
الربنامج التعليمي للكبار والربامج العامة

هذا الربنامج مخصص لألفراد ما فوق 18 عاماً، وتتضمن الفعاليات ورش عمل وحوارات حول 

التصوير الضويئ، النحت ورسم الطبيعة الصامتة.

املكان: مبنى املقتنيات - منطقة الفنون. 

   education@sharjahart.org للتسجيل يف الربنامج، يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال عىل الرقم 065685050 

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. ويتم توفري جميع املواد 

املستخدمة يف الورش من قبل مؤسسة الشارقة للفنون. 

ورش العمل  

تطوير فكرة من خالل تغيري مفهوم الفشل

3 أكتوبر / 10 أكتوبر /17 أكتوبر 

من خالل هذه الدورة، يتم النظر يف مفهوم الفشل كوسيلة لتشجيع املشاركني عىل صياغة 

أفكارهم استناداً عىل منظورهم لألعامل الفنية وتحديد الصعوبات عن طريق متثيل األفكار برصياً. 

ومن خالل مناقشة جامعية عن كيفية تطبيق النقد البناء، يتم جلب أفكار ومفاهيم املشاركني 

إىل مرحلة التنمية، وبالتايل إعادة النظر يف خطوات صنع األعامل الفنية. تهدف هذه الورشة 

إىل مساعدة املشاركني عىل تطبيق النقد البناء ألعاملهم الشخصية وأعامل فنانون اّخرون. 

يفضل أن يجلب املشاركون إىل الورشة أعامالً فنية غري مكتملة، أو ينظر إليها كأعامل فاشلة 

لتطبيق قواعد الورشة عليها.

رسم شخصية )هيئة( 

 10 أكتوبر /17 أكتوبر / 24 أكتوبر/7 نوفمرب

02:00 ظهراً - 05:00 عرصاً

تعد هذه الورشة مقدمة ألساسيات رسم التكوين البرشي، يتعلم املشاركون خاللها مبادئ 

الرسم املنظوري والحجم والقياسات والنسبة والفضاء والفضاء السلبي، باإلضافة إىل العمق 

واألسلوب. وكجزء من عملية التعلم يكلف املشاركون بتنفيذ بعض املهام لتعزيز قدرتهم عىل 

رسم شخصية حقيقية.

فن الضوء 

7 نوفمرب 2015

يتم تشجيع املشاركني عىل استكشاف مجموعة واسعة من املواد الالزمة إلنتاج قطعة فنية 

مستوحاة من معرض الضوء. وتشمل العوامل التي يجب أخذها بعني االعتبار: الوقت، الشفافية، 

 معالجة الضوء، انعكاس الضوء وامتصاص األسطح للضوء. 

استكشاف معرض الضوء

14 نوفمرب 2015

جولة استكشافية حول معرض الضوء يتمكن فيها املشاركون من  التعرف عىل األعامل الفنية 

املعروضة عن كثب، ومناقشة الخدع البرصية املستخدمة يف هذه األعامل وتقنيات الرتكيب 

والجامليات وغريها من محاور النقاش.

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي للكبار لفصل 

الخريف

سبتمرب - نوفمرب 2015

مبنى املقتنيات

منطقة الفنون 


