
ربيع 2016، الربنامج التعليمي لألطفال 

19 مارس – 28 مايو 2016 

يقدم الربنامج التعليمي مجموعة من الربامج املميزة لطالبكم، حيث يوفّر مجموعة من الورش التخصصية 

بإرشاف عدد من الفنانني املحرتفني، والتي صممت لتشجيع املشاركني عىل اإلبداع، وتطوير مهاراتهم يف 

التواصل، وإثراء معارفهم الفنية. ميتد برنامج فصل الربيع من 19 مارس وحتى 28 مايو 2016.

يقام هذا الربنامج بالتزامن مع عدة معارض منها معرض »جوانا وخليل«، »فريده اليش«، »سيمون فتّال« 

و »وقت خارج الزمن« وهو مرشوع من تقييم طارق أبو الفتوح، وهو املرحلة الثانية من برنامج »معرض 

أشغال داخلية 6« الذي أقيم يف بريوت )2013(، مستلهامً مقولة ابن عريب »الزمان مكان سائل.. واملكان 

زمان متجمد«. يسائل املرشوع موقعنا وحالنا الراهن واملستقبيل.

مزج املرشوع بني أزمنة وأمكنة مختلفة، بني مدن وفعاليات فنية حدثت يف املايض وستحدث يف املستقبل.. 

خارج سياق الزمان يعيد »وقت خارج الزمن« صياغة معرضني رئيسني أقيام يف لحظات انتقالية عرب التاريخ، 

واكتمال  بالنظر نحو املستقبل.

للتسجيل يف الربامج التي سيتم إقامتها يف منطقة الفنون و املباين الفنية، يرجى تعبئة استامرة التسجيل عرب 

اإلنرتنت وإرسالها إىل الربيد اإللكرتوين

education@sharjahart.org لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال عىل الرقم

التايل: 065685050

للتسجيل يف الدورات القصرية التي سيتم إقامتها يف معهد الشارقة للفنون، يرجى تعبئة استامرة التسجيل 

عرب اإلنرتنت وإرسالها إىل الربيد اإللكرتوين

institute@sharjahart.org لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال عىل الرقم

التايل: 065688800

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. 

ورش العمل  

عرّب ومثّل )7+(

19 مارس 2016

منطقة الفنون

تبدأ الورشة بجلسة قصصية حول حادثة األسطول األصفر، التي وردت تفاصيلها يف معرض »وقت خارج الزمن«، يبدأ 

بعدها املشاركون بصنع دمى قامشية متثل شخصيات القصة الستخدامها يف عرض مرسحي.

تفعيل تعليامت كل من:

عبدالنارص غارم ، يزن خلييل.

------------------------------------------------------

صمم ختمك الربيدي )3+(

26 مارس 2016

منطقة الفنون

تحايك هذه الورشة النظام الربيدي يف بعده التاريخي الذي تم ابتكاره يف سياق حادثة األسطول األصفر، حيث يبتكر كل 

مشارك ختامً بريدياً خاصاً به باستخدام تقنيات مختلفة ومواد صنع الطوابع الربيدية.

تفعيل تعليامت كل من:

عامر نور، ريتا علوي.
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من املايض إىل املستقبل )10+(

2 أبريل 2016

منطقة الفنون

يف هذه الورشة سيحظى املشاركون بجولة تعريفية حول مبنى الطبق الطائر يف الشارقة، متخيلني أنفسهم يف آلة الزمن التي 

ستأخذهم يف رحلة إىل املشاهد التاريخية التي مّر بها املبنى، مستكشفني من خاللها مالمح الطبق الطائر من حيث عامرته 

واستخداماته املتعددة، وكيف سيبدو املبنى يف املستقبل وفيام سيتم استخدامه. يف نهاية الورشة، سيبتكر كل مشارك كتيباً عن 

الطبق الطائر يف املايض والحارض واملستقبل.

تفعيل تعليامت كل من:

ريم القايض، إسامعيل بحري.

-----------------------------------------------------

نادي القراءة )7+(

9 أبريل 2016

منطقة الفنون

تنعقد لقاءات نادي القراءة مرة واحدة أسبوعياً خالل فرتة املعرض، بحيث يحصل املشاركون عىل فرصة االطالع عىل كتب غرفة 

القراءة واختيار كتاب لقراءته ومناقشته يف اللقاء التايل. سيساعدهم ذلك عىل تحسني مهاراتهم القرائية والتقدميية، كام سيعزز 

من ثقتهم بأنفسهم، باإلضافة إىل اكتسابهم للمعرفة ومشاركتها مع اآلخرين. يف النهاية، سيجمع املشاركون كل املعلومات التي 

حصلوا عليها من القراءة يف كتاب يدوي الصنع.

تفعيل تعليامت كل من:

حسن مري، إيتيل عدنان.

-----------------------------------------------------

أنشئ مجتمعاً )7+(

16 أبريل 2016

منطقة الفنون

استناداً إىل حادثة األسطول األصفر وكيف تطورت جمعية تنظيم املناسبات االجتامعية أثناء الحادثة، سيستكشف املشاركون 

املنطقة التي تحيط معرض »وقت خارج الزمن« لجمع مواد مختلفة من البيئة وبناء مجتمعهم التخييل الخاص، مع األخذ بعني 

االعتبار تشكيل املجتمع وأدوار األفراد، ووسائل الرتفيه ومنط الحياة يف هذا املجتمع.

تفعيل تعليامت كل من:

فؤاد الخوري، خالد سبسبي.

----------------------------------------------------

مواد متعددة االستخدامات )10+(

23 أبريل 2016

منطقة الفنون

هذه الورشة مستلهمة من أعامل الفنان كيوهي ساكاجوتيش، وتهدف إىل تعليم املشاركني كيفية بناء هيكل متعدد االستخدامات 

كام تهدف إىل تعليمهم قيمة املال وسيتم توفري املواد املستخدمة للمشاركني.
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بث إذاعي )10+(

30 أبريل 2016

منطقة الفنون

سيزور املشاركون يف هذه الورشة غرفة القراءة، والتي تعد جزءاً من معرض »وقت خارج الزمن«، للحصول عىل مصادر 

عن تاريخ املنطقة، ومدينة الشارقة خاصًة. ثم سيتعلمون كيفية تقديم املعلومات عرب وسائل اإلعالم مبساعدة مذيعي 

التلفزيون.

----------------------------------------------------

معرض فني تخييل )13-10( )18-14(

7 مايو 2016

منطقة الفنون

يف هذه الورشة يتعلم املشاركون العمل ضمن مجموعات إلعداد معرض فني يف مساحات فارغة. سيتم إعطاؤهم ثيمة 

معينة ليخوضوا تجربة إعداد وتقييم معرض فني.

الفن بإستخدام مواد معاد تدويرها )18-6(

7 إىل 28 مايو 2016

معهد الشارقة للفنون

يف هذه الدورة، يستخدم األطفال واليافعون مواد معاد تدويرها إلنجاز أعامل فنية. تهدف هذه الدورة لتحفيز اإلبداع 

لدى صغار السن وخلق وعي أكرب بالحفاظ عىل البيئة.

----------------------------------------------------

كتاب الخط الزمني )7+(

14 مايو 2016

منطقة الفنون

هذه الورشة مستلهمة من معرض »طالئع الصني«. سيختار املشاركون عاماً واحداً من الجدول الزمني املقدم يف الورشة، 

ليبحثوا عن حدثني أو إنجازين مختلفني وقعا يف دولتني مختلفتني. حيث يتعلمون كيفية استخراج املعلومات من 

الكتب، وتحويلها إىل كتاب تفاعيل ثاليث األبعاد من خالل مطالعاتهم.

----------------------------------------------------

الخرائط تقابل التجريد )7+(

21 مايو 2016

منطقة الفنون

يزور املشاركون يف هذه الورشة دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، للتعرف عىل خرائط متنوعة تخص 

العامل العريب يف فرتات زمنية مختلفة، ومن ثم يقومون بإعادة رسمها بشكل فني من وجهة نظرهم الخاصة. تركز هذه 

الورشة عىل تعلم الدمج بني الجغرافيا والفن.
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رسم املباين )18-6(

22 إىل 25 مايو 2016

معهد الشارقة للفنون

سيقوم املشاركون يف جولة حول املباين القدمية يف منطقة الفنون ويتم تعليمهم أساسيات رسم وتخطيط املباين.


