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خرىف –لبرنامج التعليمي للكبار ا  
   

 
التعليمي للكبار 2017برنامج خريف   

ستقطاب المشاركين من سن السادسة عشرة ا، 2017التعليمي للكبار لخريف يستهدف البرنامج 
لف البرنامج من مناهج، ورش عمل ومناقشات تجري فعالياتها في عدد من المواقع 

 
فما فوق. يتا

والفخار  في، صناعة القوالبيشمل البرنامج جلسات حول التصوير الفوتوغرافي دبي والشارقة. 
بداعي في التصميم، الطباعة، الالمصور  سلوب التفكير الإ

 
لى عرضين  حلي، ا ضافة اإ والرسم. بالإ

ولهما على 
 
ومناقشة حول المعرض  ،13"الطهي" في بينالي الشارقة  المفتاحية كلمةاليركز ا

ن. عمل الفنان حسن شريف، الذي ستقيمه مؤسسة الشارقة للفنوالستعادي ل  
 الدورات

 دورة: صناعة القوالب والفخار المصور 
يام السبت؛ 

 
ك توبر  21و 14، 7ا

 
2017ا  

ظهرا   1:00 -صباحا   10:00  
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

حضار  ساسيات صناعة القوالب والفخار المصور. ُيطلب من المشاركين اإ
 
تغطي هذه الدورة ا

شكال بسيطة وصغيرة لتجسيدها. بعد 
 
مختلفة لتجربتها  يستخدم المشاركون موادعرض حّي، سا

 في عملية صناعة القوالب والفخار المصور. 
 

 ورش العمل
 فن الخط الحديث

ك توبر 21 السبت
 
2017  ا  

 جلسة واحدة
ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  

لى فن الخط بتعلم كيفية ك تابة كّل   المشاركون بتدريبات تحضيرية بسيطة، ثم ينتقلون اإ
 
يبدا

لى مناقشة نصائح التصميم والك تابة. حرف على ح ضافة اإ لى تكوينات صغيرة. بالإ دة، وتحويله اإ  
 

حادية، من دون ضغط
 
 ورشة عمل: الطباعة ال

2017نوفمبر  11السبت،   
ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
خدام التحبير، ، عبر استفي هذه الورشة، سيجرب المشاركون تقنية الطباعة من دون ضغط

حادية. 
 
نتاج سلسلة من المطبوعات ال  الرسم، الطالء، ورق الستنسل والكولج لإ

شكال تجريدية وغير تقليدية
 
 ورشة: ا
2017سبتمبر  23السبت،   
ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  

 مؤسسة الشارقة للفنون
 

ك توبر 7
 
 نوفمبر 52 –   ا

2017 
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ربلز
 
نذ ا

 
 مدرسة فان كليف ا

لى حلية؟ في هذه الورشة  م اليدوية، سيستخدكيف يمكن تحويل شكل تجريدي وغير تقليدي اإ
شكال  

 
ساس للحلي التي سيصنعونها. سيناقشون مواضيع قطع المشاركون ا

 
 غير تقليدية كا

لى ال  اإ
لى تصميم قوي، ابتداء  من المفهوم وصول  تنفيذ وتشكيل تلك المواد بغية الوصول اإ

 النهائي، مرورا  بجميع خطوات العملية. 
 ورشة عمل: رسم اسك تشات حية

2017 نوفمبر 17، اجمعها  
ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  

 رايب ماركت، حديقة زعبيل
ق

ّ
جل الحصول على مفهوم حيوي، خال

 
لينا في رايب ماركت من ا ولطيف حول  ،انضموا اإ

لى الحركة،  السك تشات الحية. سيتشجع المشاركون لستكشاف محيطهم بمكوناته، والنتباه اإ
 الك تلة والضوء. 

 ورشة عمل: تجليد الك تب
2017نوفمبر  18السبت،   

مساء 7:00 -مساء 5:00  
طريق المطار قرب الساحة الثقافيةمك تبة الشارقة العامة،   

بعد مقدمة موجزة للطرائق المختلفة المستخدمة في تجليد الك تب وتاريخ كل منها، سيتعلم 
المشاركون المهارات والتقنيات المطلوبة لتجليد الك تاب. وفي نهاية ورشة العمل، سيك تسبون 

قوى مالزم الك تب وتقنيا
 
نواع الورق المختلفة وا

 
كبر في ا

 
ت التجليد باستخدام الخيوط معرفة ا
 والغراء. 
 مناقشات

 مناقشة: العالقات بين الطعام والثقافة
25السبت،  2017نوفمبر    

ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  
و التوابل يدعى المشارك

 
نواع محددة من الطعام ا

 
ون لحضور هذه المناقشة حول الرتباط بين ا

و ثقافات بعينها. ستعمل المناقشة ع
 
نواع مع بلدان ا

 
، لهذه ال لى استكشاف كيف يمكن، غالبا 

و العتقادات في تلك الدول ضمن 
 
ن ترتبط بالحاجات الجسدية، القيم و/ا

 
من الطعام والتوابل ا

 المناقشة. 
ثيره على الحركة الفنية 

 
نثربولوجية على عمل الفنان حسن شريف وتا

 
مناقشة: نظرة اجتماعية وا

مارات العربية المتحدة  في الإ
وزما ريزفيالمتح

 
دثون: مرتضى فالي و ا  

 الزمان: يحدد لحقا  
 المكان: يحدد لحقا  

نسانية والسياسية المرتبطة بعمل حسن شريف  تركز هذه المناقشة على العوامل الجتماعية، الإ
 الفني. 
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