
خريف2016: البرنامج التعليمي ألطفال المدارس ومراكز الناشئة

 لتلبية 
ً
يوفر البرنامج التعليمي في مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من البرامج المعدة خصيصا

َمْت ورش العمل المقدمة من قبل الفنانين المحترفين لتشجيع  مختلف االحتياجات الفنية. ُصمِّ
يز مهاراتهم العملية. سيتعلم المشاركون  المشاركين على اإلبداع، وإلثراء معارفهم الفنية وتعز
تقنيات وأساليب فنية جديدة وسيبتكروا أعمالهم الفنية الخاصة المستوحاة من المعارض الجارية 

لمؤسسة الشارقة للفنون، كما يمتد برنامج الخريف 2016 من25 سبتمبر حتى 30 نوفمبر.

الموقع: مبنى المقتنيات في منطقة الفنون

لتسجيل الحضور والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 
shefa@sharjahart.org أو االتصال على رقم الهاتف 065685050

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

ورش عمل 

لوحات مبهجة )أعمار 15-7(

تتكون هذه الورشة من جزأين. سيختبر المشاركون في الجزء األول تقنيات مختلفة في التلوين والرسم 
على القماش. أما في الجزء الثاني فسيقومون باستخدام القماش الملّون الناتج عن تجاربهم ومواد أخرى 

لتصميم وتغليف العديد من األشياء.

األقنعة الخيالية )أعمار 15-7(

في هذه الدورة الممتدة على مدار يومين، سيتعلم المشاركون أساسيات النحت بالطين. ستتيح لهم هذه 
 الدورة الفرصة للتعبير عن قدراتهم اإلبداعية من خالل تصّورهم وابتكارهم لألشكال الجديدة.

 فن الوسائط المتعددة )أعمار 15-7(

سوف يتعّرف المشاركون خالل هذه الورشة على األعمال الفنية متعددة الوسائط. وبعد استكشافهم 
ينر، سوف يقومون بابتكار لوحة فنية تجريدية ودمجها مع الكوالج، مستخدمين  أعمال الفنان أرنولف ر

مخيالتهم الخاصة.

مؤسسة الشارقة للفنون

البرنامج التعليمي ألطفال 
 المدارس

منطقة الفنون،
مبنى المقتنيات



 خياطة األشكال الهندسية )أعمار 15-7(

سيكتسب المشاركون في هذه الورشة معرفة قّيمة حول بنية األشكال الهندسية من خالل الخياطة، حيث 
سيقوم كل مشارك بصنع مظروف شخصي وإنجاز عمل فني على المظروف باستخدام اإلبرة والخيط. 

يالية )أعمار 15-7(  رحلة السر

يالية. أما  تنقسم هذه الورشة إلى ثالثة أجزاء. يتضمن الجزء األول من الورشة جلسة تعريفية عن السر
الجزء الثاني فسوف يركز على كيفية تطبيق مفاهيم الفن السريالي في رسم خيالي يمكن تنفيذه بشكل 

جماعي. وفي القسم الثالث المشاركون في القسم الثالث باستخدام األعمال الفنية التي تم إنجازها في 
القسم الثاني في السرد القصصي.   

 شّيد مدينتك الخاصة )أعمار 15-7( 

سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على تقنية ضم األنابيب المصنوعة من الورق المقّوى، الستخدامها 
في عمل ناطحات السحاب وتلوينها بتصاميمهم اإلبداعية الخاصة.

 النقاط الملونة )أعمار 15-7(

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية صنع األعمال الفنية باستخدام تقنية »التنقيط« )تقنية رسم 
 عن هذه التقنية إلنتاج 

ً
تستخدم فيها النقاط لتشكيل األنماط(. ثم سيطبق المشاركون ما تعلموه مسبقا

 لوحة تحتوي على مناظر طبيعية باستخدام أدوات وألوان مختلفة.

 لمس األشكال )أعمار 15-7(

تنقسم هذه الورشة إلى قسمين، حيث يتعرف المشاركون خالل القسم األول على فن التثقيب. ثم 
يشاركون في القسم الثاني من الورشة في عدة فعاليات تتيح لهم فرصة استكشاف األعمال الفنية التي 

أنتجوها من خالل حاسة اللمس.

مؤسسة الشارقة للفنون

البرنامج التعليمي ألطفال 
 المدارس



 منحوتات حركية )أعمار 15-7(

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية صنع أعمال فنية باستخدام تكنولوجيا المحركات البسيطة. 
وبعد تقسيمهم إلى مجموعات، سوف يستعين المشاركون بمخيلتهم لصناعة المنحوتات، ثم سيتم 

توصيلها بمحركات وشحنات كهربائية لبث الحركة في األعمال الفنية.  

 عمل تركيبي هندسي )أعمار 15-7(

سيطّبق المشاركون في هذه الورشة مفاهيم فن الهندسة الكسرية، وهو نوع من أنواع الفنون المبنية 
على العلميات الحسابية التي تتم من خالل الكمبيوتر. سيقوم المشاركون ببناء عمل تركيبي باستخدام 

الزجاجات البالستيكية، من خالل تكرار البناء األساسي.

 منحوتة األسالك )أعمار 15-7(

 يدعى »بونيو«، 
ً
 كرتونيا

ً
تنقسم هذه الورشة إلى قسمين. في القسم األول، سيشاهد المشاركون فيلما

ثم سيقومون في القسم الثاني من الورشة باستخدام بعض األسالك لبناء منحوتات مستوحاة من الفيلم. 
سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في استخدام المواد غير المألوفة وابتكار قطع فنية فريدة.

 فليب بوك )أعمار 15-7(

سيتعرف المشاركون من خالل هذه الورشة على بدايات عصر الرسوم المتحركة، ومراحل تطورها عبر الزمن. 
ثم سيقومون بإنشاء مشاهد رسوم متحركة خاصة بهم باستخدام أحد التقنيات البدائية في هذا المجال: 

 »الفليب بوك« أو ما يعرف بكتاب الصور المتحركة.

 حكايات من الشارع )أعمار 15-7(

سيتم اصطحاب المشاركين في هذه الورشة إلى السوق للتفاعل مع البيئة المحيطة بهم واختيار أشخاص 
أو أشياء معينة لفتت انتباههم لينسجوا حولها قصة مبنية على الشخصيات التي اختاروا رسمها. تشجع 

 عن النمط التقليدي المستخدم في ورش العمل.
ً
هذه الورشة المشاركين على االستعانة بمخيلتهم بعيدا

 كليلة ودمنة: سرد قصصي ورسم )أعمار 15-7(  

تتكون هذه الورشة من قسمين. سيستمع المشاركون في القسم األول إلى مجموعة مختارة من 
حكايات كليلة ودمنة. وفي القسم الثاني سيرسم المشاركون الشخصيات الموجودة في القصة على 

أوعية طينية.
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 الفن على الشاطئ )أعمار 15-7(

بعد أن يجمع المشاركون بعض األصداف البحرية، ستتاح لهم فرصة ابتكار عملهم الفني الخاص باستخدامها. 
 ستقام هذه الورشة على شاطئ الشارقة.

 ألوان وأنماط )أعمار 15-7(

سيتعرف المشاركون من خالل هذه الورشة على األلوان واألنماط األساسية للفن اإلفريقي. وبعد التعرف 
على دالالت تلك األلوان واألنماط، سيقومون بصناعة لوحاتهم المزخرفة الخاصة بهم.  

 رسم األصوات )أعمار 15-7(

سيزور المشاركون سوق الطيور والمواشي في الشارقة لالستماع إلى أصوات الحيوانات على الطبيعة، ثم 
ل جميع 

ّ
سيقومون بتحويل األصوات التي سمعوها إلى رسومات على ورق مقطوعة موسيقية. ستشك

النوتات الموسيقية سمفونية سيعزفها المشاركون باستخدام أجسادهم واآلالت الموسيقية.

 مباني األعواد والطين )أعمار 15-7(

سيستخدم المشاركون في هذه الورشة األعواد والطين لتشييد بناءهم الخاص. تتيح عملية التشييد الفرصة 
م كيفية إنتاج عمل فني مكتمل بدمج مادتين مختلفتين.  

ّ
أمام المشاركين لتقديم إبداعاتهم الخاصة وتعل

تبادل بورتريهات كاملة )أعمار 15-7(

سيعمل المشاركون في هذه الورشة ضمن مجموعات لتمثيل أنفسهم على صناديق دّوارة من خالل 
الرسم والتلوين. تهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من ابتكار ألعابهم الترفيهية الخاصة.
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