
مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي

للفنان الناشئ
ربيع 2014

29 مارس - 6 سبتمبر
الفنية  المباني 

G مبنى 
الشارقة المريجة، 

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون سلسلة من الندوات وورش العمل المكثفة، 
والمناقشات مع العاملين في مجال الفن والتي تستهدف الفنانين الشباب الذين يرغبون 

في تعميق ممارساتم وتطوير مهاراتم المهنية والعملية.

يأتي جزء من برنامج الفنان الناشئ – الذي تقدمه مؤسسة الشارقة للفنون في ربيع 
2014، في إطار الشارقة عاصمة للثقافة ا�س�مية لعام 2014.

يرجى م�حظة أن جميع ورش العمل وا¥نشطة هي جلسات مستقلة.
G المكان: المباني الفنية في مؤسسة الشارقة للفنون، مبنى

 education@sharjahart.org للتسجيل يرجى التواصل عبر البريد ا©لكتروني
أوا©تصال برقم الهاتف 5050 568 06

جميع ا¥نشطة مجانية ومتاحة أمام الجمور.
يتم توفير جميع المواد من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش عمل الرسم 
تم تصميم ورش العمل لجميع المستويات مع توفير جلسات توجيهية فردية متقدمة.

ورشة عمل صناعة الورق اليدوية 
29 مارس 

 حتى 12:30 بعد الظر 
ً
10:00 صباحا

توفر هذه الورشة مقدمة لعملية صناعة الورق بشكل يدوي. سوف يتعلم المشاركون 
كيفية صنع عجينة الورق من النباتات والقطن و ألياف الكتان وكذلك نفايات الورق.

رسم الحياة الصامتة
29 مارس 

1:00 بعد الظر حتى 5:00 مساًء

من خ�ل العمل باستخدام كائنات صامتة، سيكون لدى الط�ب الفرصة ©ستكشاف 
مجموعة متنوعة من أدوات الرسم والمواد مثل الرصاص والفحم والحبر، وذلك من أجل 

فم خطوط الكائن ودرجته اللونية وملمسه وتكوينه.

رسم البورتريه
12 أبريل 

 حتى 2:00 بعد الظر 
ً
10:00 صباحا

يتعلم المشاركون حول النسب والخطوط والقيمة من خ�ل العمل على دراسات سريعة 
وأخرى أطول. كما سيتم تناول موضوع تطوير القدرة على التقاط الم�مح الشخصية. 



مؤسسة الشارقة
للفنون

-
البرنامج التعليمي

للفنان الناشئ
رسم المدينة 

10 مايو 
 حتى 3:00 بعد الظر

ً
10:00 صباحا

تقام ورشة العمل في موقع ضمن بيئات حضرية، وحدائق ومواقع مختلفة في جميع 
أنحاء الشارقة، حيث سيقوم المشاركون في مراقبة وتسجيل تفاصيل من المدينة. 
ستغطى ورشة العمل الرسم بسرعات ومدة مختلفة، ومن خ�ل المنظور الواحد 

 عن 
ً
والمنظوران، با�ضافة إلى مواضيع القياس والنسب، والملمس وتكوين السطح ، فض�

الفضاء  والعمق ودرجة اللون.

الهندسة في الفن
7 مايو 

 حتى 2:00 بعد الظر 
ً
10:00 صباحا

هذه الورشة قائمة على البحث في الهندسة من وجهة نظر الرسم، وهي مقدمة 
عملية ¥نماط الهندسية ا�س�مية. سوف يتعلم الط�ب بناء أنماط هندسية واكتساب 

فم لÆهمية التاريخية والرمزية للهندسة في الفن. 

نمط ا¥رابيسك
7 يونيو 

2:30 بعد الظر حتى 6:30 مساًء 

تعطي هذه الورشة للط�ب مقدمة عملية لمبادئ النمط ا�س�مي. ومن خ�ل العمل 
على تصاميم جاهزة، سوف يتم توجيه المشاركين للقيام بإعداد ورقة والتجريب باللون 
وتقنية الفرشاة. كما سيكون لديم الفرصة لتجربة تصميم نباتي باستخدام تقنية اليد 

 باسم النمط ا�س�مي.
ً
الحرة، المعروف أيضا

طرق ومواد الرسم 
21 يونيو 

 حتى 5:00 مساًء
ً
10:00 صباحا

تعّرف ورشة العمل هذه الط�ب على استخدام المواد التقليدية والتقنيات في الرسم. 
كما يتعلم المشاركون إعداد الطبقات ا¥ساسية وخلط الدهانات الخاصة بم من أصباغ 

ومواد ©صقة تقليدية عند تنفيذ ا¥ساليب المختلفة.

اللوحات الصامتة 
9 أغسطس

2:00 بعد الظر حتى 4:30 مساًء

تم تصميم هذه الورشة لتطوير مهارات الرسم من خ�ل عمل لوحات صامتة. وسوف 
يكون التركيز على اللون والقيمة والتكوين، وكذلك تعلم كيفية ترجمة الكائنات إلى أشكال 

بسيطة تساعد على التخلي عن التفاصيل غير الضرورية.

دورة الرسم



ندوات مواضيعية 

مؤسسة الشارقة
للفنون

-
البرنامج التعليمي

للفنان الناشئ
رسم المناظر الطبيعية 

23 أغسطس 
 حتى 3:00 بعد الظر 

ً
10:00 صباحا

باستخدام رسومات أو صور فوتوغرافية يستكشف المشاركون رسم المناظر الطبيعية من 
حيث اللون والملمس وا�يقاع والتكوين. تهدف ورشة العمل هذه إلى تطوير استجابة 

الخيال، وتركز على نج تجريبي أكثر لرسم المناظر الطبيعية. حيث سيتم تشجيع الط�ب على 
تنفيذ رسم ملون وسيط والذي سيشكل أساس اللوحة.

رسم المنمنمات
6 سبتمبر 

 حتى 5:00 بعد الظر 
ً
10:00 صباحا

يتم إعطاء المشاركين لمحة موجزة عن المدارس وا¥ساليب المختلفة الخاصة برسم 
المنمنمات، مع التركيز على التقاليد الفارسية. ويأخذ هذا المقرر بعين ا©عتبار رمزية اللون 

والدقة والتصميم، ويقدم إرشادات بشأن استخدام ا¥ساليب والمواد التقليدية. 

الفن و التغيير ا©جتماعي 
26 أبريل 

 
ً
 حتى 1:00 ظرا

ً
10:00 صباحا

على مدى عقود، استخدم الفنانون والناشطون ممارسات فنية خاصة بم لتحفيز التحول 
ا©جتماعي. تنظر هذه الندوة في الطرق التي يتحدى بها فنانون معاصرون وتجمعات فنية 
محددة ا¥عراف ا©جتماعية والسياسية والثقافية �نتاج التغيير. وسوف يشارك الط�ب في 

 بالعمل 
ً
المناقشة من خ�ل دراستم لحالة فنانين رئيسيين. وسيقوم المشاركون أيضا

ق حول استراتيجيات وضع 
ّ
بشكل فردي وفي مجموعات وذلك للتفكير بشكل خ�

حقائقم الشخصية ضمن السياقات السياسية/ العامة للفت ا©نتباه إلى القضايا التي 
تهمم.

الفن واللغة
26 أبريل

1:30 بعد الظر حتى 4:30 مساًء

تركز هذه الندوة على القضايا المعاصرة المتعلقة بمجال الفن والنص. وستقوم بتطوير 
فم الخطابات الحالية حول النص واللغة ضمن عالم الفن والثقافة المعاصرة، وسوف تنظر 

في إنتاج النصوص وع�قتها بصنع الصورة، و شكل وجرس الكتاب وممارسات الكلمة 
المنطوقة. كما تشتمل الندوة على قراءات ومناقشات.



مؤسسة الشارقة
للفنون

-
البرنامج التعليمي

للفنان الناشئ
المواد والمعنى

31 مايو 
  

ً
 حتى 1:00 ظرا

ً
10:00 صباحا

في كثير من ا¥حيان تقوم  المواد في النحت المعاصر بتشكيل المعنى. إن اختيار الفنان 
 على فهمنا لعمله. تتناول هذه الندوة القصة التي يرويها كل 

ً
لمواد منحوتته يؤثر غالبا

ه، وكيف تؤثر هذه 
َ
عمل فني، قصة صنعه ومعناه، واختيار الفنان للمواد التي تشكل

الخيارات على فهمنا لعمله. وتشتمل هذه الندوة على قراءات ومناقشة وجلسات 
صناعة الفن.

الثقافة البصرية للفنون في ا�مارات العربية المتحدة 
31 مايو

2:00 بعد الظر حتى 4:30 مساًء

تمثل هذه الندوة مقدمة عن أهمية الثقافة البصرية في الفنون، مع التركيز على دولة 
ا�مارات العربية المتحدة. وهي تأتي ضمن السياق ا©جتماعي والثقافي وا©قتصادي 
والسياسي، وستركز المناقشة  على موضوع بناء الوية البصرية في ا�مارات العربية 

المتحدة ومختلف المواد البصرية والعناصر الثقافية المستخدمة في تشكيل الوية 
 على مناقشة السبل التي قام من خ�لها الفنانون 

ً
الثقافية. وسوف تشمل أيضا

المعاصرون بم�ئمة هذه العناصر والتعبير عنها في تمثي�تم البصرية. 


