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  2018-2017برنامج التواصل المجتمعي لشتاء 
 

 

الذين ين المشارك 2018-2017في برنامج التواصل المجتمعي لشتاء  تستهدف مؤسسة الشارقة للفنون

ورش عمل ورحالت استكشافية مستوحاة من المعارض  ، إذ تقوم بتنظيمفما فوق عاما   15تبلغ أعمارهم 

ومساهمات الفنانين والباحثين الحضريين والثقافيين. وتؤكد هذه  بالمؤسسة، المحيط والحيالجارية 

 .األنشطة على المشاركة العامة والبحوث الحضرية واالستدامة واإلبداع

، والبيئة  الواحديف: فنان العمل حسن شر المعرض االستعاديبرنامج ورش عمل مستوحاة من اليقدم 

 في اإلمارات.، والتعاون مع الفنانين حي مؤسسة الشارقة للفنون الحضرية في

  .للجمهور ومتاحةجميع برامج مؤسسة الشارقة للفنون مجانية 

 

 

 وورش العمل الرحالت

 

 

  تخطيطات نباتية، والرسم باأللوان المائيةرحلة وورشة عمل: 

 (neonstructures@)حوسنا لي  مع 

 2017ديسمبر  16السبت، 

  مساء   6 -  عصرا   3

  : مركز المعلومات، ساحة المريجةالتجمعنقطة 

 

التقاط لحظات عبر وورشة العمل، سوف يشاهد المشاركون الطبيعة من حولهم ويوثقونها  الرحلةفي هذه 

ومات، وأخذ عينات من القصاصات، مثالية من حي مؤسسة الشارقة للفنون. كما سيقومون بإنشاء رس

ودراسة مجموعة من أشكال وتفاصيل النباتات في حديقة الحي وسوق النبات. وبعد ذلك، سوف يسجل 

المشاركون مالحظاتهم باستخدام مختلف تقنيات الرسم باأللوان المائية وطرق الرسم المستخدمة في 

 .ورشة العمل

 

 

  آثار األقداممن خالل  القصصرواية : حي مؤسسة الشارقة للفنونورشة 

 مع وفاء إبراهيم

 2017ديسمبر  23السبت، 

 ظهرا   1 -صباحا  11

 : مركز المعلومات، ساحة المريجةالتجمعنقطة 

 

حي  فيبالمشي المشاركون في ورشة العمل هذه  سوف يقوملألداء،  حسن شريفممارسة  بالنظر إلى

توضيح مسار  عبر هاوتوثيق عليها على الخريطة للتركيز منطقةيختارون  ثممؤسسة الشارقة للفنون، 

 تجّولتلكل مشارك، والتي سوف تظهر كيف انه أو انها  طريق فريدةالنتيجة خريطة ستكون . وخطواتهم

  .الحياختبرت و

 

 

 : تحويل األداء إلى رسوم متحركة ورشة عمل

 2018يناير  6السبت، 

 مساء 5 –مساء   1

 المعلومات، ساحة المريجة: مركز التجمعنقطة 

 

عملية  بتعريف علىهذه الورشة المشاركين تقوم ، حسن شريف: فنان العمل الواحدمعرض استلهاماَ ل

في حي مؤسسة الشارقة رسوم متحركة قصيرة باستخدام سلسلة من الصور التي التقطت ، وإنشاء داءاأل

 ويستخدمون التصميمية،ن الحركات والمشارك يلتقط ، سوففي المعرضجولة ب القيامبعد للفنون. و

 .لتحويل تحركاتهم إلى رسوم متحركة قصيرة يةالطرق التقليدية والتكنولوج



 رحلة وورشة عمل: تصوير شروق الشمس في قرية مهجورة 

 عبيد البدور مع 

 2018 يناير  13السبت، 

 صباحا    11 - صباحا    4

 : مركز المعلومات، ساحة المريجةالتجمعنقطة 

 

شروق الشمس الستكشاف وتصوير قرية مهجورة في المدام.  فترة في يةجولة استكشافبالمشاركون  سيقوم

العمل مبادئ التصوير  ةوبالتعاون مع مصور المناظر الطبيعية عبيد البدور، ستغطي الرحلة وورش

ن والمشاركسوف يزور . في هذه الرحلة، للصور الفوتوغرافي لشروق الشمس وتقنيات التحرير الرئيسة

. ثم ينتقلون إلى "فوجيفيلم"مع كاميرات ويلتقطوا صورا  مهجورة ليشهدوا شروق الشمس القرية ال أوال  

وجبة إفطار محلية صغيرة، ثم يعودون إلى تناول جلسة تحرير الصور وحضور مركز المدام للفنون ل

 ى المدام. من ساحة المريجة إلذهاب وإياب نقل وسائل ساحة المريجة. وسيتم توفير 

 

 ."بينكيو"و "فوجيفيلم"من  مدعومة ورشة العمل هذه

 

 

   (2009بلهاء ) 3فيلم واال: 

 دراما-، كوميديدقيقة 50ساعتان و

  الهندية باللغة

 13لمن هم فوق عمر الـ 

 2018يناير  18الخميس، 

 ساحة الفنون

 

 ،ةيالجامع أيام الدراسة ذكرياتهما عنشابان يستعيد العثور على صديق من الماضي،  عند محاولة

 ا، حتى لو كان بقية العالم يعتبرهملنفسيهما ويفّكرا يكونا مبدعينإلى أن  االصديق الذي دفعهم انتذكريو

 "."بلهاء

مبادرة تحتفل بالخلفيات واللغات المتنوعة لموظفي مؤسسة الشارقة للفنون وسكان الحي من  فيلم واال

بعض األفالم  مرشحون النتقاء مؤسسة الشارقة للفنونمختارة بعناية. موظفو  سينمائيةخالل عروض 

 .المفضلة لديهم

في  بلهاء" 3الفيلم "والثقافة الشعبية. سيتم عرض  الوطن،وتركز األفالم المختارة على مواضيع الحنين، 

 فنية والعروض، فضال  للعديد من األعمال ال الذي يعد موقعا  ساحة الفنون مقابل متحف الشارقة للفنون، 

 .ألطفال والمشي العائلياأللعاب  ا  شعبي كونه موقعا  عن 

 

 

 أجار أداء الطهي وورشة العمل: مخلل

 ما الهاشميهمع 

 2018يناير  27السبت 

 ظهرا   1 - صباحا    11

 : مجلس الشيخ محمد، ساحة الفنونالتجمعنقطة 

 

دولة اإلمارات العربية المتحدة العديد من ممارسات الطهي  تبنتمن خالل اختالط سكانها المتنوعين، 

مجموعة متنوعة من األذواق الجديدة وطرق إعداد الطعام. ستعرض  اكتسبت ولذلكمن الثقافات األخرى، 

شبه القارة الهندية مع "أجار" الخاصة ب تالنسخة اإلماراتية من مخلال صنعورشة العمل هذه كيفية 

كونات والخضروات الموسمية والتوابل. في نهاية ورشة العمل، يمكن للمشاركين مجموعة متنوعة من الم

 .في المنزل بها مخلل معهم لالستمتاعالخلطات  أخذ

 

 

 

 

 



 

 في الشارقة لسوق السمك ومزادها يةرحلة وورشة عمل: التجربة الح

 مع سوق الجبيل ونحلة الطباع

 2018فبراير  3السبت 

 مساء 7 –ظهرا    2

 : سوق الجبيلالتجمعنقطة 

 

. ويبدأ الروتين ومزادها تنافر األصوات لسوق السمك المشاركون عند لقائهم في سوق الجبيل، سيختبر

بتنظيف األسماك. األمر  ينتقل إلى مزاد األسماك وينتهيثم اليومي بتفريغ األسماك من قوارب الصيد، 

 رسم، الرسمالخالل التصوير الفوتوغرافي، سيتم تكليف المشاركين بتوثيق جانب واحد من تجربتهم من 

 .و/ أو النص باأللوان

 

 

  صنع مجلةرحلة وورشة عمل: 

 "المقاأل فّتج"مع 

 2018فبراير  10السبت، 

 بعد الظهر 2 – صباحا    10

 : مبنى المقتنيات، ساحة الفنونالتجمعنقطة 

 

أو  بشكل موضوعي، سواء حي مؤسسة الشارقة للفنون منسوف يركز المشاركون على جانب واحد 

من خالل اختيار مواضيع مثل الغذاء وأساليبهم المفضلة.  لتدوين المالحظات والقيام بالتوثيق وفق، مجّرد

حتى لون متكرر واحد، سوف يقدم  واألنماط أووالطبيعة وأصحاب المحالت التجارية والتبادالت 

الضوء على وجهات نظر فريدة ويسلطون ، صنع مجالتالمشاركون النتائج التي توصلوا إليها في 

 #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. والمساهمة في مشروع بشأن حي مؤسسة الشارقة للفنون،وخالقة 

 حي مؤسسة الشارقة للفنون ويوثق مشروع ييحتفومن خالل تنظيم الرحالت وورش العمل، يعكس 

 .روايات األشخاص الذين يعيشون ويعملون في المنطقة المحيطة بمؤسسة الشارقة للفنون

 

 


