
البرنامج التعليمي للكبار والبرامج العامة:  صيف 2015

، وتتضمن فعالياته ورش عمل وحوارات 
ً
هذا البرنامج موجه للكبار الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما

حول التصوير الضوئي، النحت ورسم الطبيعة الصامتة.

يارة الموقع االلكتروني  للحصول على جدول زمني محّدث لجميع األنشطة التعليمية، يرجى ز
sharjahart.org

للتسجيل في البرنامج، يرجى التواصل معنا عن طريق البريد االلكتروني 
education@sharjahart.org

لطرح جميع األسئلة واالستفسارات يرجى االتصال على الرقم التالي: 5685050 06

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون.

إن جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. ويتم توفير جميع المواد من 
قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش العمل  

تصوير الذات عن طريق الجمادات
 

4 أغسطس 2015
6:00 - 8:00 مساًء 

تتركز هذه الورشة حول تصوير الذات عن طريق الجمادات. حيث سيتعين على المشاركين اختيار جماد 
وإحضاره معهم عند حضور الورشة بشرط أن توجد عالقة ما تربطهم بهذا العنصر. سُيسأل 
المشاركين بأي طريقة يمثل الجماد شخصياتهم، وأي سياق ينعكس فيه ولماذا. سيقدم 

المشاركون صور لطبيعة صامتة تطبق ما تم مناقشته في الورشة. 

ورشة أساسيات تصوير الطبيعة الصامتة

8 أغسطس 2015، 6:00 – 8:00 مساًء
 
ً
 – 12:00 ظهرا

ً
11 أغسطس 2015، 10:00 صباحا

25 أغسطس 2015، 6:00 – 8:00 مساًء

هذه الورش التمهيدية تستكشف مفهوم صور الطبيعة الصامتة وما تتضمنه من مكونات. 
سيناقش المشاركين مقومات الصورة الناجحة وسيتعلمون تقنيات التصوير باستخدام إضاءة 

االستديو. 

حياة العناصر الجمادية

18 أغسطس 2015 
6:00 – 8:00 مساًء

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بفحص عناصر تركيب طبيعة صامتة الختيار جماد. سيتعين 
عليهم بناء قصة حول حياة هذا الجماد مع مراعاة الطبيعة التي أتى منها وعالقته بمحيطه. 

 ستركز الورشة على مهارات بناء قصة قصيرة وتحويلها إلى قصة مصورة.  

مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي للكبار

كل ثالثاء وسبت
من 4 أغسطس

إلى 5 سبتمبر 2015 

مبنى المقتنيات
منطقة الفنون 



ثالثي – ثنائي – ثالثي الألبعاد

1 سيبتمبر 2015
6:00 – 8:00 مساًء 

يارتهم للمعرض. سيختار كل  خالل ورشة النحت هذه, سوف يناقش المشاركون األعمال بعد ز
مشارك صورة حيث سيقوم بدراستها و تحويلها  إلى منحوتة ثالثية األبعاد. سيتاح للمشاركين 

اختيار مواد العمل من تشكيلة مواد توفرها مؤسسة الشارقة للفنون. 

دورة رسم الطبيعة الصامتة

ًأيام السبت 15 أغسطس – 5 سيبتمبر 2015 
 – 12:00 ظهرا

ً
10:00 صباحا

ستتركزالدورة المكونة من أربع ورش على أساسيات رسم الطبيعة الصامتة من حيث المعنى 
يارة معرض الشارقة، وجهة نظر3  ومناقشة بعض األعمال الفنية. كما سيقوم المشاركون بز
لمناقشة األعمال المشاركة. وسيتم طرح بعض الموضوعات الفنية مثل التكوين والمسافات 

والفضاءات السلبية وغيرها من مفاهيم تساعدهم في إنتاج لوحة متكاملة. 

مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي للكبار


