
المدرسة الفنية الصيفية 2018
تسعى مؤسسة الشارقة للفنون من خالل المدرسة الفنية الصيفية إلى اكتشاف مهارات 

و مواهب الطالب والطالبات وصقلها، كما تأهلهم لعالم الفنون وتعزز ثقتهم بأنفسهم 
وبأعمالهم الفنية وذلك عن طريق إثراء التجربة العملية من بعد التأسيس النظري. تدعو 

مؤسسة الشارقة للفنون عبر المدرسة الفنية الصيفية، جميع المدارس الحكومية إلى اإلندماج 
 في برنامج 

ً
اإلجتماعي الفني بإشراك مجموعة مختارة من الطالب والطالبات الموهوبين فنيا

مدته ستة أسابيع متتالية في فترة اإلجازة الصيفية للمدراس ثم عرض أعمالهم النهائية 
 بمعرض مدته ثالثة أسابيع.

 الفكرة العامة
تعتبر المدرسة الفنية الصيفية برنامج إقامة للفنانين المبتدئين من طالب وطالبات المدارس 

الحكومية. حيث يمكن لكل مدرسة حكومية إشراك ثالثة طالب/ طالبات من الموهوبين، بحيث 
 من 10 مدارس حكومية مشاركة.

ً
يشارك في المدرسة 30 مشاركا

تندرج  المدرسة الفنية الصيفية ضمن البرنامج التعليمي لطلبة المدارس ومراكز الناشئة التابع 
لمؤسسة الشارقة للفنون. كما تدعم المدرسة الفنية الصيفية مواهب األطفال وصقلها وإخراج 

مالديهم من المهارات في عدة أشكال من الفنون والتي تركز على محور مختلف في كل سنة 
عن السنة التي تليها، وذلك للحفاظ على التنوع الفني والمعرفي.كما تختلف أنماط الفنون 

 المستخدمة التي تنقسم دراستها إلى قسمين. 

أوال، القسم النظري ومدته أسبوعين ويتضمن نبذة تعريفية بالبرنامج ومناظرات ونقاشات 
ورحالت ميدانية لمتاحف ومراكز علمية وفنية. بينما يقّدم القسم العملي ومدته أربعة أسابيع 

ورش عمل فنية مكثفة وأشغال يدوية تختتم بعمل فني لكل مشارك يتم عرضه في معرض 
واحد لمده 3 أسابيع في مؤسسة الشارقة للفنون.

المشاركون في البرنامج
ترحب المدرسة الفنية الصيفية في كل سنة ب 30 مشارك من الموهوبين من طالب وطالبات 

المدارس الحكومية )3 مشاركين من كل مدرسة كحد أعلى(. كما تتراوح أعمارهم ما بين 10 الى 
15 سنة، من إناث و ذكور.

ية الدراسة النظر
تعريف بالبرنامج:

في البداية سوف يتم تعريف االطفال المشاركين بأهداف البرنامج المذكورة أعاله، ومن ثم يتم 
شرح مبسط لكيفية عمل سير البرنامج وما هي ثيمة البرنامج الذي من خالله سيقوم الطالب 

بصنع أعمالهم الفنية.

رحالت واكتشافات خارج المؤسسة:
بعد التعريف بالبرنامج وما هي الثيمة التي سيعمل عليه الطالب سنقوم بتحديد موعد ألخذ 

المشاركين بجوالت ورحالت حول معارض ومراكز فنية، ومناطق طبيعية ذات صلة بالمحور 
األساسي للبرنامج أو األنماط الفنية للبرنامج. وذلك ليتوسع المشاركون بفكرهم ويستفيدوا 

منها الكتساب بعض االفكار.

تاريخ المسارات الفنية المختلفة:
سيتم تعريف الطالب المشاركين على بدايات كل من المسارات الفنية المختارة و انواعها، و 

مؤسسيها ، وما هي المواد التي تستخدم في كل مسار فني وكيفية البدء والعمل اعتمادا 
عليها.
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الدراسة العملية
اختيار األنماط:

 اعتمادا على اختياره.
ً
 ليبدأ بدراسته عمليا

ً
 فنيا واحدا

ً
سيختار كل من المشاركين نمطا

 

خطة العمل:
لكل طالب هناك خطة سيتم االلتزام بها، وهذه الخطة تشمل خطوات عمل المشارك.

يلتزم المشاركون بورش العمل وفق األنماط الفنية المختارة.

الخطة المبدئية:
سيتم تحديد يوم إلنجاز عمل فني مبدئي يمكن المشارك من خالله االستعانه بالفنان وأخذ رأيه 

بالعمل قبل الشروع بمراحله النهائية.

العمل النهائي:
لطالب المشارك الوقت للبدأ بالعمل النهائي والذي سيتم تسليمه لعرضه مع جميع أعمال 

المشاركين في المعرض الذي سيقام في نهاية الخطة الدراسية.

 الفنون المستخدمة
النحت: 

 من فروع الفنون المرئية وفي نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية، ويرتكز 
ً
يعد النحت فرعا

على إنشاء مجسمات ثالثية األبعاد. يمارس هذا الفن على الصخور واالخشاب واالحجار وغيرها 
من المعادن الصلبة. سيحاول المشاركون في هذا البرنامج تعلم كيفية صنع بعض المجسمات 

.
ً
الشبيهة باآلالت الموسيقية او أي مجسم يصدر صوتا

فن الوسائط المتعددة:
 فنًيا يتم فيه استخدام أكثر من وسيط أو مادة واحدة. يعد فن 

ً
تعد الوسائط المتعددة عمال

التجميع والفن التصويري مثالين شائعين باستخدام فن وسائل اإلعالم المختلفة التي تستخدم 
مواد مختلفة بما في ذلك القماش والورق، سيقوم المشاركون في هذه الدورة باستخدام 

مواد مختلفة. 

 المحاور والمواضيع
الصوت:

 مفصليا في حياة اإلنسان وتاريخه ومنجزه، ولحاسة النطق أن تكون حامله 
ً
ل الصوت عنصرا

ّ
يشك

؟ ما هو الصوت 
ً
وللسمع أن يكون مستقبله، لكن يبقى السؤال كم من األصوات نسمع يوميا

الذي نسمعه فيبهجنا، وما هو الصوت الذي يزعجنا؟ وأين تكمن الموسيقا في حياتنا؟ 
 أو عبر فنون الوسائط المتعددة؟

ً
كيف لنا أن نجسد ذلك في معادل فني سواء نحتا


