
 للفنون الشارقة مؤسسة
 

 
 

 البرنامج التعليمي للكبار 2018-2017شتاء   
 

 عاماً فما فوق، 16الفئات العمرية من  2018-2017يتضمن البرنامج التعليمي للكبار لشتاء 

 16عمل ومناقشات. ويشمل البرنامج الذي يستمر من  ورحالت قصيرة وورشاتدورات 
، يلتفكير التصميم، جلسات حول الرسم الزيتي، وا2018 فبراير 24إلى  2017ديسمبر 

مناقشة حول المعرض االستعادي المستمر  إلى باإلضافةواألقمشة،  ،والطباعة، والرسم
 للفنان اإلماراتي حسن شريف.

  
 في ساحة الفنون، ما لم يرد خالف ذلك.  المقتنياتجميع الجلسات في مبنى  وتعقد

تم توفير جميع المواد وي جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 

 المستخدمة في الدورات من قبل المؤسسة.
 

مزيد من المعلومات، يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني لل
education@sharjahart.org  .5685050 (06) أو االتصال على الرقم 

 

 
 

 الدورات
 

 : استكشاف الهوية البصرية في العالمات التجاريةدورة
 2017ديسمبر  30و  23و  16، السبتأيام 

 مساء 1:00إلى  صباحاً  10:00 

 
الروح الحقيقية  على المشاركون سوف يتعرّفأساسيات العالمة التجارية.  هذه الدورة سوف تغطي

، النزعة االستهالكية بشأنالمعرفة  فيه يكتسبونفي الوقت الذي  لعالماتهم التجارية
. وسوف تؤدي المحادثات اإلنتاجية صقلإلى  عناصر عالمتهم التجارية التي تحتاجوسيستكشفون 

 .التجارية معالمته وما تعنيه اهيتهموتطبيق المعرفة إلى فهم مفيد لم

 
 

 
 الرسم الزيتيدورة: 

 2018يناير  27و 20السبت، أيام 

 مساء 1:00إلى  صباحاً   10:00
 

تاريخ  ىعلالمشاركون  يتعرّفأساسيات الرسم الزيتي. وسوف هذه الدورة على سوف تركز 
 .وتعلم تقنيات الفرشاة المختلفة فيه، المواد المستخدمةوالرسم الزيتي، 

 
 

 الشفاف القماشالعمل مع  -طبقات من الضوء دورة: 

 2018فبراير  10و 3 ،السبتأيام 
 مساء 1:00إلى  صباحاً   10:00

 
المشي  برعطبقات والضوء ال مالحظة األنماط من خاللالمشاركين على  هذه الدورة شجعتسوف 

بعد المشي، سيعمل المشاركون على ومثيرة لالهتمام. العن األقمشة  في السوق القديمة بحثاً 

 .قطعة نهائية: إطارات خشبية مغطاة بالنسيج
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ديسمبر  16 من

 24إلى  2017

 2018 فبراير
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 ورش عمل
 

 (للمبتدئين)صنع اللباد ورشة: 
 2018يناير  13السبت، 

 مساء  5:00 –ظهراً   1:00
 

 ينتج. في هذه الورشة، سوف عن تشابك وتداخل ألياف الصوف معاً  ناتجة يةهو مادة نسيج اللباد

 سيختبرون مالرطب والتلبيد الجاف. كما أنه التلبيد ن عينات النسيج باستخدام تقنياتوالمشارك
 .مجموعة متنوعة من األلياف معاً  ويضعون ،خلط ألوان مختلفة

 
 

 

 يرسم الخيالال :ورشة
 2018يناير  27، السبت

 مساء  5:00 –ظهراً   1:00
 

صور  علىالعمل  من بينهاغير التقليدية للرسم،  الطرقعلى يتعرّف المشاركون في هذه الورشة 
 طوسائالر الحقائق، واستكشاف التجريد، وخلق أدوات الرسم الجديدة وتجريب ا، وابتكمن األحالم

 .المختلطة

 
 

 الخشبية الطباعةورشة: 
 2018فبراير  10السبت، 

 مساء 5:00 – صباحاً   10:00

 
تقنيات  وسيتعلمون. اليدوية لطباعةلن على الفن القديم والمشاركسيتعرّف في هذه الورشة، 

 .الخشب الخاص بهم علىوالطباعة  النقش
 

 
 

  الرحالت والورش

 
 رحلة وورشة عمل: سينما خورفكان

 2018فبراير  17السبت، 
 مساء 5:00 – صباحاً   10:00

 المقتنيات، ساحة الفنون تقاء: مبنىلنقطة اال

 
، عرضت سينما خورفكان مجموعة من األفالم الهندية والعربية 2006حتى عام  1978من عام 

تاريخ  عن مؤسسة الشارقة للفنون بحوثاً تجري ، وثابتة في مكانهاالسينما وال تزال والغربية. 
 .المبنى

رميم، وبعد ذلك سيشاركون في تاريخ سينما خورفكان وعملية الت علىالمشاركون  سيتعرّفسوف 

 .جلسة رسم
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 رحلة وورشة عمل: روضة كلباء
 2018فبراير  24السبت، 

 مساء 5:00 – صباحاً   10:00
 تقاء: مبنى المقتنيات، ساحة الفنونلنقطة اال

 
ان. قوطس وجعفر تم تصميم روضة كلباء من قبل المهندسين المعماريين العرب المعاصرين جورج ريّ 

ن ين المعماريّ يوزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة المهندس ت، كلف1973عام ال في

مواقع مختلفة في جميع أنحاء البالد. تم بناء أكثر من  في تبنيهاأطفال يمكن  روضةبتصميم نموذج 
تم  حينفي ، األساسية على وظيفته يحافظزال يال  معظمها. 1976روضة أطفال بحلول عام  13

 .هدم عدد قليل منها، وتم تغيير العديد منها
 .في جلسة رسم سيشاركونثم  ءتاريخ روضة كلبا علىالمشاركون  يتعرّفسوف 

 

 
 مناقشة

 
مناقشة: نظرة أنثروبولوجية اجتماعية لتشكيل ممارسات حسن شريف وتأثيره على الحركة الفنية 

 في اإلمارات العربية المتحدة
 رضويأوزما المتحدثون: 

 2017ديسمبر  23، السبت

 مساء. 9:00 –مساء   7:00
GH ساحة المريجة ،  

 
تركز هذه المناقشة على العوامل االجتماعية والسياسية التي ينطوي عليها تشكيل وف س

 .ممارسات حسن شريف الفنية

 
 

  
 

 


