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G مبنى 

الشارقة المريجة، 

برنامج الفنانين الشباب 
هل أنت فنان شاب تشرع في مسيرتك المهنية؟ تبحث عن المشورة التي تحتاج لتساعدك على 

النجاح في عالم الفن. انضم إلينا في مدرسة مؤسسة الشارقة الصيفية  في سلسلة من ورش 
العمل المكثفة والمناقشات وفرص التواصل مع متخصصين في الفن مما يساعدك على اكتساب 

المهارات العملية التي تحتاجها.

 www.sharjahart.org للحصول على جدول الفعاليات الكامل يرجى زيارة
للتسجيل يرجى التواصل عبر  education@sharjahart.org أو ا¯تصال على

.٠٦ ٥٦٨ ٥٠٥٠ 

ً
 ناجحا

ً
كيف تقدم اقتراحا

٢٦ يونيو – ٣ يوليو 
3 – 5 مساًء 

استكمال تطبيق وكتابة مقترحات للمعارض وبرامج ا¶قامات وفرص التمويل هو مهمة شاقة 
ولكنها ذات أهمية ¯ تتجزأ بالنسبة للعديد من الفنانين الشباب. انضم إلينا في هذه المناقشة 

الهامة التي تطرح استراتيجيات حول كيفية كتابة وإعداد مقترح واضح ومنظم ومتطور.

تصوير أعمالك الفنية
٢٤ً يونيو – ١ يوليو 

١٠ -١٢ ظرا

في ورشة العمل هذه والقائمة على المحاضرات، سوف يتعلم الطÄب التقنيات المناسبة لÃضاءة، 
ووضع الخلفيات وإعدادات اÇلوان الصحيحة عند تصوير أعمالم الفنية سواء لملفم المهني أو 

للعروض التقديمية. يجب على المشاركين إحضار كاميرا رقمية أو SLR إلى الورشة.

استعراض ملف الفنان المهني
٧ يوليو 

٣-٥ مساًء 

استفد من هذه الفرصة ا¯ستثنائية لمراجعة ملفك من قبل متخصصين في عالم الفن. سوف يحظى 
كل مشارك بجلسة تتألف من ٢٠  دقيقة مع خبراء في هذا المجال للوقوف على آرائم القيمة 

ونصائحم حول سبل تطوير العمل الفني. يجب على الفنانين جلب 6-4 أمثلة من اÇعمال كحد أدنى، 
.
ً
با¶ضافة إلى السيرة الذاتية وبيان الفنان. يطلب التسجيل مسبقا

ورشة كتابة بيان الفنان
٢٣ً يونيو و٣٠ يونيو 

١٠ -١٢ ظرا

هذه الدورة والتي تمتد لمدة ساعتين يتعلم من خÄلها المشاركون ترجمة أفكارهم البصرية في 
كلمات. كما يتعلمون كيفية كتابة بياٍن حول أعمالم بشكل فَعال مما يساعد في الحصول على 

النج ا¶يجابي في الكتابة. يرجى إحضار عينة من بيانات سابقة للمراجعة.



مؤسسة الشارقة
للفنون

-
الصيف يبدأ هنا!

حوار مع ...
٢٧ يونيو – ٤ يوليو 

 
ً
٣ - ٤:١٥ عصرا

التركيز على معرض مؤسسة الشارقة للفنون الصيفي: أعمال مختارة، انضموا إلينا كل أسبوع لعقد 
سلسلة من المحادثات عندما نستكشف ونناقش الموضوعات ذات الصلة بالصناعة مع خبراء الفن.

• قَيم يأخذ الجمور من خالل عملية تنظيم معرض لمؤسسة الشارقة للفنون من البداية حتى 
النهاية. تجول في معرض مؤسسة الشارقة للفنون الصيفي: تتبعها أعمال عدة

• تعرف على تقنيات الحفظ المعاصرة

• تصميم وإنتاج المعارض

ورشة الكتابة حول الفن 
في اللغة ا¶نجليزية: ٢٣ يونيو و٣٠ يوليو

 
ً
٣ – ٥ عصرا

في اللغة العربية: ٢٤ يونيو – ١ يوليو 
 
ً
٣ – ٥ عصرا

تهدف ورشة الكتابة إلى تطوير الكتابة النقدية حول المشاريع الفنية والتقييمية. سيقود المدرب 
الطلبة بتمارين وقراءات ونقاشات حول أعمال المشاركين. 

هذه الورشة متاحة باللغتين العربية وا¶نجليزية. 

تصميم معرض
ورشة عمل ليوم كامل

٢٥ يونيو و٢ يوليو 
 
ً
 – ١٢ ظرا

ً
٩ صباحا

 
ً
 – ٥ عصرا

ً
٢ ظرا

هذه الندوة المكثفة وعلى مدى يوم كامل يتعرف من خÄلها الطÄب على جوانب تنظيم وتصميم 
المعارض الفنية. تحت التوجيه المهني من القيمين والمصممين، والمشاركون هم زمام المبادرة من 

خÄل جلسات صباحية ومسائية نظرية وعملية تعرف الطÄب على جميع جوانب تصميم المعرض بما 
في ذلك: تطوير مفوم المعرض، واختيار الفنانين واÇعمال الفنية المناسبة، وكتابة نصوص الجدار، 

وتصميم المعارض، والتعليق والتركيب، وأهمية ا¶ضاءة والرطوبة والتحكم في درجة الحرارة.


