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2018 خريفلالمجتمعي  برنامج التواصل  
 

 نظرة عامة

 مؤسسةل المجتمعي التواصل برنامج يقدم اإلبداعي، المحلي انطالقاً من االلتزام بتنمية المجتمع

ً  16 تبلغ أعمارهم الذين للمشاركين الفرص من العديد للفنون الشارقة  لاللتقاء وما فوق، عاما

 وتؤكد. ةالشارق في الخالبة الطبيعية والمناظر الغني الفني التراث والمشاركة في استكشاف

 .واإلبداع واالستدامة الحضرية والبحوث العامة المشاركة على البرنامج أنشطة

التي  خر األ واألنشطة العمل، وورش والفنية، الثقافية الفعاليات من واسعة مجموعة توفير يتم

 لجلساتا تقام. من المجتمع والثقافة وأفراد يشرف عليها عدد من االختصاصيين وممارسي الفن

ً  والعربية، اإلنجليزية باللغتين  .المشاركين الحتياجات وفقا

 إلى سبتمبر 15 مابين الفترة في يبدأ الذي ،2018 لخريف المجتمعي التواصل برنامج يتضمن

 نللمشاركي يمكن. واللقاءات االستكشافية، والرحالت العمل، ورش من مجموعة نوفمبر، 24

 وتطوير اإلماراتية، والمأكوالت المستدامة، والمعيشة المحلية، المنسوجات على التعرف

 هواة عم واللقاءالكتب،  أو لأللعاب الشخصيات وتصميم الجبيل، سوق في الرسم في مهاراتهم

 .اآلخرين التصوير

كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع، وسيتم توفير المواد والمعدات 

 لورش العمل من قبل المؤسسة.

ة . وترفق كافاإلمكانتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر 

لرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات البرامج التعليمية والمجتمعية با

 .المرتبطة بكل الجلسات

ً  المجتمعي التواصل ببرنامج االتصال يرجى  العمل ورش أثناء مطلوب دعم أي لترتيب مسبقا

 األخر  األنشطة أو

 :مفتاح الرموز

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع 

 جسديةإعاقة  

 متالزمة داون 

 التوحد 

 

  للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني

community@sharjahart.org  أو  26 تحويلة، 065685050أو رقم الهاتف

54. 

 



 
 
 
 

 

الطهي واستكشافات والرحالت، اللقاءات، العمل، ورش  
  

 
المصورين لقاء  

 2018 سبتمبر 15 ،السبت

 مساءً  6:00 - مساءً 4:00 

 المريجة ساحة مطعم ومقهى فن كافيه،

 
 لتواصلل اللقاء هذا إلى لالنضمام المحترفين والمصورين الفوتوغرافي التصوير هواة من بكل نرحب

 كشافالست فرصة اللقاء سيوفر. وأسرار المهنة ،والنصائح ،المعرفة وتشارك اآلخرين، المصورين مع

 في هدالع حديثي المشاركون كان سواءو. النصائح وتبادل العمل ونقده، تبادل خالل من إبداعية إمكانات

 مع اصلوالتو جديد، شيء لتعلم مثالية فرصة هو اللقاء هذا فإن محترفين، أو الفوتوغرافي التصوير

ً  يشاركونك الذين اآلخرين  .الفوتوغرافي بالتصوير شغفا

 

 

 

 

الشارقة في الطازجة المنتجات سوق رسم: عمل ورشة  
 2018 سبتمبر 22 ،لسبتا

 بعد الظهر 2:00 - اً صباح  11:00

 الجبيل سوق: التجمع نقطة

 

 سوق الجبيل الذي يعدّ أكبر سوق سوف يتمكن المشاركون من استكشاف ورسم هذه، العمل ورشة في

 الملونة، مشاهدها في بمرشدين مصحوبة الشارقة، وذلك من خالل جولة في الطازجة للمنتجات

 والحركة الشخصيات تصوير على قدرتهم ستعزز هذه الجولة. الشهية والروائح المتداخلة، واألصوات

في األجواء  الرسم عند القدرة على الشعور بالراحة وتعلّم بالحيوية، مفعمة بيئة في واألجواء والطعام

 إذ توفر المحترفين، إلى المبتدئين من المستويات، جميع من للمشاركين العامة. هذه الورشة مناسبة

 رسم مواد إحضار للمشاركين من األفضل. وتنميتها مهاراته إلظهار بالرسم مهتم شخص ألي فرصة

.التنقل أثناء واستخدامها حملها يسهل   

 

 

 

 

أصلية شخصية تصميم: عمل ورشة    
خديجة السعيديمع   

2018 سبتمبر 29 السبت،  

عصراً  4:00 –صباحا  11:00  

الفنون ساحة المقتنيات، مبنى  

       متاح لذوي االحتياجات الخاصة التالية: 

 العمل ورشة في وتطويرها الشخصيات تصميم مراحل المشاركون سيتعلم تدريجي، نهج خالل من

 في الشخصيات، من تلك الشخصيات الموجودة لتصاميم مختلفة نماذج إلى النظر خالل من. هذه

 بنس قدرتهم على فهم المشاركون سيطور والرسومات، الطين مع والعمل األطفال، كتب إلى األلعاب

 مخصصة هذه العمل ورشة. متنوعة مواقف في الشخصيات وحركة والتعبير واالتساق الجسم

 متحركة،ال بالرسوم الخاصة األصلية شخصياتهم إلنشاء مهاراتهم استخدام في يرغبون الذين للرسامين

 .المسرح وتصميم الجرافيك، وتصميم عاب،واألل األطفال، وكتب الهزلية، والرسوم

 



 
 
 
 

 ركنتوو كارتون أكاديمية من تخرجت. أبوظبي في مقيمة عمانية كاريكاتير رسامة عيديسال خديجة

"  تووركن كارتون"لـ المتحركة الرسوم استوديوهات في كفنانة العمل إلى انتقلت ثم المتحركة، للرسوم

 بودكاست برنامج وتدير"  استوديو زومبي" لشركة المشارك المؤسس أيضاً  وهي. سنوات أربع لمدة

 ".وركينغ آرتست"

 
 

 

الفني الفوتوغرافي التصوير: عمل ورشة  
ناصر علي مع  

 2018 أكتوبر 6  ،السبت

 مساءً  4:00 – اً صباح11:00

  الفنون ساحة ،المقتنيات مبنى

 

 ذات لصورا التقاط وطرق الفني الفوتوغرافي بالتصوير المشاركين تعريف سيتم هذه، العمل ورشة في

 المعالجة بعدة اإلضاءو التحرير تقنياتو األساسيات استخدام خالل من. الفنية والنظرة اإلبداعي الغرض

 تعد. فكرة مثيللت بها والتالعب الصور تحسين كيفية المشاركون سيفهم العمل، ورشة في تقديمها تم التي

 أكثر كونوني كيف تعلم إلى يتطلعون الذين والمتوسطة القليلة الخبرة ذوي للمصورين مثالية الورشة هذه

ً تحكم  .الفوتوغرافي التصوير مجال في جديدة مهارات وتطوير ،نتائجهم في ا

 

ً وفنانناصر علي مهندس كيميائي إماراتي، ومصور فني   . ويعتقد أن التصوير الفوتوغرافي ليس فنا

 ً  .الشخصية للعالم ورؤاهلغة عالمية يستخدمها في التعبير عن أفكاره  فحسب، بل أيضا

 

 

 

 

  استكشاف سوق المنسوجات بالشارقة: العمل ورشة

خالد مزينة مع  
 2018 نوفمبر 3 ،السبت

 مساءً  8:00 - عصراً   4:00

 الفنون ساحة ،المقتنيات مبنى: التجمع نقطة

 

 

 االتجاهات السائدة في سوق المنسوجات النابضفي ورشة العمل هذه، سيكتشف المشاركون أصول 

 بالحياة في حي مؤسسة الشارقة للفنون، ويعملون على تصميم النسيج الخاص بهم المستوحى من النتائج

التي توصلوا إليها. بعد جولة قصيرة في معرض آالء يونس: خطوات نحو المستحيل الذي تنظمه مؤسسة 

ن إلى سوق صقر والسوق القديم بحثاً عن أحدث تصميمات يتوجه المشاركو الشارقة للفنون، سوف

 المقابالت مع أصحاب المحالت حول والبعض اآلخر غير مألوف، وإجراء المنسوجات، بعضها جميل

 وردون والمصنعون الدوليون إلنشاءسوف يتعلمون العملية التي يتبعها الم .كيفية تطور هذه التصميمات

ق المحلية. بعد زيارة بعض الخياطين القريبين لجمع فضالت النسيج، السو تصاميم جديدة وتزويدهم في

اكتشافاتهم مع بعضهم البعض، ويعملون في مجموعات لتصميم نسيج جديد  سوف يناقش المشاركون

 عبر تقنيات الطباعة على القماش.

 

في  البكالوريوسخالد مزينة فنان إماراتي يستمد أعماله من نسيج الثقافة اإلماراتية. حصل على درجة 

من مدرسة رود  وتخرج مؤخراً ، 2006ركية في الشارقة في عام ياالتصال المرئي من الجامعة األم

 في المنسوجات ماجستيرآيالند للتصميم مع 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 نزهة وورشة عمل: #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون حول األفالم
 مع مزنة المزروعي

 2018 نوفمبر، 10 السبت

11:00   ً  عصراً  3:00 - صباحا

 الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة

 

  

بتصوير  صيرةق جولة تصويرخالل  الورشة في المشاركون سيقوم ،تفنيات التصوير التقليدية باستخدام

رقة في حي مؤسسة الشا يعيشون الذين والناس والمتاجر، واألزقة، المزدحمة والنابضة بالحياة، الشوارع

 تقديمها تم لتيا األساليب توظيف طريق عن الفيلم شريط تحميض كيفية أيضا يتعلمون وسوف. للفنون

 بعض لديهم الذين سواء حد على المحترفين والمصورين للهواة مخصصة الورشة هذه .الورشة في

 في المشاركين لىع يجب. األفالم لتجهيز التقليدية التقنيات تعلم في ويرغبون األفالم، تصوير في الخبرة

 .ملم 35 ولفافة فيلم بحجم الخاصة بهم، الكاميرا إحضار الورشة هذه

 

ي التصوير الفوتوغرافي في الشوارع، وهب شغوفةفي أبوظبي.  مقيمةمزنة المزروعي مصورة سينمائية 

وتطبعه في غرفتها المظلمة. عملت في تصوير األفالم  تحّمضهاألسود واألبيض، الذي ب تصّور أساساً 

وقدمت العديد من ورش العمل حول هذا الموضوع في دولة اإلمارات  ،خالل السنوات الثماني الماضية

 .العربية المتحدة

 

 

 

المستدامة والحياة المدروسة المائدة: عمل ورشة  

 إيفريدي فيست مع

 2018 نوفمبر 17 السبت،

 عصراً  3:00 - اً صباح 11:00

 المريجة ساحة مطعم ومقهى فن كافيه،

 

 اخلد سواء وخارجه، المطبخ في النفايات من والحد الشخصية االستدامة على هذه العمل ورشة ستركز

 الوجبات وإعداد االستهالك عملية أن كيف المشاركون سيستكشف الورشة، خالل. خارجه أو المنزل

. الصحن وضعها في إلى الشراء من مرحلة أكبر العملية بعناية هذه مراقبة يمكن وكيف البيئة، على تؤثر

 المجتمعي نالتعاو تعزيز بطرق اليومي والتذكير المنزل في البسيطة التغييرات على التركيز خالل من

 جيرانهمو منازلهم ستفيد التي المسؤولة بالحياة شعوراً  المشاركون سيطور النمط االستهالكي، من بدالً 

 .وكوكبهم

 

"إيفريدي فيست" كاتبة تحب طهي الطعام وتناوله، والتعرف على ثقافات جديدة أينما   منستيفاني 

سافرت. وهي شغوفة بالمحيط والحياة البرية، وتسعى جاهدة لتعيش حياة بنفايات أقل للحد من تأثيرها 

 .على األرض

 

 

 

: مجبوسالطهي استكشافات  
 2018نوفمبر  24السبت، 

 بعد الظهر 2:00 -صباحاً   11:00

  نقطة التجمع: تحدد الحقاً 

      متاح لذوي االحتياجات الخاصة التالية: 

 كنيم المتحدة، العربية اإلمارات لدولة واألربعين السابع الوطني اليوم أجواء إلى االنضمام خالل من

 محبوبةال األرز أطباق أكثر أحد وهو المجبوس، تحضير كيفية وتعلم اليوم، بهذا االحتفال للمشاركين

 وابلالت من وفيرة مختارة ومجموعة( مجففة حبيبات مع) اللومي ويأتي هذا الطبق بنكهة. اإلمارات في

 من. الغنية الطماطم صلصة في مطبوخة وكلها والسمك، والدجاج واللحم األرز من ويتكون العطرية،



 
 
 
 

 

ً  الطبق هذا يجعل ما فهم السهل ً  طعاما ً  وغذاءً  مريحا  ورشة في. اإلماراتية الغداء مائدة على أساسيا

 .التقليدية بالطريقة وتناوله المجبوس، إعداد عملية المشاركون سيتعلم هذه، العمل


