط. 

 

 الطبول اليابانية 

 لليافعينورشة عمل 

 مع فرقة خرشة 

  2019نوفمبر  30السبت 

 مساًء  8:00-ظهراً  4:00

 سينما سراب المدينة، ساحة المريجة

 +  13الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية 

 

تتحدث عن تفاصيل رحلتها وانجازاتها من سفرقة خرشة اإلماراتية عرضاً للقرع على الطبول اليابانية، و تؤديس

 منظور خاص، يليها ورشة عمل حول الطبول اليابانية. 

 

أسس فرقة خرشة المتخصصة في القرع على الطبول اليابانية الفنان ياتارو  ماتسوتاني وتريم الكثيري في عام 

2017. 

 



 متغيرة: الرصد التوثيقي عن طريق الفن  مشاهد

 لكبار لورشة عمل ورحلة 

 مع أسماء بالحمر

  2019ديسمبر  7-6الجمعة والسبت 

 مساًء )السبت(  6:00-مساءً  4:00مساًء )الجمعة( و 8:00-ظهراً  3:00

 نقطة التجمع: مركز االستعالمات، ساحة المريجة 

 18الفئة العمرية: +

 اللغات: العربية واإلنجليزية 

 

، والذي 2019تسلط الورشة التدريبية على مدار يومين الضوء على أعمال أسماء بالحمر في مشروع مارس 

يستعرض االختالفات بين المناظر الطبيعية والعمرانية، حيث يخلّف االنتقال الزمني من منظور سيارة متحركة 

مشاركون الرحال برفقة الفنانة من ساحة المريجة إلى جبال كلباء، مثيرة وراءه ذاكرة بصرية متباطئة، وسيشد ال

ذاكرة بصرية استلهمت منها الفنانة أعمالها المعروضة. وسيوثق المشاركون ما يرونه من خالل الصور 

ن الورشة الفوتوغرافية أو السكتشات التقليدية اللتقاط المشاهد التي تعبر عن تغير المنظر. سيتضمن اليوم الثاني م

التدريبية جلسة كوالج، يعمل فيها المشاركون على جمع الصور العمرانية والطبيعية التي بحوزتهم إلنتاج تجسيد 

 نهائي لذاكرتهم البصرية. 

 

تخوض أعمال أسماء بلحمر في ظاهرة "البنيان الضخم" في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما تسلط الضوء 

رض. وتعكس تجربتها القائمة على التصميم اهتمامها بتصميم األسطح والنماذج، كما على الذاكرة البصرية لأل

تبتكر أعماالً تركيبية تستخدم فيها األقمشة وورق الجدران، وتجري تجاربها على تقنيات الطباعة واإلسقاط لبناء 

 هياكل ثالثية األبعاد.

 

 

 ليلة الميكرفون المفتوح

 نشاط أدائي

 مع بالنك سبيس

 2019 ديسمبر 13 الجمعة

 مساءً  10:00 -مساًء  6:30

 سينما سراب المدينة، ساحة المريجة

 +13الفئة العمرية: 

 اللغات: اإلنجليزية والعربية

 

بالنك سبيس، تدعو مؤسسة الشارقة للفنون الشعراء والموسيقيين وفناني األداء والكوميديين، من جميع  بالتعاون مع

 إلى ليلة الميكروفون المفتوح في سينما سراب المدينة. مستويات الخبرة، لالنضمام

 

بالنك سبيس" هي عبارة عن مبادرة مفتوحة المصدر يقودها المجتمع، شارك في تأسيسها محمد عبد الحكم "

 .ومثاني محمد لعرض الموسيقى والشعر المنطوق، والكوميديا االرتجالية )ستاند آب( وفنون األداء األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطباعة باستخدام النباتات 

 يافعينورشة عمل لل

 مع أسماء خوري 

  2019ديسمبر  14السبت 

 ظهراً  2:00-صباحاً  11:00

 ، ساحة المريجة الحديقة المدنية

 + 13الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية 

 

بموقعها في حضن المباني التاريخية والمعاصرة في ساحة المريجة، تعتبر حديقة الحي مالذاً آمناً للقطط في  

 عيشعية تلقى رعاية كل من جاورها. سيمجتمالمنطقة، وتجسد الخلطة المثالية بين الطبيعة والفن في مساحة شعبية 

ثناء جمعهم ألغصان النباتات وتعلم كيفية طباعتها على لحديقة أابيئة تجربة مميزة في المشاركون في هذه الورشة 

 القماش والنسيج، وليستخدموا بعدئٍذ تقنيات طباعة مختلفة تعلموها في هذه الورشة البتداع أعمالهم الفنية الخاصة. 

 

تتمحور أعمال أسماء خوري حول مواضيع الوقت المختلق والعالقات اإلنسانية والتوافقات البشرية، 

من ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج منحة  2018ولوجيات االجتماعية، والذاكرة الجماعية، وكانت في عام واأليدي

على درجة  2017سالمة بنت حمدان للفنانين الناشئين بالتعاون مع كلية رود آيالند للتصميم، وقد حصلت في عام 

 امعة زايد. البكالوريوس في الفنون البصرية الفنية باختصاص إدارة المعارض من ج

 

 

 #حي _مؤسسة_الشارقة_للفنون استكشاف اتجاهات

 والكباريافعين رحلة لل

 مع فرح القاسمي

 2019ديسمبر  21السبت 

 ظهراً  1:00 - صباحاً   10:00 

 نقطة التجمع: مركز االستعالمات، ساحة المريجة

 +18الفئة العمرية: 

 اللغة اإلنجليزية

 

موطناً ألسواق العطور والتوابل، إذ سيقوم المشاركون  بزيارته، ومعاينة فيديو يعد حي مؤسسة الشارقة للفنون 

فرح القاسمي التركيبي المشارك في مشروع مارس، وليتبعوا ارشادت الفنانة في تبادلهم األحاديث مع تجار 

صوالً إلى السوق، واستكشاف بعض سلعه األكثر غرابة، والتي تتراوح من طبعات برج خليفة على المنسوجات و

زيوت الثعابين. وبعد تعلمهم األبعاد الثقافية لالتجاهات، واستخداماتها المختلفة وتطبيقاتها، والتركيبة السكانية 

 .المستهدفة، فإنهم سيقومون بتوثيق نتائجهم من خالل الفيديو والفوتوغراف

 

لناس، وال سيما النساء، من خالل إطالق تستكشف أعمال فرح القاسمي السبل التي تلجأ إليها ثقافة المستهلك لجذب ا

القاسمي حاصلة على البكالوريوس والماجستير في التصوير الفوتوغرافي من  وعود بالجمال وتطوير الذات.

 وتقيم وتعمل حالياً بين نيويورك ودبي. (2017 -2012جامعة ييل، نيو هافن، الواليات المتحدة )


