
خريف 2016، الربنامج التعليمي لألطفال 

24 سبتمرب – 31 ديسمرب 2016 

يوفر الربنامج التعليمي للصغار الذي تطرحه مؤسسة الشارقة للفنون العديد من ورش العمل 

والدورات املقّدمة من قبل فنانني مهنيني ومختصني من جميع املجاالت الفنية. تهدف ورش 

َم  العمل إىل تطوير املهارات التقنية للصغار يف عامل الفنون وتعزيز اإلبداع الفني لديهم. ُصمِّ

برنامج خريف 2016 للصغار الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 7 سنوات إىل 15 سنة، والذي يستمر 

من 24 سبتمرب وحتى 31 ديسمرب بالتزامن مع معارض مؤسسة الشارقة للفنون »أرنولف ريرن: 

نحو تورية اللون«، »كامل يوسف: كبسولة الزمن للرسيالية املرصية«، »يايوي كوساما: استحواذ 

النقاط«، »روبرت برير: الوقت مييض«، »انريكو دافيد: تجلّيات الخطأ«، »مدرسة الخرطوم: حركة 

الفن الحديث يف السودان«، »كامال إبراهيم إسحاق: نساء يف مكعبات بلورية معرض استعادي 

)-1965الحارض(« و«عامر نور: معرض استعادي )-1956الحارض( سعة األفق..إيجاز العبارة«.

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

الدورات القصرية

الفخار للمبتدئني

أيام السبت 24 سبتمرب – 15 أكتوبر

9:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفئة العمرية: 9 - 15 

معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

يف دورة الفخار التمهيدية هذه، سيتم تعليم املشاركني األساليب األساسية للعمل باأليدي، والرشائط 

الطينية، والضغط، والنحت.

النحت

األحد 25 سبتمرب – الخميس 29 سبتمرب

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-9

باللغة العربية

مركز الحمرية للفنون

سيتم تعليم املشاركني مبادئ أولية لفن النحت وإنشاء أشكال ثالثية األبعاد بشكل تجريدي 

وتكوينات فراغية من األشكال الهندسية.

مؤسسة الشارقة للفنون

 الربنامج التعليمي لألطفال

املباين الفنية،

معهد الشارقة للفنون

منطقة الفنون،



أساسيات دراسة اللون 

األثنني 3 أكتوبر – الخميس 7 أكتوبر

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

اللغة: العربية 

مركز كلباء للفنون 

من خالل هذه الدورة الذي تستمر لثالثة أسابيع، سوف يتعرف املشاركون عىل أساسيات األلوان، 

كاأللوان األساسية واملكملة وطرق تركيبها وعىل التفاوت النسبي لكل لون.

الرسم بقلم الرصاص

األثنني 3 أكتوبر – الخميس 20 أكتوبر

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-9

مركز الحمرية للفنون

سيتم تعليم املشاركني يف هذه الورشة تخطيط األشكال بشكل مبارش أو غري مبارش بقلم الرصاص 

عىل الورق أو الكرتون بدرجات متباينة.

النحت باستخدام مواد مختلفة

األثنني 3 أكتوبر – الخميس 13 أكتوبر

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-9

مركز الحمرية للفنون

من خالل هذه الدورة، سيتم تعليم املشاركني كيفية إنجاز أعامل فنية ومجسامت مصنوعة من 

مواد مختلفة وخامات جديدة.

مدخل إىل الرسم بألوان االكريليك

األحد 9 أكتوبر – الخميس 13 أكتوبر

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

اللغة: العربية 

مركز كلباء للفنون 

سيتم تعريف املشاركني عىل كيفية التعامل مع األلوان ومزجها وكيفية عمل مساحات لونية 

والتعامل مع األلوان الحارة والباردة وكيفية إحداث تناسق لوين.

مدخل اىل ألوان الباستيل الزيتي

األحد 16 أكتوبر – الخميس 20 أكتوبر

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

اللغة: العربية 

مركز كلباء للفنون 

سيتعرف املشاركون من خالل هذه الدورة إىل تقنيات ألوان الباستيل الزيتي. وسوف تركز الدورة 

عىل رسم الطبيعة الصامتة.

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي لألطفال 



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي لألطفال

تطبيق املنظور من خالل رسم الطبيعة

األحد 23 أكتوبر – الخميس 3 نوفمرب

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

مركز كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون

سيتم تعريف املشاركني عىل معامل مختلفة للمدينة، وسوف يتعلمون أساسيات رسم الطبيعية.

أساسيات الخزف

األحد 6 نوفمرب – الخميس 1 ديسمرب

10:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

الفئة العمرية: 15-7

مركز املدام للفنون

سرتكز هذه الدورة عىل مهارات أساسيات الخزف. سيتعلم املشاركون يف هذه الدورة كيفية صنع 

الرشيحة الخزفية، والتشكيل اليدوي للخزف وتقنيات تلميع الخزف لعمل قطعة خزف خاصة 

بهم.

الرسم باستخدام الفحم 

األحد 6 نوفمرب – الخميس 10 نوفمرب

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

اللغة: العربية 

مركز كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون

يف هذه الدورة، سيتعلم املشاركون كيفية الرسم باستخدام الفحم. سيبدأ املشاركون برسم عنارص 

مبسطة من الطبيعة الصامتة بأقالم الفحم املصنوعة من شجر الصفصاف، ثم سينتقلون إىل رسم 

عنارص أكرث دقة باستخدام أقالم وأعواد الفحم.

الخزف: طباعة ومنط 

األحد 27 نوفمرب – الخميس 1 ديسمرب 

4:00 – 7:00 مساًء

الفئة العمرية: 15-6

مركز خورفكان للفنون

يف هذه الدورة، سيقوم املشاركون بعمل أمناط مختلفة ونقل التصاميم إىل قطع الخزف. 

وستغطي هذا الدورة أيضاً أساسيات التعامل مع الطني، والعمل باأليدي، وتقنيات التزجيج من 

خالل الحرارة.



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي لألطفال

ورش العمل

اليوم املفتوح األول

السبت، 24 سبتمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات 

لوحات مبهجة

تتكون هذه الورشة من جزأين. سيخترب املشاركون يف الجزء األول تقنيات مختلفة يف التلوين 

والرسم عىل القامش. أما يف الجزء الثاين فسيقومون باستخدام القامش امللّون الناتج عن تجاربهم 

ومواد أخرى لتصميم وتغليف العديد من األشياء.

األقنعة الخيالية

سوف يتعلم املشاركون باستخدام الطني الرطب، كيفية الدمج بني فن التشكيل بالطني والفن 

الرسيايل من خالل الرسم عىل أقنعة الوجه. تتيح هذه الورشة الفرصة أمام املشاركني للتعرف عىل 

الرسيالية وهي حركة فنية هامة ظهرت يف مطلع العرشينيات. إىل جانب ابتكار أعاملهم الفنية 

الرسيالية الخاصة. 

اليوم املفتوح الثاين

السبت، 1 أكتوبر

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات 

فن الوسائط املتعددة

سوف يتعرّف املشاركون خالل هذه الورشة عىل األعامل الفنية متعددة الوسائط. وبعد 

استكشافهم أعامل الفنان أرنولف ريرن، سوف يقومون بابتكار لوحة فنية تجريدية ودمجها مع 

الكوالج، مستخدمني مخيالتهم الخاصة. 

خياطة األشكال الهندسية

سيكتسب املشاركون يف هذه الورشة معرفة قيّمة حول بنية األشكال الهندسية من خالل الخياطة، 

حيث سيقوم كل مشارك بصنع مظروف شخيص وإنجاز عمل فني عىل املظروف باستخدام اإلبرة 

والخيط. 

اليوم املفتوح الثالث

يوم السبت، 8 أكتوبر

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

رحلة الرسيالية

تنقسم هذه الورشة إىل ثالثة أجزاء. يتضمن الجزء األول من الورشة جلسة تعريفية عن الرسيالية. 

أما الجزء الثاين فسوف يركز عىل كيفية تطبيق مفاهيم الفن الرسيايل يف رسم خيايل ميكن تنفيذه 

بشكل جامعي. ويف القسم الثالث املشاركون يف القسم الثالث باستخدام األعامل الفنية التي تم 

إنجازها يف القسم الثاين يف الرسد القصيص.   

شيّد مدينتك الخاصة 

سيتعرف املشاركون يف هذه الورشة عىل تقنية ضم األنابيب املصنوعة من الورق املقّوى، 

الستخدامها يف عمل ناطحات السحاب وتلوينها بتصاميمهم اإلبداعية الخاصة.



اليوم املفتوح الرابع

يوم السبت، 15 أكتوبر

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

النقاط امللونة

سيتعلم املشاركون يف هذه الورشة كيفية صنع األعامل الفنية باستخدام تقنية »التنقيط« )تقنية رسم 

تستخدم فيها النقاط لتشكيل األمناط(. ثم سيطبق املشاركون ما تعلموه مسبقاً عن هذه التقنية إلنتاج 

لوحة تحتوي عىل مناظر طبيعية باستخدام أدوات وألوان مختلفة.

ملس األشكال

تنقسم هذه الورشة إىل قسمني، حيث يتعرف املشاركون خالل القسم األول عىل فن التثقيب. ثم 

يشاركون يف القسم الثاين من الورشة يف عدة فعاليات تتيح لهم فرصة استكشاف األعامل الفنية التي 

أنتجوها من خالل حاسة اللمس.

اليوم املفتوح الخامس

يوم السبت، 22 أكتوبر

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

منحوتات حركية

سيتعلم املشاركون يف هذه الورشة كيفية صنع أعامل فنية باستخدام تكنولوجيا املحركات البسيطة. 

وبعد تقسيمهم إىل مجموعات، سوف يستعني املشاركون مبخيلتهم لصناعة املنحوتات، ثم سيتم 

توصيلها مبحركات وشحنات كهربائية لبث الحركة يف األعامل الفنية.  

عمل تركيبي هنديس

سيطبّق املشاركون يف هذه الورشة مفاهيم فن الهندسة الكرسية، وهو نوع من أنواع الفنون املبنية 

عىل العلميات الحسابية التي تتم من خالل الكمبيوتر. سيقوم املشاركون ببناء عمل تركيبي باستخدام 

الزجاجات البالستيكية، من خالل تكرار البناء األسايس.

اليوم املفتوح السادس

يوم السبت، 29 أكتوبر 

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

الفيلم: »بونيو« 

خالل هذا اليوم املفتوح، سيُعرض فيلم »بونيو« للمشاركني

فليب بوك

سيتعرف املشاركون من خالل هذه الورشة عىل بدايات عرص الرسوم املتحركة، ومراحل تطورها عرب 

الزمن. ثم سيقومون بإنشاء مشاهد رسوم متحركة خاصة بهم باستخدام أحد التقنيات البدائية يف هذا 

املجال: »الفليب بوك« أو ما يعرف بكتاب الصور املتحركة.

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي لألطفال



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي لألطفال

اليوم املفتوح السابع

يوم السبت، 5 نوفمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

حكايات من الشارع

سيتم اصطحاب املشاركني يف هذه الورشة إىل السوق للتفاعل مع البيئة املحيطة بهم واختيار أشخاص 

أو أشياء معينة لفتت انتباههم لينسجوا حولها قصة مبنية عىل الشخصيات التي اختاروا رسمها. تشجع 

هذه الورشة املشاركني عىل االستعانة مبخيلتهم بعيداً عن النمط التقليدي املستخدم يف ورش العمل.

كليلة ودمنة: رسد قصيص ورسم 

تتكون هذه الورشة من قسمني. سيستمع املشاركون يف القسم األول إىل مجموعة مختارة من حكايات 

كليلة ودمنة. ويف القسم الثاين سريسم املشاركون الشخصيات املوجودة يف القصة عىل أوعية طينية.

اليوم املفتوح الثامن

يوم السبت، 12 نوفمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

الفن عىل الشاطئ

بعد أن يجمع املشاركون بعض األصداف البحرية، ستتاح لهم فرصة ابتكار عملهم الفني الخاص 

باستخدامها. ستقام هذه الورشة عىل شاطئ الشارقة.

ألوان وأمناط

سيتعرف املشاركون من خالل هذه الورشة عىل األلوان واألمناط األساسية للفن اإلفريقي. وبعد التعرف 

عىل دالالت تلك األلوان واألمناط، سيقومون بصناعة لوحاتهم املزخرفة الخاصة بهم.  

اليوم املفتوح التاسع

يوم السبت، 19 نوفمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

رسم األصوات

سيزور املشاركون سوق الطيور واملوايش يف الشارقة لالستامع إىل أصوات الحيوانات عىل الطبيعة، ثم 

سيقومون بتحويل األصوات التي سمعوها إىل رسومات عىل ورق مقطوعة موسيقية. ستشّكل جميع 

النوتات املوسيقية سمفونية سيعزفها املشاركون باستخدام أجسادهم واآلالت املوسيقية.



مؤسسة الشارقة للفنون

اليوم املفتوح العارشالربنامج التعليمي لألطفال

يوم السبت، 26 نوفمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

تبادل بورتريهات كاملة

سيعمل املشاركون يف هذه الورشة ضمن مجموعات لتمثيل أنفسهم عىل صناديق دّوارة من خالل 

الرسم والتلوين. تهدف هذه الورشة إىل متكني املشاركني من ابتكار ألعابهم الرتفيهية الخاصة.

معرض اليوم الواحد

سيتم إعالم املشاركني يف بداية الربنامج التعليمي للصغار يف خريف 2016، أنه سيتم إقامة معرض 

خارجي يف نهاية الربنامج ملدة يوم واحد، بحيث يتضمن بعض األعامل الفنية التي تم إنتاجها من قبل 

املشاركني باستخدام كافة التقنيات الفنية التي تعلموها طوال فرتة الربنامج. يعد هذا املعرض فرصة 

مميزة للمشاركني لخوض تجربة إقامة معرض فني حقيقي يعرض مواهبهم ومهاراتهم.

اليوم املفتوح الحادي عرش

يوم السبت، 24 ديسمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

املنحوتات الورقية

سيجري تنظيم جولة للمشاركني يف هذه الورشة لزيارة معرض الفنان عامر نور »معرض استعادي 

)1956-الحارض( سعة األفق.. إيجاز العبارة«، يليها ورشة تعليمية تتناول أساليب تصميم ورق 

»البوب-أب« املرن وصناعة األشكال ثالثية األبعاد وذلك عرب استلهام منحوتات عامر نور.

الفن التكعيبي

تقّدم هذه الورشة للمشاركني فيها تاريخ وتقنيات الفن التكعيبي ليجري توظيف ذلك يف اكتشاف 

مقاربات مختلفة يف التلوين والرسم ما يسهم يف تعزيز املهارات الفنية للمشاركني.

اليوم املفتوح الثاين عرش

يوم السبت، 31 ديسمرب

10:00 صباحاً – 3:00 مساًء

الفئة العمرية:15-7

مبنى املقتنيات

صناعة الدمى

بعد معاينة الطرق التي يستخدم فيها الفنان كامل يوسف الدمى يف أعامله، سيطلب من املشاركني 

ابتكار ُدَماهم الخاصة واملستوحاة من ثيامت وتقنيات هذا الفنان.

حروفيات عىل القمصان

سيزور املشاركون معرض »مدرسة الخرطوم: حركة الفن الحديث يف السودان )1945-الحارض(« 

ملعاينة اللوحات الحروفية املنجزة من قبل فنانني سودانيني. ثم سيقومون بانجاز حروفياتهم الخاصة 

عىل قمصان »يت-شريت«.


