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 3182برنامج التواصل المجتمعي لخريف 

 +81لفئات العمرية ا
 

 

يستهدف البرنامج المشاركين من سن الخامسة عشرة فما فوق. تأتي ورش العمل المجتمعية والنزهات 
قدمها والمساهمات التي يالتي تقيمها مؤسسة الشارقة للفنون مستلهمةً من المعارض القائمة، الحّي المحيط 

فنانون وباحثون حضريون وثقافيون. تؤكد هذه الفعاليات الشاملة على المشاركة الشعبية، البحث 
 ستدامة واإلبداع. الحضري، اال

 
، مدرسة فان (d3)على التعاون مع حي دبي للتصميم  3182برنامج التواصل المجتمعي لخريف يركز 

جر، ورقة، حجناح الوطني في بينالي فينسيا السابع والخمسين المسّمى كليف آند آربلز، رايب ماركت وال
 . مقص: ممارسات اللعب واألداء

 
 .حسن شريف: أنا فنان العمل الواحدكما يشمل البرنامج ورش عمل مستوحاة من المعرض االستعادي: 

ن منطلق حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. أخيراً، وم#باإلضافة إلى مواضيع الطهي واإلبداع في 
ً استمراره في االلتزام بتشجيع الحوار والمشاركة الجماعية، يتضمن البرنامج منتدى مغلق ن فنانين بي ا

 نشطاء مع ممارسين محترفين في مجال الممارسات االجتماعية والتواصل في الشارقة. 
 

 . للجميع ومتاحةجميع الفعاليات المتضمنة في برنامج مؤسسة الشارقة للفنون مجانية 
 
 

 العمل ورش
 
 

 حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون#ورشة عمل وأداء الطهي: وصفات مستوحاة من 
 مع الشيف ب

 سبتمبر 32السبت، 
 مساء  0:44 –مساء  0:44

 مكان اللقاء: مركز المعلومات، ساحة المريجة
 

حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون والمشهدية المعمارية #باستيحاء النكهات المتنوعة النابضة بالحياة في 
"، ينضم المشاركون إلى الشيف ب 5والحضرية للشارقة التي وثقت في معرض "الشارقة، وجهة نظر 

في درس عن المنحوتات التي تثير هوية الشارقة المعمارية وفي مجال الطعام. هذه التماثيل والمنحوتات 
لتوابل والعطارة والكافتريات التي تقدم أطعمة من مختلف أنحاء ستكون مستوحاة من الروائح في سوق ا

 الشرق األوسط وشبه القارة. ما يشّكل مزيجاً مع األنماط المعمارية الموجودة في مؤسسة الشارقة للفنون. 
 
 

 طاولة الطعام المدروسةورشة عمل وأداء الطهي: 
 Everyday Feastsمع 

 أكتوبر 32السبت، 
 مساء 2:24 –صباحاً  24:24

 مركز المعلومات، ساحة المريجة مكان اللقاء: 
 

تستكشف هذه الجلسة الكيفية التي تتقاطع بها عملية تحضير الوجبات مع البيئة المحيطة بنا وكيف يمكن 
بشكل أكثر دقة واهتمام. ستكون األسئلة  -من شراء المواد وصوالً إلى الطبق-التعامل مع هذه العملية 

قاش: كيف تؤثر البيئة المحيطة بنا )الناتجة عن التاريخ، الثقافة، التقاليد والقيم المجتمعية التالية موضع ن
الحديثة( بالطريقة التي نرى بها الطعام واستهالكه؟ لماذا يبدو من المهم التفكير ملياً وبعقالنية باستهالك 

ن تحقيق أقصى استفادة مالطعام؟ كيف يمكننا شراء األطعمة بطريقة صحيحة ومتعقلة؟ كيف يمكننا 
ً ونزهة في الحديقة  المكونات؟ ماذا يحدث بعد استهالكنا لما في طبقنا؟ تتضمن ورشة العمل عرضا

 الحضرية، باإلضافة إلى عرض طهي تفاعلي. 
 
 
 
 
 
 



 

 صناعة هدايا يدوية باستخدام الصلصال والصور 
 مع مجلة جفّت األقالم 

 نوفمبر 22السبت، 
 ظهراً  3:44 –صباحاً  22:44

 (d3)حي دبي للتصميم 
 

للتعبير عن األسلوب الذي يميز كاّلً منهم، سيعمل المشاركون على صنع أشكال فنية يدوية، مثل أشكال 
مصنوعة من الصلصال التشكيلي والصور التي أعيد توظيفها مع الرسوم والكوالج. ما سينتج عنه هدايا 

 شخصية ومليئة بالحيوية واإلبداع.

 
 

 األشياء اليوميةتحويل 
 مع العنود العبيدي

 نوفمبر 22السبت، 
 مساء 0:44 -مساء 0:24

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 

هذه الفعالية مستوحاة من معرض الفنان حسن شريف االستعادي: أنا فنان العمل الواحد. تأخذ الفنانة 
العنود العبيدي )من مشروع مارس( المشاركين في رحلة عبر عملية تفكيك األشياء اليومية مثل الورق، 

سيتعلم  هذا التحويل جاٍر،المعدن، االسفنج والبالستيك بغية صناعة أشكال ثالثية األبعاد. وبيمنا يكون 
المشاركون المعاني الرمزية المستثمرة في المواد المستهلكة. واألساليب التي يساهم بها اللون، الشكل، 

 التكوين، التوازن والتوتر في هذه المعاني. 
 

خمسين: ع والالساب البندقيةتقام ورشة العمل هذه بالتوازي مع نشاطات الجناح الوطني اإلماراتي في بينالي 
 حجر، ورقة، مقص: ممارسات اللعب واألداء. 

 
 

 أطباق الكينتسوغي المذّهبة
 باستضافة: مدرسة فان كليف آند آربلز

 نوفمبر  20الثالثاء، 
 ظهراً  2:44 –صباحاً  22:44

 (d3)حي دبي للتصميم 
 

مها كينتسوجي قطع، واستحتفي هذه الفعالية بالتاريخ المتنوع لهذه الحرفة الفنية، التي تعالج اختالالت ال
(kintsugi التي تعني "اإلصالح بالذهب". إنه فن ياباني ) من القرون، ويقوم على  عدداً عمره يبلغ

سابي، -بغبار الذهب. يرتبط هذا الفن بالفلسفة اليابانية وابي طالئهمعالجة الفخار المعطوب من خالل 
أن كينتسوجي، تتعامل مع حالة عدم التماثل، التي تركز على رؤية الجمال وسط كل شيء، والتي شأنها ش

الخشونة والبساطة. سيتعلم المشاركون في ورشة العمل هذه تقنية مزج الطالء مع البودرة الذهبية 
 باق مذّهبةأطللوصول إلى الصق يجمع القطع المعطوبة ببعضها من جديد. بحيث تكون النتيجة النهائية 

 ملتصقة بخطوط ذهبية تسرد قصصاً من التاريخ، الجمال ومواجهة المحن. 
 
 

  قوالب الطباعة البارزة 
 مع موزة آل حمراني

 نوفمبر 21السبت، 
 مساء 0:44 –مساء  5:44

 ساحة المريجة
تقنية طباعة لينو كت القديمة، سيتعلم المشاركون صناعة قوالب طباعة شخصية باستخدام  عبر استخدام

األحبار واألصباغ لحفر النقوش المستوحاة من التصاميم اليومية،  أدوات الطباعة البارزة، اللينوليوم،
 حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون.#الحلي، الرسوم والعمارة الموجودة في 

رنامج الموسيقي لمؤسسة الشارقة للفنون، الذي سيكون يوماً مليئاً بورش العمل، هذا جزء من إطالق الب
 . El Foukr R’Assembly -النشاطات، العروض التجارية وأداء الفرقة الموسيقية مزلش الفكر

 

 


