
برنامج بينالي الشارقة 14 للمدارس ومراكز الناشئة

يقّدم البرنامج التعليمي للمدارس ومراكز الناشئة في مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من 
ورش العمل والرحالت الميدانية ، يشرف عليها فنانون محترفون. ُصمم البرنامج ليتناسب مع من 

تتراوح أعمارهم بين 7 – 17، ويسعى إلى اكتشاف مواهب المشاركين، ومهاراتهم، وإثراء 
يز ثقتهم بأنفسهم. معرفتهم، بالتناغم مع تعز

يخ  يتاح للمدارس ومراكز الناشئة المهتمة بالبرنامج اختيار ورش العمل والرحالت والتوار
واألوقات المناسبة لها. تقام الورش في مبنى المقتنيات في ساحة الفنون وتستغرق من 

 الحتياجات 
ً
ية، وفقا ساعتين إلى ثالث ساعات، ولها أن تكون إما باللغة العربية و/أو اإلنجليز

المشاركين. يبدأ برنامج بينالي الشارقة 14 للمدارس ومراكز الناشئة من 10 مارس  ويستمر 
لغاية 10 يونيو 2019.

كافة ورش ورحالت برنامج المدارس ومراكز الناشئة مجانية ومتاحة للجميع. توفر مؤسسة 
الشارقة للفنون المواد الالزمة.

تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميّسرة قدر اإلمكان. ترفق كافة 
البرامج التعليمية والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات 

المرتبطة بكل الجلسات.

 لترتيب أي دعم مطلوب خالل ورش العمل 
ً
يرجى االتصال ببرنامج مدارس ومراكز الناشئة مسبقا

أو الرحالت الميدانية.

دالالت الرموز:

     شخص أعمى أو ضعيف البصر

     شخص أصم أو يعاني من صعوبة في السمع أو لديه اضطرابات سمعية

     شخص لديه إعاقات جسدية

     شخص مصاب بمتالزمة داون

     شخص يعاني من اضطراب طيف التوحد

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

يد اإللكتروني  يارات أو التسجيل في الورش، يرجى التواصل على البر يد من المعلومات أو الز لمز
syc@sharjahart.org أو االتصال على 065685050. 

مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

 10 مارس 2019 إلى
10 يونيو 2019



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورش العمل

ورشة عمل: صناعة السجاد
مبنى المقتنيات، متحف الشارقة للفنون

األعمار: +7

  متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تركز هذه الورشة المستوحاة من أعمال الفنان أنور جالل شمزا، على فهم االختالفات 
ية في األنماط المختلفة للسجاد حول العالم. تتيح هذه الورشة معرفة عملية صنع  الحضار
السجاد، وفهم االختالفات بين حضارة وأخرى، ليقوم المشاركون بصنع سجادتهم الخاصة 

 بإستخدام الطباعة اليدوية.

ورشة عمل: الفن التجريدي
مبنى المقتنيات، متحف الشارقة للفنون

األعمار: +7

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنان أنور جالل شمزا، التي تعتمد على الفن التجريدي والخيال. 
سيتعلم المشاركون في هذه الورشة مفهوم الفن التجريدي، ثم سيحّولون ما تمليه عليهم 

مخيلتهم إلى رسومات غير واقعية، بإستخدام الورق المقوى وألوان الباستيل. ستساعد هذه 
يدية. الورشة المشاركين على تفريغ ما في مخيالتهم من أفكار ليحظوا بلوحة فنية تجر

 ورشة عمل: لّون صورتك الشخصية
مبنى المقتنيات، استديوهات الحمرية

 األعمار: +15

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تهدف هذه الورشة  المستوحاة من أعمال الفنان شيراز بايجو إلى فهم التعبير عن المشاعر، 
وهي عناصر معنوية غير مرئية، كالغضب والحب والسعادة والحزن. سيقوم المشاركون 

بطباعة صورهم باألبيض واألسود، ومن ثم تلوينها باستخدام ألوان مختلفة تعّبرعن 
مشاعرهم تجاه قضية أو موضوع معين مرتبط بالحياة اليومية. سيخرج المشاركون بلوحة 

لصورهم الشخصية مليئة بالمشاعر واأللوان.

ورشة عمل: حياة الطبيعة 
مبنى المقتنيات، ساحة الخط العربي

األعمار: +10

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

سيقوم المشاركون في هذه الورشة المستوحاة من أعمال الفنانة فان ثاو نغوين، 
باإلستفادة من األقمشة وفهم تأمل الطبيعة وتجريدها من المباني وصنيع اإلنسان. تبدأ 

ية  الورشة بجولة في محيط مؤسسة الشارقة للفنون لإلطالع على تفاصيل الطبيعة المتوار
بين المباني والعمران، وليقوم المشاركون بإنجاز لوحة تعّبر عن الطبيعة المحيطة بهم، 

مستخدمين األلوان المائية واألقمشة. 



مؤسسة الشارقة للفنون

الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة

ورشة عمل: الهندسة المعمارية
مبنى المقتنيات، بيت عبيد الشامسي

األعمار: +7

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة المستوحاه من أعمال الفنان ميشاك جابا، قيمة المباني 
والهندسة المعمارية للحضارات وما تحمله من قصص وتواريخ لدول عديدة مثلها مثل األشخاص. 

تبدأ الورشة بجولة في ساحة الفنون لالطالع على المباني ورسمها بطريقة فنية وتخطيط 
هندسي، بإستخدام أقالم الرصاص ومواد متعددة. تنتهي الورشة بصناعة مجسمات كوالجيه 

مختلفة األشكال واألحجام تسرد قصة كل مبنى.

ورشة عمل: الرسم والتفكري
مبنى المقتنيات، رواق 3

األعمار: +10   

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

نيكوالوس غانسترر واحد من أهم الفنانين الذين يربطون الرسم بالخيال وهذه الورشة مستوحاة 
من أعماله، والتي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والتمثيل البصري والربط بينهما بإستخدام 

الخيال وحركة أيديهم بسالسة وخفة. سوف يقوم المشاركون في هذه الورشة برسم خرائط 
من مخيلتهم، باستخدام األوراق واألقالم واأللوان وأدوات متعددة أخرى، لينجزوا في النهاية 

 خريطة ذهنية في لوحة خيالية بطريقة سلسة وفنية.

ورشة عمل:  الفن المضيء
مبنى المقتنيات، بيت السركال

األعمار: +12   

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تنّمي هذه الورشة المستلهمة من أعمال الفنانة أستريد كالين، المهارات البصرية في اختيار 
األضواء، والدمج بين اللون والضوء. سيقوم المشاركون في هذه الورشة بصنع مجسمات 

 ضوئية ولوحات فنية، باستخدام أدوات مختلفة وأسالك مضيئة بألوان متعددة.

ورشة عمل: رقص وتنقالت
مبنى المقتنيات، مصنع الثلج

األعمار: +10

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تهدف هذه الورشة المستلهمة من أعمال الفنان موهاو موديساكنغ، إلى فهم التنقالت 
والترحال بين الحضارات والدول في مختلف األزمنة، حيث سيقوم المشاركون بتطبيق اإلدراك 
الحركي عبر تنقالت صوتية تحكي عن المواصالت قديما وحديثا والسفر عبر البر والبحار والجو 

ين  وتخيل األحداث من خاللها عبر الصوت والحركة والرقص، باستخدام الموسيقا والخيال، مبتكر
في النهاية رقصة أداء مميزة.



 ورشة عمل: الحواس والعناصر
مبنى المقتنيات، مصنع الثلج

األعمار: +7

 متاح لذوي اإلعاقات التالية: 

تتيح هذه الورشة التعرف على مفهوم الفعل ورد الفعل والتعبير عن طريق استخدام 
الحواس. سيعرض على المشاركين في هذه الورشة عنصر أساسي تتمحور حوله هذه 

الورشة، حيث سيستخدم المشاركون حاستين، ستكون واحدة مستقبلة واألخرى مرسلة، كأن 
يستخدم النظر كحاسة مستقبلة والغناء كحاسة مرسلة، لينتجوا من ذلك عمل أدائي منفرد. 

مؤسسة الشارقة للفنون

 الربنامج التعليمي ألطفال 
المدارس ومراكز الناشئة


