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2018ربيع  -البرنامج المجتمعي   
 

 نظرة عامة

وذلك لجميع المشاركين  2018تقدم مؤسسة الشارقة للفنون البرنامج المجتمعي لربيع 

 عمل ورش الموسم هذا برنامج يقدم المتراوحة أعمارهم من السن الخامسة عشر فما فوق. 

 الفنانين ومساهمات المحيط والحي الجارية، الفنية المعارض من مستوحاة وجوالت مجتمعية

 العامة أهمية المشاركة على التفاعلية األنشطة هذه وتؤكد. الثقافيينو الحضريين والباحثين

 .واإلبداع واالستدامة الحضرية والبحوث

 للمشاركين الفرص من عددا وتقدم المحلي، اإلبداعي مجتمعها بتطوير المؤسسة وتلتزم

 .الشارقة في المذهلة الطبيعية والمناظر الغني التراث وتجربة لاللتقاء

 فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.كافة 

 

 معارض مؤسسة الشارقة للفنون

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً على مدار السنة يضم معارض وفعاليات تقدم أعمال 

تضم برامج فصل الربيع معارض فردية لكل من  .الفنانين المحليين واإلقليميين والدوليين

 منى السعودي، لطيف العاني، آّنا بوغيغويان، محمد أحمد إبراهيم وزينب سديرة الفانين

باإلضافة إلى معرض يتضمن أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون والذي تم تنظيمه 

 : "تدابير مجدية".2018تزامناً مع فعالية لقاء مارس 

 #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون

 المحيط الحي روايات عن المزيد على والتعرف والتوثيق للتفكير محاولة في

للفنون، يهدف مشروع #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون إلى  الشارقة بمؤسسة

 تجميع دليل قّيم حول تنّوع إمارة الشارقة عبر أماكنها، وأناسها وقصصها، 

 جوالت تصويرية وورش عمل فوتوغرافية

 التصوير وورش يةريصوتال الجوالت من متنوعة مجموعة للمصورين المجتمعي يقدم البرنامج

 والثقافي التاريخي االهتمام ذات والمواقع المؤسسة معارض من المستوحاة الفوتوغرافي

 لتجربة الفرصة للمشاركين ويوفر ،والثيمات المرتبطة بـ #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون

جديدة في  تقنيات وتعلم التصوير عشاقب وااللتقاء الشارقة،إمارة  في والثقافي يالفن مشهدال

 .والفنون البصرية الفوتوغرافي التصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ورش عمل، نزهات ودورات 

 
#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون جولة تصوير وورشة عمل تصوير فوتوغرافي: تصوير 

 وتحليل العمارة

ويمع حسين الموس  

2018مارس  10السبت،   

مساءً  6:30مساًء  3:00  

المقتنياتبنى نقطة التجمع: م  

 

 ذلك في بما والجديد، للقديم ملتقى#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون من جميع النواحي، يعد 

 المشاركون سيشرع والورشة، النزهة هذه في. والعمران واألزقة والمباني التجارية المحالت

 المصورمن  بإشراف ،عبر #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون األقدام على سيراً  ولةج في

 من كلل فريدةال غرافيكيةوال المعمارية العناصر والتقاط لتجربة الموسوي، حسينالفوتوغرافي 

 مونتاج جلسة جولةال هذه يتبعو. الذكية هموهواتف همكاميرات باستخدام والتاريخية الحديثة المباني

 .البسيط مونتاجال طرق تغطيل ةقصير

 

 

كراسات رسم السفر تدويننزهة وورشة عمل:   

كيورياس نومادمع   

2018مارس  17السبت،   

ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00  

المقتنياتبنى م نقطة التجمع:   

 

وتوّجه  اللحظية، التجارب وتسجيل هذه الورشة مستوحاة من ممارسة آّنا بوغيغويان التصّور

 والنصوص الفوتوغرافية الصور خالل من رحالتهم توثيق عملية إلى المشاركين الورشة هذه

 الخاصة السفر رسم كراسات لتخصيص والوثائق الصور هذه واستخدام التوضيحية والرسوم

 المناطق ذكريات على الحفاظ وطرق المراقبة مهارات العمل ورشة تغطي وسوف . بهم

 وتجارب المحليين السكان مع موجزة لقاءات أخذو باستمرار، المتغيرة والطبيعية الحضرية

 .طعمةاأل في عالم جديدة

 

 

الكرك ثقافة: الطهي استكشافات  

للسياحة بان جفراين مع  

2018مارس  24السبت،   

ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00  

المقتنياتبنى م نقطة التجمع:   

 

تعاين هذه الورشة أحد أهم المشروبات السريعة والمفضلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 هو الكرك أال وهو الكرك، حيث سيتم استكشاف أهميته التاريخية وطرق تحضيره المختلفة. 

والزعفران،  الهيل مثل األحيان بعض في يضاف إليه التوابل والسكر الحليب مع مخّمر شاي

 الفرصة للمشاركين تتاح من الكلمة الهندية "َكَدْك" والتي تعني "قوي". سوفوهو مشتق 

معروف و "شاي واال" )خبير شاي( محترف من والتعلم بخطوة خطوة اإلعداد طريقة لمشاهدة

 و ونلفنل الشارقة مؤسسة لموظفي الباراتا اللذيذة وسندويشات بتوصيل الشاي كرك

 الممارسة في أيضاً  العمل ورشة تنظر سوف منذ سنوات.  #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون

 كعكال إلى الكرك إضافة المثال، سبيل على المختلفة، مطابخال نكهات بين جمعالتي ت المعاصرة

 .مثلجاتوال

 



 
 
 
 

 نزهة وورشة عمل: الفن من خورفّكان

 مع محمد أحمد إبراهيم

2018مارس  31السبت،   

مساءً  5:00 –صباحاً  9:00  

التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجةنقطة   

 

محمد أحمد إبراهيم في ساحة الفنان سيتجول المشاركون في هذه الورشة في معرض أعمال 

المريجة في إمارة الشارقة ثم سيشرعون في نزهة إلى خورفّكان لصناعة المنحوتات المستوحاة 

 المواد بجمع المشاركون سيقوم بيئة خورفكان، سحر على بناءً  مسقط رأسه. من أعمال الفنان و

 في إلى المشاركين الفنان ينضم سوف. المنحوتات لصنع األغراض لىع والعثور الطبيعية

وتجاربه  قصصه من بعضاً  يروي بينما منحوتاتهم لإلشراف على عملية صنع خورفكان

 .وإياباً ذهاباً  خورفكان إلى المريجة ساحة من المواصالت توفير سيتم. المنطقة في المفضلة

 

 نزهة وورشة عمل: #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون حول األفالم

 مع مزنة المزروعي

2018أبريل  7السبت،   

ظهراً  2:00 –صباحاً  9:00  

 نقطة التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 

هذه الورشة مستوحاة من أعمال المصور الفوتوغرافي الرائد لطيف العاني الذي وّثق الحياة 

الحضرية في العراق. سيلتقط المشاركون صور فوتوغرافية للحيوية اليومية المتمثلة في 

#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون باستخدام تقنيات  الناس فيالشوارع، واألزقة والمتاجر و

 توظيف عن طريق شريط الفيلم تحميض كيفية أيضا يتعلمون وسوفالتقليدية.   التصوير

 .في الورشة التي تم تقديمها ساليباأل

 

 

 

و القربجولة تصوير وورشة عمل تصوير فوتوغرافي: مصنع كلباء للثلج   

 المشرف: يحدد الحقاً 

2018أبريل  14السبت،   

مساءً  5:00 –صباحاً  9:00  

 نقطة التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 

 الخور بين ،القرب على أشجار إطاللة مع حقبة السبعينات في بني الذي للثلج، كلباء مصنع يقع

 هذه الجولة التصويرية، في المدينة.  وسط من قصيرة مسافة الذي يبعد الرئيسي والطريق

 على والظل للضوء السريالي التأثير ويشهدون للمصنع المهجور الهيكل يستكشف المصورون

 المنغروف بأشجار المحيطة المحمية دخول خاص إلى أيضا للمشاركين وسيتاح .حطامه

سيتم توفير المواصالت من ساحة  .كلباء في باالنقراض المهددة البرية األحياء بعض مشاهدةل

 المريجة إلى كلباء ذهاباً وإياباً.

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ريةدورة: الرسم السردي والمتسلسل لقصص األسرة، والفولكلور واألساطير الحض  

المجتمعيبالتعاون مع مجتمع مؤسسة الشارقة للفنون وبرنامج التواصل   

 المشرفون: وفا إبراهيم ومنار لّحام

جلسات 4 – المدة  

مساءً  1:00 –صباحاً  10:00  

الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة  

  

في حين يستكشف المشاركون مجموعة واسعة من الرسومات التحضيرية، والقصص 

المصورة وتجارب تقنيات الميديا، فإنهم سيعاينون في هذه الدورة المقسمة إلى أربع جلسات 

قصصهم األسرية، ويناقشوا األساطير الحضرية المحلية والفولكلور التقليدي في سياق 

والتي تتمركز حول األسرة والتقاليد والتاريخ الشفاهي الفنانة زينب سديرة،  مواضيع

ورسوماتها المصورة. وليصنع المشاركون في النهاية صورة توضيحية لقصة عائلية أو 

 .فلكلورية، ليتم عرضها في نهاية الدورة

 


