
بينالي الشارقة 13، البرنامج التعليمي ألطفال المدارس ومراكز الناشئة

ر مجموعة من الورش 
ّ

يقدم البرنامج التعليمي مجموعة من البرامج المميزة لطالبكم، حيث يوف
التخصصية بإشراف عدد من الفنانين المحترفين، والتي صممت لتشجيع المشاركين على اإلبداع، 
وتطوير مهاراتهم في التواصل، وإثراء معارفهم الفنية. جميع ورش العمل في هذا البرنامج 

ملهمة من أعمال الفنانيين المشاركين في معرض بينالي الشارقة 13 والذي يمتد من 
10 مارس وحتى 12 يوليو،2017.

المكان: منطقة الفنون و المباني الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون.

للتسجيل في البرنامج، يرجى تعبئة استمارة التسجيل المرفقة مع هذا الملف وإرسالها إلى البريد 
اإللكتروني shefa@sharjahart.org أو Alkayyat@sharjahart.org  لألسئلة واالستفسارات 

يرجى االتصال على الرقم التالي: 065685050

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 

ورش العمل  

كراسة الرسم تحت البحر
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
ستتيح هذه الورشة للمشاركين فيها القيام برحلة إلى سوق السمك )سوق الجبيل( والتواصل مع 

الصيادين في ذهابهم إلى البحر وعودتهم منه ليبيعوا ما اصطادوه. سيعاين المشاركون عالم 
األسماك وسيتعرفون على أنواع األسماك وألوانها وملمسها ومسمياتها المحلية وذلك عبر 

تبادل الحديث مع الصيادين والباعة، بما يتيح لهم إنجاز موسوعة مصغرة تحمل جميع مالحظاتهم 
المتعلقة باألسماك. ورسوماتهم 

العين الفاحصة 
األعمار: +7

الموقع: حي مؤسسة الشارقة للفنون
سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على اإلطار الفاحص أو العين الفاحصة وكيفية استخدامها، كما 

سيقومون بصناعة اإلطار/العين لُتستخدم في حصر منظر في منطقة السوق داخل هذا اإلطار، واستخراج 
ما بداخل اإلطار من نباتات أو مياه أو أي عنصر من عناصر الحياة والبيئة ليقوموا برسمها في لوحة فنية. 

توضح هذه الورشة تواجد بيئة حية في حياتنا اليومية من دون أن نالحظها بالعين المجردة.

بطاقة ثالثية األبعاد
األعمار: 10-7

الموقع: مبنى المقتنيات
سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على كيفية صنع بطاقة ثالثية األبعاد باستخدام مواد من البيئة.

أنماط بيئية
األعمار: +7

الموقع: يقرر الموقع مع المدرسة/ المركز
في رحلة بين البر والبحر سيالحظ المشاركون مدى تشابه األنماط في البيئة ليقوموا برسم مسودة 

تساعدهم في فهم تلك األنماط. سيستخدم المشاركون هذه المسودة لرسم لوحات متداخله 
 
ً
 خياليا

ً
من خيالهم باستخدام األنماط التي تعرفوا عليها أو شاهدوها أثناء رحلتهم ليشكلوا منظرا

مستوحى من الطبيعة.

ألوان طبيعية
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
في هذه الورشة سيتعرف المشاركون على مجموعة من الفواكه والبهارات وعناصر اخرى تستخدم 

في الحياة اليومية و التي يمكن ان نستخلص منها الوان طبيعية. حيث سيقوم المشاركون برحلة في 
السوق إلكتشاف هذه العناصر والمواد وكيفية استخراج وصناعة األلوان منها لتكوين لوحات فنية من 

الطبيعة.  الطبيعية لرسم 
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شخصية الفزاعات

األعمار: +10
الموقع: مبنى المقتنيات

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بدراسة األقمشة واللباس التقليدي للعديد من األقاليم 
يائهم، ومدى  والحضارات حول العالم. سيتعرفون على األنماط واأللوان واألشكال المستخدمة في أز

تأثير اللباس التقليدي في حياتهم اليومية. كما سيالحظ المشاركون تأثير هذه العناصر في التشابهات 
 في جميع 

ً
 متداوال

ً
واالختالفات في صناعة الفزاعات في الحقول والمزارع حيث تعتبر الفزاعات مجسما

أنحاء العالم. 

تغيرات الحياة
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
يرصد المشاركون في هذه الورشة الطبيعة من حولهم ومتغيرات التي آلت إليها مع مرور الزمن عبر 

دمج الحاضر بالماضي بالمستقبل، إذ سيعطى المشاركون صورة بانورامية مطبوعة لمنطقة من مناطق 
الشارقة الحيوية، ليقوموا بإضافة حياة أخرى متخيلة على هذه الصورة.  

فيلم من األرشيف
األعمار: +10

الموقع: مبنى المقتنيات
تنقسم هذه الورشة إلى مرحلتين، إذ ستقوم المجموعات المشاركة في المرحلة األولى برحلة عبر #حي_

مؤسسة_الشارقة_للفنون والتقاط صور فورية عشوائية لما يثير انتباههم في أفق مفتوح كاأللوان 
واألنماط واألشخاص والمباني وغيرها من محاور ومواضيع. بينما تتيح المرحلة الثانية للمشاركين فهم آلية 

التصوير وصناعة األفالم ليجري تجميع الصور الملتقطة بغرض صناعة فيلم يكون من نسج مخليتهم.

فنون من البيئة
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
 في 

ً
سيقوم المشاركون في هذه الورشة باختيار عنصر من البيئة المحيطة ال يجري استخدامه عادة

حياتهم اليومية مثل أوراق األشجار أو األحجار أو ريش الطيور، وليصنعوا من تلك العناصر مادة فنية لهم
أن يستخدموها بغير ما تستخدم به عادة في الطبيعة وذلك باالعتماد على مخيلتهم.

فن السجاد
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على أنماط وأشكال السجاد حول العالم والفروق واالختالفات 

فيها بين دولة وأخرى. سيقوم المشاركون بدراسة السجاد من عدة جوانب متعلقة باأللوان واألنماط، 
وليقوموا بعدئٍذ برسم سجادتهم الخاصة بحجم مصغر بناء على مخيلتهم وباستخدام تقنيات مختلفة 

وألوان من اختيارهم.

الطبيعة تدافع عن نفسها
األعمار: +7

الموقع: مبنى المقتنيات
سيعاين المشاركون في هذه الورشة أماكن طبيعية مختلفة في مدينة الشارقة، والتغيرات التي طرأت 

عليها جراء تدخل اإلنسان. سيكون على المشاركين نسج شخصيات من بنات خيالهم وأفكارهم تسعى 
للدفاع عن نفسها في مواجهة تدخل اإلنسان بالطبيعة  وذلك في سياق عرض مسرحي مبسط. على 

هذه الشخصيات أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية مثل الحجارة وأوراق الشجر وغيرها.


