
الربنامج التعليمي للكبار والربامج العامة

هذا الربنامج موجه للكبار الذين تزيد أعامرهم عن 18 عاماً، وتتضمن فعالياته التي تقام أيام السبت ورش عمل وحوارات وجلسات 

مع الفنانني، مبنية مبا يتوافق مع بينايل الشارقة 12. و يوفر الربنامج ورش عمل تتيح لهم التفاعل مع املجتمع املحيل، فيام تتطرق 

ورش أخرى لقضايا مثل تسامي لغة الجسد، ورسد القصص ووسائل إيصال األفكار. 

sharjahart.org للحصول عىل جدول زمني محّدث لجميع األنشطة التعليمية، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين

education@sharjahart.org للتسجيل يف الربنامج، يرجى التواصل معنا عن طريق الربيد االلكرتوين

لطرح جميع األسئلة واالستفسارات يرجى االتصال عىل الرقم التايل: 5685050 06

املكان: مبنى املقتنيات، منطقة الفنون.

إن جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. ويتم توفري جميع املواد من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش العمل  

التعاون املجتمعي

14 مارس 2015 

11:00 صباحا – 6:00 مساء

تركز هذه الورشة، عىل فكرة املجتمع، ما هو فهمنا له وهل من املمكن أن يفتح الفن أمامنا روابط مختلفة بهذه الفكرة؟ بعد طرح 

السؤالني السابقني، سيتجول املشاركون يف حي مؤسسة الشارقة للفنون وأثناء هذه الرحلة سيتواصلون مع األفراد الذين يقابلوهم 

محاولني إرشاكهم يف أحاديث حول األسئلة التي تم طرحها عليهم يف بداية ورشة العمل. ثم تلتقي املجموعة مرة أخرى ليعرضوا 

املالحظات التي خرجوا بها من أحاديثهم. وبناًء عىل األفكار التي تم جمعها من قبل املشاركني سيتم اتخاذ القرار بشكل مالئم للرأي 

العام أو العمل الجامعي. 

الرسم املنظوري 

21 مارس\30 مايو 2015 

10:00 صباحا – 3:00 مساء

سيجرب املشاركون الرسم املنظوري يف ورشة عمل الرسم هذه والتي ستعقد يف أحد مواقع عرض بينايل الشارقة 12. حيث يرسم 

املشاركون من زوايا مختلفة أثناء اكتشافهم لتأثريات اإلضاءة والظل، بالعمل عىل موضوع أو منظر واحد.

املواد واملنهجية 

4 أبريل 2015 

11:00 صباحا – 5:00 مساء

يف الوقت الذي ميكن فيه تعريف العمل املنحوت بأنه جسم ثاليث األبعاد بارتفاع وعرض وعمق محدد، تلقي ورشة العمل هذه 

إطاللة عليه من خالل  أسلوب التنفيذ واملواد املستخدمة يف توصيل الفكرة. حيث يتم تشجيع املشاركني عىل التفكري يف أهمية 

اختيار املواد وما الذي ميكن أن تضيفه عىل العمل الفني.  

استكشاف األماكن

25 أبريل 2015 

11:00 صباحا – 5:00 مساء

تركز ورشة العمل هذه وتستكشف سبل التعايش بني الناس واألمكنة. حيث يذهب املشاركون يف جوالت الستكشاف املناطق 

املحيطة  مع طرح بعض األسئلة عىل أنفسهم. كيف يؤثر املكان عىل أمناط سلوكنا؟ هل نقوم بالتكيف حتى نتالءم مع املكان أم 

العكس صحيح؟ إىل أي مدى نحن مدركني للبيئة املحيطة بنا؟ سيتم تشجيع املشاركني عىل استكشاف املناطق املحيطة بهم  بحثاً 

عن أشخاص وقصص وأصوات وعنارص أخرى قد تكون ساهمت يف تشكيل طريقة تفكريهم. وسيختارون وسيطاً لتقديم نتاج 

بحثهم، مثل التصوير الفوتوغرايف وتصوير الفيديو والرسم.  

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي للكبار

كل سبت من 14 مارس إىل

30 مايو 2015 

مبنى املقتنيات

منطقة الفنون 



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي للكبار

 التكرار يف الفن

2 مايو 2015 

11:00 صباحا – 5:00 مساء

تناقش ورشة العمل تأثري التطابق والتكرار يف العمل الفني. ما هو تأثري مرشوع  مستمر النمو؟ ما هو نوع األفكار التي يستحرضها 

التكرار يف عقل الفنان وكيف يتلقاها الجمهور؟ ما الذي يضيفه التطابق إىل املرشوع عند العمل يف مجموعة كبرية؟ سيتوجب عىل 

املشاركني التفكري يف كل هذه األسئلة ومشاركتها أثناء العمل خالل  الورشة. وسيقدم املشاركون أعامالً باستخدام أساليب التجسيد.  

التبادل. التناقش. التنفيذ

9 مايو 2015 

11:00 صباحا – 5:00 مساء

تركز ورشة العمل هذه عىل مفهوم التعاون وتبادل األفكار. ويقوم كل مشارك بإنشاء عرض مقرتح مفصل ملرشوع ليتبادله الحقاً 

مع عضو آخر من املجموعة. وبعد النقاش، ينفذ كل فرد العرض املقرتح الذي تلقاه. عروض املرشوعات ستكون مكتوبة ومخطوطة 

ومدروسة.

من الخط إىل الهندسة 

16 مايو 2015 

11:00 صباحا – 5:00 مساء

تلقي ورشة الرسم والنحت هذه إطاللة عىل البيئة املحيطة يف أبسط شكل ممكن. سيقوم  املشاركون بجولة حول حي مؤسسة 

الشارقة للفنون بحثاً عام يبنون عليه مشاركتهم. بعد تحويل املنظر ثاليث األبعاد إىل مسودة ثنائية األبعاد من خالل تجريده من كل 

عنارصه واالكتفاء بإبقاء الخطوط البسيطة واألساسية. حيث تعمل املسودة كتخطيط لبناء.  

الحركة إبداعية 

23 مايو 2015 

11:00 صباحا – 2:00 مساء

يطلب من املشاركني التحضري ألداء تخييل، قبل ورشة العمل. حيث تركز ورشة عمل الحركة اإلبداعية هذه عىل ترجمة املحتوى 

باستخدام الحركات واإلمياءات. وتضم نقاشاً حول التفسريات املحتملة لألصوات واألجسام يف األداء.

يقدم الفنانون املشاركون ومامريس الفن والثقافة حوارات طوال فرتة بينايل الشارقة 12. ميكن العثور عىل الجدول يف موقع مؤسسة 

/www.sharjahart.org/ الشارقة للفنون


