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 البرنامج الصيفي

 التواصل المجتمعي

+01لفئات العمرية ا  

 

 

ورش عمل ونزهات مجتمعية تفاعلية مستوحاة من إلى تصميم مؤسسة الشارقة للفنون  تسعى

المتخصصين بالشؤون الثقافية ومساهمات الفنانين والباحثين بها معارضها المستمرة، والحي المحيط 

 واالستدامة الحضرية، والبحوث العامة، المشاركةالقيّمة على . تحفز هذه الورش ريةوالحض

 .واإلبداع

 

دولة في صيف فصل العلى سبل التكيّف مع حرارة  7102يركز برنامج التواصل المجتمعي لصيف 

 في والحياة الضوء حول جديدة نظر وجهاتاإلمارات العربية المتحدة من خالل نزهات مبكرة توفر 

 الحوارجديدة. صممت ورش العمل لتشجيع  إنتاجية طرق الستكشاف عمل وورش الشارقة،

 العالقة من المتطورة واألنشطة الطهي، أداءعروض  العمل ورش وتشمل الجماعية، والمشاركة

الورش وسكان #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون و والحرفيينن مؤسسة الشارقة للفنون بي النامية

 ."5الفوتوغرافي "الشارقة، وجهة نظر  للتصوير مؤسسة الشارقة للفنون المتزامنة مع معرض

 

.كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع  

 

 

الشروقالشارقة عند   

 

، لذا ينظم البرنامج المجتمعي جوالت تصوير، لمعاينة البيئة الحضرية السبلأفضل  يعد المشي

سة_الشارقة_للفنون ومباني المؤسسة الخارجية وفي مناطق ونزهات استكشافية لـ #حي_مؤس

تكملة لرحلة البرنامج استكشاف إمارة الشارقة في أوقات مختلفة من اليوم وذلك  هذا قررأخرى. 

"الشارقة ليالً" في فبراير  نزهةخالل استكشاف األطعمة والمأكوالت في شارع جمال عبد الناصر 

"الشارقة عند الشروق" أهمية الفجر في بزوغ مختف  الصيفيةنامجنا للنزهات . يستكشف بر7102

 األنشطة والحركات واأللوان.

 

 

 عروض أداء الطهي

 

 نزهتين سابقتين:من مستوحاة ال "طهيالعروض أداء " 7102يقدّم البرنامج المجتمعي لصيف 

 أطعمة على حيث رّكزتا" اإلماراتية الحلويات استكشاف: رحلة" و"تشريح سندويتش الشارقة"

. يعد "عروض للحي االجتماعية الديناميكية في مساهمتها يةوكيف الشائعة والفريدة من نوعها رعواالش

رة في أداء طهي" سلسلة جديدة من ورش العمل التي تستكشف وتحتفل بالمذاقات المتنوعة والمتوف

واء كانت جديدة وصفات س بإعداد والهواة نوالمحترف الطهاة سيقوم #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون.

 أو تقليدية.

 

 

  للفنون_الشارقة_مؤسسة# حرفيي قبل من المبّسطة العمل ورش
 

 بتعليم الخياطين من وفريقه كمال االستاذ قام رمضان، شهر خالل عقدت عمل ورشة خالل
 يمتلك. الثياب غير مرغوب بها تجديد في لمساعدتهم األساسية الخياطة مهارات المشاركين

 الخياطين من ابتداءً  الموهوبين الحرفيين من مجموعة على للفنون_شارقةال_مؤسسة_حي#
 مع وطيدة عالقات فريقنا يبني بينما. الشاي يوصانع التوابل وصوالً إلى مستشاري والخبازين،

 الخفيفة الوجبات أو بها تكليفهم تم التي واألعمال اإلنتاجية الفعاليات خالل من المهرة الحرفيين هؤالء
واالستماع إلى  الخاصة مواهبهمواالستفادة من  االستثنائية مهاراتهماكتشاف  بما يتيح اليوم، لمنتصف
 الصالة سجادة تطريز على 7102 لصيف المجتمعي البرنامجفي  العمل ورش ستركز. قصصهم
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 .القديمة الثياب تدوير وإعادة
 

 

" والبرنامج المجتمعي1"الشارقة، وجهة نظر   

 
" هو النسخة الخامسة من مبادرة مؤسسة الشارقة للفنون السنوية في دعم 5ة نظر معرض "الشارقة، وجه

 المحليين المصورين مهارات تعزيز إلى المعرض يهدفالتصوير الفوتوغرافي في منطقة الخليج العربي. 

 اإلماراتدولة  في شاسعةال الثقافية والمجتمعات البعض بعضهم مع التواصل على وتشجيعهم واإلقليميين

 على تركز صور على 7102يحتوي المعرض في نسخة عام . الخليجي التعاون مجلس ودولالعربية المتحدة 

 التصوير في عمل ورشة 7102 لصيف يالمجتمع برنامجال وسيقدم. الحضري شهدوالم العمارة ثيمة

 .التجريبي الفوتوغرافي

 

 

 ورش العمل

 
صالةحرفيو #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون: تطريز سجادة ال  

7102يوليو  77السبت،   

ظهراً  0:11 –صباحاً  00:11  

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

+05األعمار:   

 

ً  ستخدمي وهو ،قمشةاأل لتزيين التقليدية اليدوية الحرفيعد التطريز من   رسمل معاصرة كحرفة حاليا

رواية  بإمكانها لب الطبيعية والمناظر الهندسيةالزهور  تصاميم على تعد مقصورة لم التي القصص

 من العديد من مستوحاةجديدة  جماعية بصناعة تصاميم ونالمشارك سيقوم .معينة هويةذات  قصص

 تم التي عن القصص والتي تحكي#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون  أزقة في مخبأةال التطريز حالتم

 الخياطين في دأح من اتبتوجيه اإلسالمية الصالة اتسجاد على تطريزها ، ومن ثمالحي من جمعها

 .#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون

 

 نزهة: شروق الشارقة األزرق

 7102أغسطس  5السبت، 

ً  0:01 – فجراً  5:01  صباحا

 نقطة التجمع: مركو المعلومات، ساحة المريجة

 +05األعمار: 

 

 هذا الميناء في راسيةال السفن سيشاهدون حيث خالد ميناء إلى قاربعلى متن  المشاركون سيتوجه

صيدهم المبكرة. سيقوم المشاركون  يعودون بغلةوهم  ينالصياد ونوير البضائع منها تفريغعملية و

ستختتم . أنماط حياة الناس في الصباح الباكرمالحظة و البحيرة، كورنيش على بالمشي ذلك بعد

 المفضلة في #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. مطاعمال أحد في لذيذة إفطار وجبةالجولة ب
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: التصوير الفوتوغرافي التجريبي1الشارقة، وجهة نظر   

7102أغسطس  07السبت،   

مساءً  0:11 – ظهراً  7:11  

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

+00األعمار:   

 

حيث  ،العمارة والمشهد الحضري "5 الشارقة، وجهة نظر"معرض  ثيمة حول تتمحور هذه الورشة

العمارة  جّسدت سابقة قتنياتم منفوتوغرافية  صور إنتاجو استخدام إعادة إلى نوالمشارك سيدعى

 أشكال يببتجر المشاركون يقوم سوف. والمشهد الحضري في #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون

المخطط ا باستخدامالفوتوغرافية  صورهم إنشاءو خيّلت إلعادة والطباعة اإلضاءة من مختلفة

 بالضوء والظل. والتالعب ،تتأمالوال ،سقاط الضوئيواإل ،"سيانوتايب" الفوتوغرافي

 

 

يس رري عرض أداء طهي وورشة: اآل  

 بالتعاون مع آرفا أحمد

7102أغسطس  71، األحد  

ظهراً  0:11 –صباحاً  00:11  

 بيت السركال

+05األعمار:   

 

كريم آيس  نكهات إعداد كيفيةعلم المشاركون في هذه الورشة تللتكيف مع حرارة فصل الصيف، سي

 وسيقوم #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. في جات الموجودةالمنتو التوابل على، تعتمد محددة المواقع

حديقة  من الطازج والريحان الحي، كافتيريا من كرك شاي مثل مختلفة نكهات بمزج المشاركون

 آليسا اتنكه تركيبات من العديدغيرها و صقر سوق من والكركم ،الجبيل سوق التمور منو ،الحي

 .كريم

 

ثيابحرفيّو #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون: إعادة تدوير ال  

كمال وفريقه من الخياطين األستاذبالتعاون مع   

أغسطس والثالثاء 77الثالثاء،   

عصراً  5:11 – ظهراً  0:11  

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

+05األعمار:   

 

 هوية بها المرغوب غير الثياب نالمشاركو سيمنح ،7102 رمضان في الخيرية حملتنا نجاح بعد

 خيرية مادة من لتحويلها الخامات ورقع األقمشة وقصاصات الزركشات استخدام طريق عن جديدة

ً  المشاركون سيتعلم. حميمة هدية إلى  الخياطين، من وفريقه كمال االستاذ وإرشادات لتوجيهات وفقا

 .والتزيين الخياطة ومهارات أساسيات

 

 .المحتاجين على لتوزيعها محلية خيرية جمعية إلى المجددة بسالمال هذه تعطى سوف
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 نزهة وورشة: حررات صباحية

 بالتعاون مع مهرة الماّل 

 7102أغسطس  70السبت، 

ً  0:11 –صباحاً  0:11  صباحا

 نقطة التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 

 فيتقام  ومط ألعضاء الجسم تمدّد رشةو في الماّل  مهرة اليوغا ةمدرب إلى المشاركون ينضمسوف 

 ومعالجة رسم،و لتوثيق،المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون  في جولة تليها الباكر، الصباح

ً  مختلف جانب واكتشاف ، وذلك مع مطلع الشمس للفنون الشارقة مؤسسةل ية التابعةالتراث بيوتلل تماما

 متوجهين إلى المخبز األفغاني لشارقة_للفنونفي #حي_مؤسسة_ا المشاركون وليتمشى. تحديداً 

 .الباكر الصباحفي فترة  حينما تدب فيها الحياة الشارقةإمارة  ، ومعايشةلذيذة إفطار بوجبة لالستمتاع

 

 


