ورش ودورات للصغار والكبار وذوي اإلعاقة

الشارقة للفنون تطلق براجمها التعليمية واجملتمعية لفصل الربيع
تطلق مؤسسة الشارقة للفنون يف شهر مارس اجلاري اليوم براجمها التعليمية واجملتمعية لفصل الربيع ،متضمنة ورش عمل وجوالت تصوير
وجلسات حوارية ودورات تدريبية ،استوحي بعضها من املعارض الفنية اليت تنطلق يف مارس اجلاري للفنانني مىن السعودي ،وزينب
سديرة ،ولطيف العاين ،وآان بوغيغيان ،وحممد أمحد إبراهيم.
وقد صمم الربانمج الذي يستمر طيلة ثالثة شهور ،ملختلف املراحل التعليمية والشرائح االجتماعية من الكبار والصغار وذوي اإلعاقة،
وذلك ابلتوزاي مع الربانمج التعليمي واجملتمعي ملراكز الفنون واملدارس ،يف مسعى إىل إثراء التجربة الثقافية للمجتمع احمللي يف ضوء
التجارب الفنية اليت تقدمها املؤسسة.
وحول انطالق الربامج قالت رمي شديد انئب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون" :تتسم خمتلف الربامج اليت تقيمها املؤسسة ابلتكامل فيما
بينها ،وذلك إلغناء التجربة الفنية واملعرفية ،فقد عمدان إىل تصميم الربامج التعليمية حبيث حتاكي خمتلف الفعاليات األخرى ،وتستلهم
التجارب الفنية والعروض البصرية اليت تقيمها املؤسسة ضمن برانمج الربيع" .وأضافت شديد" :إننا نسعى بشكل دائم إىل تطوير هذه
الربامج ومواكبة املشهد الفين احمللي ومتطلباته اخلاصة".
تقدم الربامج التعليمية املوجهة للصغار والكبار وذوي اإلعاقة ما يزيد عن  40ورشة عمل تتضمن ورشا للتصوير الفوتوغرايف والنحت
والعروض األدائية واخلط العريب والرسم والنسيج .حيث تقدم يف فئة التصوير الفوتوغرايف ورشة للصغار بعنوان "صنع الثقوب" واليت
سيتعرف املشاركون خالهلا على وظائف الكامريا ذات الثقب ويصنعون كامرياهتم اخلاصة ،ودورة "السرد القصصي من خالل التصوير
الفوتوغرايف" للكبار واليت تتمحور حول تطوير قصة صغرية وسردها من خالل الصور ،إىل جانب ورشة "مقدمة يف تصوير البورتريه"
لذوي اإلعاقة واليت سيتعرف من خالهلا املشاركون على أساسيات تصوير البورتريه ابستخدام الكامريا التناظرية والرقمية بعد قيامهم
جبولة يف منطقة املرجية.
أما يف فئة النحت فيقدم برانمج الصغار ورشة بعنوان "الصخور الرخامية" لتعلم أساليب الرسم الرخامي على الصخور ،ابإلضافة إىل
ورشة أخرى ضمن برانمج الكبار بعنوان "النحت اهليكلي" واليت سيصنع املشاركون فيها منحواتهتم اخلاصة يف ضوء دراستهم منحواتت
للفنانني املشاركني يف لقاء مارس  .2018كما يقدم برانمج ذوي اإلعاقة ورشة "متاثيل الطني الصغرية" تتيح التعرف على كيفية
استخدام الصلصال كوسيلة فنية.

ويف سياق متصل يقدم الربانمج اجملتمعي للمؤسسة هلذا الفصل ورش عمل جمتمعية وجوالت مستوحاة من املعارض الفنية املقامة،
وعوامل احلي احمليط ابملؤسسة ومسامهات الفنانني والباحثني احلضريني والثقافيني .وتسعى املؤسسة من خالل هذا الربانمج إىل تطوير
جمتمعها اإلبداعي احمللي ،وتقدمي الفرص للمشاركني لاللتقاء والتواصل ،ومعاينة الرتاث الغين واملناظر الطبيعية يف إمارة الشارقة .ويتضمن
الربانمج عدة ورش أبرزها" :استكشافات الطهي :ثقافة الكرك" اليت تعاين أحد أشهر املشروابت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أال
وهو الكرك ،حيث سيتم استكشاف أمهيته التارخيية وطرق حتضريه املختلفة .وورشة "الفن من خورف ّكان" املستوحاة من معرض الفنان
حممد أمحد إبراهيم واليت سيصطحب خالهلا املشاركني إىل خورفكان لصناعة منحواتهتم اخلاصة من خالل املواد الطبيعية يف املدينة.
ابإلضافة إىل ورشة تصوير فوتوغرايف بعنوان "مصنع كلباء للثلج واملنغروف" واليت تتضمن جولة تصوير يف "مصنع كلباء للثلج" ،الذي
بين يف السبعينيات على أشجار املنغروف ،كما سيتسىن للمشاركني زايرة حممية أشجار املنغروف ملشاهدة بعض األحياء الربية املهددة
ابالنقراض يف كلباء.
ويوفّر آخر الربامج واملوجه إىل املدارس ومراكز الناشئة جمموعة متنوعة من ورش العمل والرحالت التعليمية اليت يشرف عليها فنانون

حمرتفون .وميكن للمدارس واملراكز التعليمية اختيار الرحالت ،وورش العمل ،واألوقات والتواريخ املناسبة هلا .وقد صمم هذا الربانمج
لتحفيز اإلبداع لدى املشاركني ،وتطوير مهاراهتم التواصلية ،وإثراء معارفهم الفنية .وتتيح مراكز الفنون املتواجدة يف الذيد ،واحلمرية،

واملدام ،وكلباء ،وداب احلصن ،وخورفكان ،والشويهني ،برانجمني للكبار والصغار يشتمالن على ورش عمل ودورات تدريبية تسلط الضوء
على جوانب خمتلفة من ممارسات الفن املعاصر ،يف فئات عدة مثل :اخلط العريب ،والرسم ،واخلزف.
عن مؤسسة الشارقة للفنون
تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفا واسعا من الفنون املعاصرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفين يف اجملتمع احمللي يف الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة ،واملنطقة .وتسعى إىل حتفيز الطاقات اإلبداعية ،وإنتاج الفنون البصرية املغايرة واملأخوذة هباجس البحث
اهلوايت الثقافية واحلضارية ،ومبا يعكس ثراء البيئة احمللية وتعدديتها الثقافية .وتضم
والتجريب والتفرد ،وفتح أبواب احلوار مع كافة ّ
مؤسسة الشارقة للفنون جمموعة من املبادرات والربامج األساسية مثل "بينايل الشارقة" و"لقاء مارس" ،وبرانمج "الفنان املقيم"،

و"الربانمج التعليمي" ،و"برانمج اإلنتاج" واملعارض والبحوث واإلصدارات ،ابإلضافة إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية .كما ترّكز

الربامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ ال ّدور األساسي الذي تلعبه الفنون يف حياة اجملتمع ،وذلك من خالل تعزيز التعليم العام

والنهج التفاعلي للفن.

