
 رب�يع 2016: الربنامج التعليمي للكبار

للتسجيل في الربنامج، يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوني
education@sharjahart.org

لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال على الرقم  5050 568 06  

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. ويتم توفري 
جميع المواد المستخدمة في الورش من قبل مؤسسة الشارقة للفنون. 

الدورات

دورة تدري�بية في أساسيات فن الخزف

أيام السبت، 26 مارس – 30 أبري�ل
10:00 صباحًا – 1:00 مساًء

سيتعلم المشاركون في هذه الدورة التي ت�تضمن 6 جلسات تدري�بية، كيفية 
صنع الشريحة الخزفية، والتشكيل اليدوي للخزف وتقنيات تلميع الخزف.

دورة رسم تدري�بية باستخدام األلوان الزيتية

أيام السبت، 30 أبري�ل – 4 يونيو
1:00 – 4:00 مساًء

سرتكز هذه الدورة على أساسيات الرسم باأللوان الزيتية، حيث سيتعرف 
المشاركون على تاري�خ التصوي�ر الزيتي والمواد الفنية المستخدمة في 

تقنيات الرسم باستخدام ضربات الفرشاة المختلفة.

المحاظرات

صعود وزوال روابط الفنون )1960 – 1980(

الدكتورة سلوى مقدادي
األحد 13 مارس

1:00 – 1:30 مساًء

الدكتورة سلوى مقدادي ت�تحدث عن روابط الفنون التي أنشأت في ذروة 
القومية العرب�ية وتعرض دراسة لدور الجماعات الفنية قبل وبعد معرض 

السنتني العربي األول للفنون – بغداد 1974. 

مؤسسة الشارقة للفنون
–

الربنامج التعليمي للكبار 

13 مارس - 4 يونيو 2016
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الفّنان كيوهي ساكاجوتشي في حواٍر مع الربوفيسور جري�جوري سباو. 

األحد 13 مارس
2:00 – 3:00 مساًء

الفّنان الُمشارك في »وقت خارج الزمن«، الفنان كيوهي سارتيكي في حوار 
مع الربوفيسور جري�جوري سباو. يناقش الحوار العمارة االجتماعية والعمل 

الرتكيبي »بيت الزي�رو درهم« من قبل ساكاجوتشي.

محادثة الفنان مارك ته عن عرض أداء بيلينغ

الثالثاء 15 مارس 
2:00 – 3:00 مساًء

يتحدث الفنان مارك ته عن عرض أداءه – بيلينغ لـمعرض »وقت خارج الّزمن« 
وممارسته الفنية. 

محادثة مع ورشة عمل في الطباعة مع الفّنانة ثرّيا البقصمي.

الفنانة التشكيلية ثرّيا البقصمي خالل الحديث عن أثر حرب العراق – الكويت عام 
1990 على ممارستها الفنية وتوّليها ورشة عمل للمواد المختلطة والطباعة 

لمّرة واحدة.

تاري�خ الفن الطليعي الصيني مع أنثوني يونغ

محاضرة عن فعالّية 1989 التي أقيمت في الغالريي الوطني للفنون في الصني، 
وعالقته مع المظاهرة التي حدثت ساحة تيانانمني في العام ذاته. ستلقي 

المحاضرة الضوء على السياق اّلزمني السياسي للصني في تلك الفرتة، وت�أثريه 
على المشهد الفّني.

تاري�خ عروض األداء الفنّية في الشرق األوسط

ست�تعّقب هذه المناقشة حالة عروض األداء الفنّية في الشرق األوسط، باإلضافة 
إلى عروض األداء المتمّيزة والفّنانني البارزي�ن في هذا المجال.

رسم خريطة الّشارقة

ستحدد ورشة العمل هذه التغريات التي طرأت على معالم الشارقة من خالل 
دراسة الخرائط القديمة والجديدة.
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أتالنرتوبا

محاضرة عن مشروع الهندسة في العشرينيات من قبل المهندس المعمارّي 
األلمانّي هريمان سورغيل والذي يهدف إلى ربط أوروبا وأفريقيا عن طري�ق بناء 

سدوٍد لخفض مستوى سطح البحر المتوسط وكشف المزيد من مساحات اليابسة.

األسطول األصفر

مناقشة حول األسطول المؤلف من 15 سفينة تجارية والتي علقت في قناة 
الّسويس لمّدة 8 سنوات بعد اندالع حرب األيام السّتة. ستشمل الجلسة عواقب 

الحادثة وتشكيل بيئة مجتمعية ضمن األسطول.

1989، عاٌم في تاري�خ العالم.

ظهرت دراسٌة عن أحداث 1989 في العراق، الكويت، برلني والصني. ترّكز المحاضرة 
على األحداث السياسية وت�أثريها على ممارسة الفن في كل م هذه المناطق، بما 

فيها المعارض، الممارسات الفردية، عروض األداء ومضامني أخرى.


