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 / المدارس والمراكز برنامج المجتمعيال
 

 
 والرحالت مع المجتمع ورش العمل مجموعة متنوعة من 13لبينالي الشارقة  التوعية المجتمعية برنامج يقدم

التي  هذه الورش الشاملة تقام .المحاصيل، األرض، والطهيالثيمات األساسية للبينالي: الماء،  المستوحاة من

في ساحة المريجة، وساحة  واإلبداع، في المناطق الحضرية، واالستدامة المشاركة العامة، والبحث تحث على

 .والمنطقة المحيطة بها SAFneighbourhood#الفنون، وحديقة الحي، وحي مؤسسة الشارقة للفنون 

 
 

 الورش
 

 الوصفات المنزلية للمشروبات العشبية اإلماراتيةرحلة: 

 ما الهاشميهبالتعاون مع 

 2017مارس  18السبت، 

 مساء   7:00 –بعد الظهر  2:00

 ساحة المريجة ،مركز المعلوماتنقطة اللقاء: 

 +15األعمار: 

 

: تماوج في المباني الفنية الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون، سيجتمع 13بعد جولة مفصلة لبينالي الشارقة 

للمحادثة وإجراء ورشة عمل حول الخصائص الطبية للنباتات واألعشاب.  بيت حسين مكرانيالمشاركون في 

ي محالت السوبر ماركت ما الهاشمي بإلقاء محاضرة حول النباتات واألعشاب المتوفرة فهوسوف تقوم 

المحلية، مشيرة إلى أن قوة العالجات الطبيعية غالبا  ما يتم تجاهلها، وموضحة كيف أن اهتمامها بعلم األحياء 

وكذلك العالجات التي جرى اتباعها جيال  بعد جيل، قد شكلت معرفتها بأفضل السبل الستخدام هذه النباتات 

 تعريف المشاركين جولة في سوق التوابل النابض بالحياة، حيث سيتمسيتبع حديثها  لتغذية وشفاء عائلتها.

صناعة  طرق ستقدم الهاشمي. المتوفرة وخصائصها الطبية األعشاب والتوابل على مجموعة متنوعة من

 .من هذه المكونات مختلفة باستخدام تركيبات الوصفات البسيطة للعالج باألعشاب

 
  غداء مأدبةاليوم المفتوح: تبادل البذور و

 بالتعاون مع سلو ليفينغ

 2017مارس  25السبت، 

 عصرا   5:00 –ظهرا   12:00

 ساحة المريجة ،الحينقطة اللقاء: حديقة 

 كل األعمار

 

، حيث ستتحدث لورا الحي: تماوج، سيتجمع المشاركون في حديقة 13بعد جولة مفصلة لبينالي الشارقة 

التحديات التي تواجهها في المنطقة عند زراعة التربة والطرق دبي، عن  –ماري، مؤسسة سلو فود -االيس

سيعقب حديثها تبادل البذور والنباتات، حيث سيتم دعوة المشاركين لتبادل . لتجديد رمال الصحراء كبديل

وسيختتم اليوم بوجبة طعام بما هو  النباتات والبذور التي جلبوها معهم وغيرها من المواد ذات صلة بالحدائق.

متوفر، حيث سيجلب المشاركون أطباقا  من منازلهم تحتوي على األعشاب أو الخضروات التي تتواجد بسهولة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. سُتعرض أيضا  رسوم توضيحية نباتية ونماذج مستوحاة من حديقة 

شاركون في تصميم رسوم مؤسسة الشارقة للفنون للمشاركين، وسوف تتاح المواد الفنية في حال رغب الم

 توضيحية ومجالت جديدة.

 

 نقاشات المائدة المستديرة: تفكيك األساطير والخرافات الحضرية

 2017أبريل  8السبت، 

 مساء  8:30  – 5:30

 ساحة المريجة ،الحينقطة اللقاء: حديقة 

  التوعية المجتمعية البرنامج
  مايو –مارس 
2017 

 
 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 +18األعمار: 

 

الرا خالدي حول موضوع األرض : تماوج، ومستوحاة من بحوث القّيمة 13بعد جولة في بينالي الشارقة 

كبنية تحتية مبنية على اآلداب مثل األساطير الحضرية، والثقافة الشعبية والفولكلور، سيناقش المشاركون 

، وأيضا  األساطير الحضرية في التكنولوجيا، مثل نفسيةاألساطير الحضرية المحلية وعالقتها باألمراض ال

لمتسلسلة، في نقاش مائدة مستديرة غير رسمي في حديقة مؤسسة الفيروسات ورسائل البريد اإللكتروني ا

 الشارقة للفنون.

 

 SB13Photowalk# (1) 13جولة تصوير بينالي الشارقة 

 2017أبريل  11الثالثاء، 

 عصرا   5:00 –ظهرا   12:00

 نقطة اللقاء: المباني الفنية الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون

 +15األعمار: 

 

: تماوج، واستكشاف منطقة الفنون في الشارقة، وحكايات 13سيقوم المشاركون بجولة في بينالي الشارقة 

ومن خالل الرحلة أيضا  سوف يستكشفون المنازل  .SAFneighbourhood#حي مؤسسة الشارقة للفنون 

 13الفنية لبينالي الشارقة في أحد األماكن السرية، ثم ينخرطون مع األعمال  غداءالتراثية، ويتناولون وجبة ال

 ويتمتعون بالتواصل مع الزمالء في مجتمع وسائل التواصل اإلجتماعي والتصوير.

 

سيكون عدد المشاركين محدودا ، لذا يرجى التسجيل على البريد اإللكتروني 

community@sharjahart.org. 

 

 الجيوتاكو )طباعة السمك بالطريقة اليابانية التقليدية( في مزاد السمكرحلة: طباعة 

 بدعم من سوق الجبيل، وبالتعاون مع رانيا جشي

 2017أبريل  22السبت، 

 مساء   7:00 –بعد الظهر  2:00

 نقطة اللقاء: سوق الجبيل، تليها المباني الفنية الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون

 +18األعمار: 

 

الواجهة البحرية المزدحمة في الشارقة وميناء خالد، سيتعرف المشاركون على رحلة الصيادين  مستكشفين

وما هي بعض التحديات  وكيف يتم تحديد األسعار؟ لصيد األسماك وبيعها في مزادات األسماك بسوق الجبيل.

يل، من طابور وسيقوم المشاركون بحضور جميع مراحل مزاد األسماك الحيوي في سوق الجب القانونية؟

 األسماك التي ستعرض في المزاد، إلى الهتافات اإليقاعية للمشاركين في المزادات، ولتنظيف وتوزيع األسماك.

بعد المزاد، سيقوم المشاركون بطباعة صور السمك على أوراق باستخدام أحبار وأصباغ طبيعية من مواد 

طريقة يابانية لطباعة صور األسماك باستخدام ، وهي (gyotakuمستوحاة من الجيوتاكو ) غذائية وتوابل.

أحبار غير سامة واألسماك نفسها، ستقدم هذه اللوحات المطبوعة أوصافا  مفصلة للمواد واألنماط الطبيعية 

 ألنواع مختلفة من األسماك.

 

 ستتوفر وسائل التنقل بين المباني الفنية الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون وسوق الجبيل.

 

 SB13Photowalk#( 2) 13جولة تصوير بينالي الشارقة 
 2017أبريل  29السبت، 

 عصرا   5:00 –ظهرا   12:00

 مبنى الطبق الطائر: نقطة اللقاء

 +15: األعمار

 

mailto:community@sharjahart.org


 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

: تماوج، وهما مبنى الطبق 13سيقوم المشاركون بجولة في موقعين خارجيين من مواقع بينالي الشارقة 

 ويتعلمون القريبة منه؛ الحمرية للصيادين قرية يستكشفون وسوف الحديث، الحمرية وسوق الشهير الطائر

على الشاطئ  وينتهي اليوم بنزهة. يتم حفظه بالملح الصخري تقليدي إماراتي المالح، وهو سمك كيفية تحضير

صل مع ويتمتعون بالتوا 13ينخرطون أيضا  مع األعمال الفنية لبينالي الشارقة  سوف. بوجبات تقليدية خفيفة

 .الزمالء في مجتمع وسائل التواصل اإلجتماعي والتصوير

 

 الحديث. الحمرية وسوق الشهير ستتوفر وسائل التنقل بين مبنى الطبق الطائر

 

سيكون عدد المشاركين محدودا ، لذا يرجى التسجيل على البريد اإللكتروني 

community@sharjahart.org. 

 

 الحلويات اإلماراتية استكشاف: رحلة

 2017مايو  6السبت، 

 بعد الظهر 2:00 –صباحا   11:00

 السركال بيت: نقطة اللقاء

 +18: األعمار

 

مليء بمحالت السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة  SAFneighbourhood#حي مؤسسة الشارقة للفنون 

وغالبا  ما  التي تبيع الحلويات التي تثير ذكريات الحنين ألولئك الذين نشأوا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتم تعزيز متاجر الحي برائحة قوية صادرة من مصنع بسكويت تيفاني في الجهة المقابلة للخور في ميناء 

ه الدورة، سيقوم المشاركون أوال  باستكشاف أحد متاجر الحلوى في السوق اإليراني، في منطقة في هذ خالد.

سيقوم صاحب المحل بأخذ المشاركين في جولة تفصيلية ممتعة عن الحلويات، متحدثا  عما هو شائع  الفنون.

متبعين رائحة البسكويت بعدها سيأخذ المشاركون مركب أجرة بحرية من الكورنيش  أكثر والمكونات واألصول.

 إلى مصنع بسكويت تيفاني نفسه.

 

سيكون عدد المشاركين محدودا ، لذا يرجى التسجيل على البريد اإللكتروني 

community@sharjahart.org. 

 

 رحلة: النباتات الطبية في الثقافة اإلسالمية

 سالميةبدعم من الحديقة اإل

 2017مايو  20السبت، 

 عصرا   5:00 –ظهرا   12:00

 نقطة اللقاء: المباني الفنية الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون، تليها الحديقة اإلسالمية

 +15األعمار: 

 

: تماوج، سيقوم المشاركون بجولة في الحديقة اإلسالمية في منتزه 13بعد جولة مفصلة لبينالي الشارقة 

ي تحتوي على مجموعة من النباتات اإلقليمية المذكورة في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة الصحراء، والت

سيقوم المشاركون أيضا  باستكشاف كيفية إعداد وجبة مغذية مباشرة من النباتات  لفوائدها الطبية والغذائية.

 المعروضة.

 

 الشارقة للفنون والحديقة النباتية اإلسالمية.سيتم توفير وسائل النقل بين المباني الفنية الخاصة بمؤسسة 
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 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 


