
 صيف 2016: الربنامج التعليمي للكبار
ُينظم برنامج تعليم الكبار لصيف عام )2016( في الفرتة من 16 يوليو إلى 24 سبتمرب 

2016. يضم الربنامج دورات ُتركز على جوانب مختلفة من ممارسات الفن المعاصر. تشمل 
الدورات مواضيع عامة في الفنون باإلضافة إلى دورات تخصصية مثل أساسيات التصوي�ر 

الفوتوغرافي، والكتابة السينمائية )السيناري�و( ونظريات األلوان. سيقوم المشاركون 
بتعلم النظريات والمفاهيم، وسيتم تشجيعهم على ممارسة المهارات العملية.

سوف تقوم مؤسسة الشارقة للفنون بتوفري جميع المواد الالزمة للربنامج.

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

الدورات

التطبيق العملي لنظرية األلوان 
أيام السبت، 16 يوليو - 13 أغسطس

10:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا 
المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون.

تطرح هذه الدورة أسئلة متعلقة بأساسيات الرسم ونظرية اللون. سيتعلم 
المشاركون كيفية عمل األلوان الثانوية، واأللوان المتضادة، واأللوان المكملة. كما 

يتعلمون أيضًا كيف تطغى بعض األلوان، بينما تخفت أخرى، وت�توهج ألوان غريها.
سوف تساعد هذه الدورة المشاركني على معالجة اهتماماتهم الرئيسة فيما يتعلق 

بالرسم، مستخدمني المعرفة التي تحّصلوا عليها أثناء هذه الدورات. 

ألوان زيتية
األحد 17 يوليو  –  الخميس 28 يوليو

4:00 –7:00 مساًء
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

في هذه الدورة القصرية، سوف يتعلم الطالب كل ما يحتاجونه لبدء لوحة زيتية من 
حيث المواد المستخدمة، الوسائط، أنواع الفرش، خلط الوسائط الخاصة بهم، الدائرة 

اللونية، تفتيح اللون وكيف يؤثر الضوء والظل على األلوان. وسوف يتعرف الطالب 
على درجات الرمادي ويدرسون الت�كوي�ن من خالل عمل عدة رسومات سريعة، وبناء 

طبقات ت�تدرج من اللون الداكن الى النور.

مبادئ فن الرسم
األحد 17 يوليو – الخميس 21 يوليو 

4:00 –7:00 مساًء
المكان: مركز الحمرية للفنون

من خالل هذه الدورة سيتعرف المشاركون على مختلف مفاهيم الرسم وأساسيات 
الرسم الواقعي، كما يتعلمون كيفية إبراز الموضوعات أو األشكال من خالل تدرجات 

الظل والضوء وتقنيات اللون وت�كنيك الفرشاة وطرق تحضري اللوحة ومراحل ت�كوي�ن 
الموضوع بشكل فني مت�كامل.

ديكوباج
أيام األحد والثالثاء 31-17 يوليو 

10:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

في هذه الدورة التي تمتد إلى خمسة أيام، سيتم إعطاء المشاركني نبذة عن تاري�خ 
فن الديكوباج. وسيتم تعليمهم الطريقة األساسية لّلصق على أسطح مختلفة.

مؤسسة
الشارقة للفنون

–
الربنامج التعليمي 

للكبار 

16 يوليو - 24 سبتمرب 2016



نحت الوجوه الكاريكاتورية – مستوى متقدم
األحد 17 يوليو  – الخميس 4 أغسطس 

5:00 –9:00 مساًء
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

في هذه السلسلة من الورش، سوف يتعرف الطلبة بشكل تطبيقي مباشر على 
ميزتني مهمتني في هذا النوع من النحت، والتي ت�تعلق بكيفية تنفيذ وبناء الجسم 

بطريقة النحت الفخاري بعيدًا عن قواعد فن الخزف المتبعة، باإلضافة إلى كيفية إعادة 
صياغة الوجوه بشكل كاريكاتوري وساخر. 

دورة أساسيات الخط العربي 
األحد 17  يوليو  – الخميس 25 أغسطس 

5:00 – 8:00 مساًء
المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز كلباء للفنون 

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على أساسيات الخط العربي والتقنيات 
والخطوط المختلفة باإلضافة إلى نبذة عن األدوات المستخدمة في فن الخط.

رسم المنظور 
األحد 17  يوليو  – الخميس 21  يوليو 

9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا 
المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون

ت�تيح هذه الدورة للمشاركني كيفية رسم المساقط الهندسية ورسم خط مستوى 
النظر ليتمكن من بناء وإعداد اللوحة الفنية بشكل صحيح وأكاديمي وتطبيق دراسة 

المنظور الهندسي من خالل الطرق و األشجار و األشخاص.

أساسيات دراسة اللون 
السبت 30  يوليو  – األربعاء 3  أغسطس 

5:00 – 8:00 مساًء
المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز كلباء للفنون 

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على أنواع األلوان المختلفة وأساسياتها 
وطرق تركيبها والتفاوت النسبي لدرجات كل لون. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تعريفهم 

على الت�كوي�ن اللوني وكيفية تحليل األلوان.

دراسة المرقعات الخطية
األحد 24 يوليو – الخميس 28 يوليو 

9:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
المكان: مركز الحمرية للفنون

سيتم من خالل هذه الورشة التعريف بالمرقعات الخطية وشرحها وهي عبارة عن 
مجموعة من اللوحات الصغرية التي ت�كتب بالطريقة التقليدية وت�كون مرتبطة ببعضها 

البعض وسيتم عرض نماذج للتعريف بها.

التجريد 
األحد 24 يوليو – الخميس 28 يوليو 

4:00 –7:00 مساًء
المكان: مركز الحمرية للفنون

اللغة: العرب�ية

سوف يتم تعريف المشاركني على الفن التجريدي وكيفية تحوي�ل األشكال الواقعية 
إلى رموز مجردة بالشكل واللون، مع الحفاظ على صلتها بمضمونها واالعتماد على 
بعض اللوحات العالمية أو النماذج التي يقدمها المحاضر. وكذلك سوف يتم االطالع 

على طرق تحضري اللوحة للموضوع التجريدي.

مؤسسة
الشارقة للفنون

–
الربنامج التعليمي 

للكبار 

16 يوليو - 24 سبتمرب 2016



فن طي الورق )األوريغامي(
األحد 31 يوليو – الخميس 11 أغسطس 

4:00 –7:00 مساًء
المكان: مركز الحمرية للفنون

سوف يتم عرب هذه الورشة التعريف بفن األوريغامي وتاريخه ومكان نشأته وأنواعه 
والمواد المستخدمة. إن معرفة تقنيات هذا الفن تساعد الطالب على معرفة كيفية 

التعامل مع المادة الورقية، والتي تسهم في تنمية الطاقة الحركية لليدين، كما 
تعرفه على ثقافات أخرى وتساعده على الرتكيز واالبت�كار.

أساسيات دراسة اللون
األحد 31 يوليو – الخميس 11 أغسطس 

9:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
المكان: مركز الحمرية للفنون

من خالل هذه الدورة سيتعرف المشاركون على أنواع األلوان األساسية وكيفية مزجها 
وكذلك التعرف على أنواع األصباغ الملونة وت�كوينها وكيفية استخدامها واستخدام 
الخامات والمواد التي تناسب األلوان وعمل تجارب على أسطح مختلفة من اللوحة 

واكتشاف تقنيات لونية جديدة.

أساسيات الخط العربي
األحد 31 يوليو – الخميس 25 أغسطس 

4:00 –7:00 مساًء
المكان: مركز الحمرية للفنون

سيتعرف المشاركون من خالل هذه الدورة، على أساسيات الخط العربي والتقنيات 
والخطوط المختلفة باإلضافة إلى نبذة عن األدوات المستخدمة في فن الخط.

الكتابة السينمائية )السيناري�و(
أيام السبت، 6 أغسطس - 24 سبتمرب

1:00 ظهرًا – 5:00 مساًء
المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

تهدف هذه الدورة إلى تعريف الطالب على عملية تطوي�ر سيناري�و الفيلم القصري، 
من الفكرة وحتى المسودة األولى. وتهدف جلسات الدورة إلى تشجيع الطالب على 

است�كشاف واالستفادة من تجاربهم الخاصة، ومخيلتهم، ومواهبهم، لسرد واستلهام 
قصص أصيلة. ومن خالل دروس الدورة، سيتعلم الطالب كيف ُيشكلون إطارًا لقصتهم، 
باستخدام منهج سيد فيلد ذي الثالثة فصول، فضالً عن الرتكيز على تنمية الشخصيات.

الخزف: طباعة ونمط 
أيام السبت واألثنني واألربعاء 6 – 24 أغسطس

5:00 – 8:00 مساًء
المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز خورفكان للفنون

 في هذه الدورة، سيقوم المشاركون بعمل أنماط مختلفة ونقل التصاميم إلى قطع 
الخزف. وستغطي هذا الدورة أيضًا أساسيات التعامل مع الطني، والعمل باأليدي، 

وتقنيات التزجيج من خالل الحرارة.

أساسيات النحت
األحد 7 أغسطس  – الخميس 25 أغسطس 

10:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

هذه الدورة هي مقدمة للمهارات األساسية الالزمة لعمل المنحوتة ولبناء مجسم. 
ويشمل هذا تعلم تقنيات مختلفة لتطوي�ر األفكار، وتحسني التصاميم، وكيفية إعداد 

مجسمات الستخدامها في أعمال ثالثية األبعاد.

مؤسسة
الشارقة للفنون

–
الربنامج التعليمي 

للكبار 
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مقدمة إلى الخط العربي
أيام األحد والثالثاء واألربعاء 7 – 31 أغسطس

4:00 – 7:00 مساًء
المكان: مركز المدام للفنون

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على أساسيات الخط العربي والتقنيات 
والخطوط المختلفة باإلضافة إلى نبذة عن األدوات المستخدمة في فن الخط.

أساسيات الخزف
أيام الثالثاء واألربعاء 9 – 17 أغسطس 

4:00 – 7:00 مساًء
المكان: مركز المدام للفنون

سرتكز هذه الورشة على مهارات أساسيات الخزف. سيتعلم المشاركون في هذه 
الدورة كيفية صنع الشريحة الخزفية، والتشكيل اليدوي للخزف وتقنيات تلميع الخزف.

دورة في الكتابة الفنية
األحد 14 أغسطس  – الخميس 18 أغسطس 

5:00 – 9:00 مساًء
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

اللغة: العرب�ية

تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركني بمهارات واسرتاتيجيات الكتابة الفنية، 
وتشمل المحاور اآلتية :المبادئ والشروط العامة للكتابة حول الفن، أنواع الكتابة 

حول الفن: الكتابة األفقية والكتابة العمودية، الكتابة عن العمل الفني الواحد، عن 
مجموعة أعمال متشابهة أو مختلفة، تطبيقات نظرية: قراءات في كتب ومقاالت النقد 

الفني، تطبيقات عملية : ت�كليف المشاركني بإعداد كتابات حول الفن. 

تلوي�ن البورتريه الشخصي )الفرشاة الجافة( – مستوى متقدم
األحد 14 أغسطس – الخميس 25 أغسطس 

9:00 صباحًا –1:00 ظهرًا
المكان: معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

في هذه الدورة، سيتم تعليم المشاركني كيفية رسم أنفسهم باستخدام تقنية 
الفرشاة الجافة، هذه التقنية تعتمد استخدام كمية صغرية من اللون الزيتي على ورقة.

تقنية االلوان المائية
األحد 14 أغسطس – الخميس 25 أغسطس 

5:00 –8:00 مساًء
المكان: مركز الحمرية للفنون

سيتعرف المشاركون من خالل هذه الدورة، على كيفية استخدام األلوان المائية 
واألوراق الخاصة للرسم المائي وتقنيات مختلفة لأللوان وكيفية إظهار شفافية 

اللون وشرح األلوان واختالفها عن ألوان األكريلك المائي وعن األلوان الزيتية.

الرسم على الحري�ر 
أيام األحد والثالثاء 14 – 25 أغسطس

5:00– 8:00 مساًء
المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون

في هذه الدورة التمهيدية، سيقوم المشاركني بالرسم على قطع صغرية من قماش 
الحري�ر، وسيتم تعليمهم تقنيات إستخدام القلم المقاوم، باإلضافة إلى تقنية العمل 

بالطالء الرطب على القماش الرطب.

مؤسسة
الشارقة للفنون

–
الربنامج التعليمي 

للكبار 
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التصوي�ر الفوتوغرافي )إعادة(
أيام السبت 20 أغسطس - 3 سبتمرب

10:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

سيتعرف المشاركون على معلومات ت�أسيسية حول مشروع التصوي�ر الفوتوغرافي 
السابق، مع الرتكيز على المفاهيم، والتقنيات، وت�كوي�ن الصورة. سيعمل كل مشارك 
على تطوي�ر سلسلة جديدة من الصور، إما من ناحية إعادة تفسري عمله السابق، أو 

باالستمرار فيه.

مؤسسة
الشارقة للفنون

–
الربنامج التعليمي 

للكبار 

16 يوليو - 24 سبتمرب 2016

مركز الذيـد للفنـون
068833420

aldhaidcentre@sharjahart.org

مركز المدام للفنون
068845634

almadamcentre@sharjahart.org

مركز الحــمرية للفنون
065264400

alhamriyacentre@sharjahart.org

مركز كلباء للفنون
092770083

kalbacentre@sharjahart.org

مركز دبا الحصن للفنون
092440027

dibbaalhisncentre@sharjahart.org

مركز خورفكان للفنون
092384655

khorfakkancentre@sharjahart.org

معهد الشارقة للفنون
065688800

institute@sharjahart.org

مبنى المقتنيات
065685050

education@sharjahart.org


