
مؤسسة
الشارقة للفنون

-
نادي الفيلم 
وبرنامج الفنان

الناشئ
٢٧ سبتمبر ٢٠١٤

 ٧ فبرابر ٢٠١٥
المقتنيات  مبنى 

الفنون منطقة 
لشويهين ا

 يتيح الفرصة لكّتاب وصانعي ا ف�م كي يتعلموا 
ً
تنظم مؤسسة الشارقة للفنون برنامجا

 من 
ً
كيفية إنتاج ا ف�م القصيرة، وذلك مع اكتساب أهم أساسيات صناعة ا ف�م عموما

خ�ل ا¬رشادات العملية. وتتألف كل دورة من مكّونين، ا ول هو ندوة تتضمن محاضرات غير 
ب على المبادئ النظرية 

ّ
رسمية وحوارات قائمة على قراءات معّينة، وذلك لتعريف الط�

لصناعة ا ف�م. أما الثاني، فو ورش عمل تعّرف المشاركين على المهارات وا فكار 
العملية المطلوبة مع تطويرها لديم. 

ومن المحّبذ أن يحضر المشاركون كافة الندوات وورش العمل كي يحققوا أقصى فائدة 
 أن كافة الدورات تتم تحت إشراف خبراء محترفين في مجا¸ت 

ً
ممكنة من البرنامج، علما

عملم.  

وبعد انتهاء الدورة، سيقوم كل طالب أو مجموعة ط�ب بإنتاج فيلم قصير كامل، وسيكون 
الموعد النهائي لتسليم ا ف�م القصيرة 21 مارس 2015. 

الموقع: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون 

للتسجيل، يرجى مراسلتنا على البريد ا¬لكتروني: education@sharjahart.org  أو ا¸تصال 
بنا على الهاتف: 06 568 5050 

فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.. رجاًء ¸ تنسوا إحضار الكاميرا 
الرقمية خاصتكم. 

وصف الدورات:

أسس كتابة السيناريو
- 5:30 مساًء 

ً
 الندوة: 27 سبتمبر               12:30 ظرا

- 5 مساًء 
ً
ورشة العمل: 11 أكتوبر        2 ظرا

تقّدم هذه الدورة لمحة عامة وشاملة عن عملية كتابة نصوص ا ف�م القصيرة، وذلك 
عبر سلسلة من تمرينات الكتابة العملية التي يقوم المشاركون من خ�لها بوضع الخطوط 

 بمشهد. وتتضمن الجلسات مقدّمة 
ً
العريضة للقصة، ومن ثم كتابة تفاصيلها مشهدا

تعريفية حول السرد السينمائي، وسرد القصص من خ�ل الشخصيات، والحوار، وا حداث. 
 على تعديل وصياغة النصوص السينمائية. 

ً
كما يتم التركيز أيضا



إعداد القصة المصورة 

- 5:30 مساء 
ً
 الندوة:  18 أكتوبر           12:30 ظرا

- 5 مساًء 
ً
ورشة العمل: 1 نوفمبر     2 ظرا

- للمشاركين فرصة التعّمق 
ً
تتيح هذه الدورة- التي تتسم بطابعها التفاعلي والعملي جدا

في فم كيفية إعداد القّصة المصورة للفيلم؛ حيث تبدأ بمحاضرة حول تاريخ القصة 
المصورة ودراسة عن صانعي ا ف�م، ومن ثم يتعلم الط�ب كيفية استخدام تقنيات 

مختلفة للرسم عبر تمارين عملية من شأنها مساعدتم على تشكيل رؤيتم الفنية 
وتطوير مهارتم السردية. 

إخراج

- 5:30 مساًءً
ً
الندوة:  15 نوفمبر   12:30 ظرا

توفر هذه الندوة مقدّمة تعريفية حول الجوانب العملية لصناعة ا ف�م، حيث سيتم تعريف 
المشاركين على الخطوات التي تسبق ا¬نتاج، بما فيها اختيار الممثلين والبحث عن المواقع 

المناسبة. وسيتم ا¸عتماد على دراسات حا¸ت بهدف تسليط الضوء على المنهجيات 
المتبعة في عدد من ا ف�م البارزة. كما ستتضمن ورشة العمل- التي تستمر ليوم واحد- 

مجموعة تمارين عملية لمساعدة المشاركين على تطوير مهاراتم، وسيتبعها عروض 
تقديمية وحوارات حول الموضوع. 

التصوير باستخدام كاميرا رقمية

- 5:30 مساًء 
ً
الندوة: 29 نوفمبر           12:30 ظرا

 
ً
- 1 ظرا

ً
ورشة العمل: 13 ديسمبر   10 صباحا

تساعد هذه الدورة المشاركين على إتقان استخدام الوسائل الرقمية؛ إذ سيكتسبون خبرة 
في التعامل مع المعّدات، وسيتعلمون كيفية تنفيذ مجموعة متنوعة من تقنيات التصوير 

بالكاميرا الرقمية، إلى جانب النصائح القيمة التي سيتلقونها حول التقريب، وتخطيط حركة 
الممثلين ومواقعم، ووضع الع�مات، وتشكيل إطارات المشاهد. 
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ا¬ضاءة والصوت

- 5:30 مساًء
ً
الندوة: 10 يناير           12:30 ظرا

- 5 مساًء 
ً
  ورشة العمل: 24 يناير    2 ظرا

يتم عقد جلسات خ�ل فترتي الصباح وما بعد الظر تحت إشراف وإرشاد محترفين في هذا 
المجال من أجل تعريف المشاركين على أهمية ا¬ضاءة والصوت في عملية صناعة 

ا ف�م. 

م المشاركون تقنيات ا¬ضاءة في المساحات المغلقة والمكشوفة خ�ل 
ّ
ا¬ضاءة: يتعل

أوقات مختلفة من اليوم، وذلك مع استخدام ا¬ضاءة الطبيعية والصناعية، كما يتعّرفون 
على الدرجة اللونية، واستخدام أشرطة تصوير مختلفة من أجل تصحيح وموازنة ا لوان، 
 عن مزايا مختلف تجهيزات ا¬ضاءة. وسيتم تقديم وسائل إضاءة عملية وفعالة 

ً
فض�

للذين ¸ يستطيعون الحصول على معّدات احترافية. 

الصوت: من خ�ل مجموعة من المحاضرات والعروض التوضيحية والتمرينات العملية، 
سيتعّرف الط�ب على كيفية التعامل مع العديد من الميكروفونات لتحقيق جودة صوتية 

عالية في أف�مم. كما سيتعلمون كيفية استخدام مختلف تقنيات التسجيل مثل 
المؤثرات الصوتية، وصوت المحيط، وإدماج الموسيقى في أف�مم.  

مونتاج ا ف�م القصيرة

- 5 مساًء 
ً
ورشة العمل: 7 فبراير    2 ظرا

يتعلم المشاركون مبادئ العمل على مونتاج ا ف�م. وذلك مع تعزيز فهمم لتقنيات 
المونتاج ا ساسية مثل التقاط الصور، واستخدام "الخط الزمني"، والنق�ت بين المشاهد، 

وكيفية إضافة العناوين وإعداد الشارات. كما ستتاح للط�ب فرصة حجز غرفة المونتاج 
التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون من أجل إقامة جلسات المونتاج الخاصة بم. 

 

جميع العروض مجانية.  


