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28 سبتمبر - 25 يناير

الفنية  المباني 
الرسول عبد  حسين  بيت 

الشارقة المريجة، 

برنامج الفنان الناشئ لمؤسسة الشارقة للفنون
تستمر مؤسسة الشارقة للفنون في البرنامج التعليمي للناشئة في خريف 2013. سلسلة 
من المحاضرات وورش العمل المكثفة والمناقشات وفرص العمل مع محترفي الفن تقدم 

إلى الفنان الناشئ الذي يطمح إلى تعميق وتطوير مهاراته الفنية العملية والمهنية.

يرجى م¥حظة أن كل دورة تتكون مما � يقل عن أربع ورش عمل. ويمكن  ا�لتحاق بالدورات 
 على شكل سلسلة أو بشكل منفصل.

ً
معا

 education@sharjahart.org   للتسجيل في ورش العمل والبرامج يرجى التواصل عبر
أو من خ¥ل ا�تصال على 06 568 5050

دورة التصوير الضوئي
28 سبتمبر + 26 أكتوبر + 16 نوفمبر + 14 ديسمبر + 11 يناير  +   18 يناير + 1 فبراير

على مدى عدة أسابيع يتعلم الط¥ب ويعرض عليم مجموعة متنوعة من أساليب التصوير 
المختلفة مثل:

التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية، السبـت  28 سبتمبر من 10 – 3 مساء
التصوير المفاهيمي، السبـت 26 أكتوبر من 10صباحا – 3 مساء
التصوير الوثائقي، السبـت  16 نوفمبر من 10 صباحا – 3 مساء
التصويرالشوارع، السبـت  14 ديسمبر من  10 صباحا – 3 مساء

التصويرالبورتريه، السبـت 11 يناير من 10 صباحا – 3 مساء
التصوير التجريبي، 18 يناير من 10 صباحا – 3 مساء

التصوير الليلي، السبـت 1 فبراير من 3 - 9 مساء

دورة تصميم المعارض
5 أكتوبر + 2 نوفمبر + 23 نوفمبر + 21 ديسمبر

تحت التوجيه المهني من القَيمين والمصممين، سيحظى المشاركون من خ¥ل الدورات النظرية 
والعملية بفرصة التعرف  على جميع جوانب تصميم المعرض بما في ذلك:

تطوير المفوم، السبت 5 أكتوبرمن   10 صباحا 1- مساء
تخطيط المعارض، السبت  2 نوفمبر من 10 صباحا 1- مساء
تصميم ا�ضاءة، السبت  23 نوفمبر من 10 صباحا 1- مساء

الصوت، السبت، 23 نوفمبر من 2 - 5 مساء
التنسيق ا�ع�مي، 21 ديسمبر 2 - 5 مساء



دورة التطوير المهني للفنان البصري والتطبيقي
2 نوفمبر + 30 نوفمبر + 21 ديسمبر

تركز سلسلة ورش العمل هذه على الطرق المختلفة للوصول إلى أهدافك المهنية. يديرها محترفون 
وخبراء، لتركز كل ورشة على مفوم مختلف للممارسة الفنية وتقدم دراسة للحالة، والحلول العملية، 

الجدل والنقاش. ورش العمل تتضمن:

العمل ضمن بيئة البناء، السبت 2 نوفمبرمن 2 6-  مساء
التطبيق التعاوني والمترابط، السبت   30 نوفمبر من 10 صباحا 1- مساء

ا�قامات والمشاريع المكلف بها ذات الموقع المحدد، السبت 21 ديسمبر من 10 صباحا 1- مساء

دورة العرض التقديمي ا�حترافي
9 نوفمبر + 7 ديسمبر + 28 ديسمبر + 25 يناير

انضموا إلينا في سلسلة من ورش العمل والمناقشات وفرص التواصل مع المتخصصين في الفن 
والتي سوف تساعدك على اكتساب المهارات العملية التي تحتاجها. ورش العمل تشمل:

قَدم نفسك، السبت  9 نوفمبرمن 1-10 مساء
أرشفة أعمالك الفنية (لملفك الشخصي وا�نترنت)، السبت 9 نوفمبر من 4-2 مساء

كيف تتحديث عن عملك الفني، السبت   7 ديسمبر من 10 صباحا 12- مساء
كتابة المقترحات، السبت 7 ديسمبر من 3:30-1:30 مساء

الكتابة النقدية بالغة ا�نجليزية، السبت  28 ديسمبر من 10 صباحا 12- مساء
الكتابة النقدية بالغة العربية، السبت  28 ديسمبر من 3:30-1:30 مساء

استعراض الملف المهني، السبت   25 يناير من 10 صباحا 1- مساء
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