
 
 
 
 
 

–  يوليو 7  
2018 اغسطس 25  

 

 

2018لصيف المجتمعي  برنامج التواصل  
 

 نظرة عامة

سة الشارقة التزاماً بتنمية المجتمع اإلبداعي المحلي ، يوفّر برنامج التواصل المجتمعي لمؤس

ما يتيح عاًما فما فوق، ب 16للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم من  للفنون عدًدا من الفرص 

ز أنشطة لهم معاينة التراث الفني الغني إلمارة الشارقة ومناظرها الطبيعية الخالبة. وترك

ذلك من والبرنامج التفاعلية على المشاركة العامة والبحوث الحضرية واالستدامة واإلبداع، 

واسعة  ن الفنون الثقافية والبصرية، بإشراف مهنيين ذوي خبرةخالل تقديمه طيفاً واسعاً م

االنجليزية، وورواد الفنون والثقافة وأعضاء المجتمع. ُتقام الورش والدورات باللغتين العربية 

 .وفًقا الحتياجات المشاركين

ورش عمل وأنشطة مجتمعية تفاعلية مستوحاة من  2018يتضمن البرنامج المجتمعي لصيف 

"؛ ومساهمات الفنانين والباحثين 6تصوير الفوتوغرافي "الشارقة، وجهة نظر معرض ال

نون، وهي الحضريين والثقافيين؛ والتأثيرات الثقافية والتاريخية لـ #حي_مؤسسة_الشارقة_للف

  .المنطقة المحيطة بمباني مؤسسة الشارقة للفنون

المعدات وسيتم توفير المواد وكافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع، 

 .لورش العمل من قبل المؤسسة

افة كتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق 

ضح القدرات البرامج التعليمية والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي تو

 .المرتبطة بكل الجلسات

 

 :وزمفتاح الرم

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية 

 متالزمة داون 

 التوحد 

 

  للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد اإللكتروني

community@sharjahart.org  أو  26 تحويلة، 065685050أو رقم الهاتف

45. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 ورش عمل 

 
تعبيرية طباعاتورشة عمل:   

موزة الحمرانيمع   

2018 يوليو 7السبت،   

ظهراً  1-صباحاً  0011:  

ساحة المريجة / 5 رواقنقطة التجمع:   

 

 

هية مطاطية فكا طباعاتالمشاركون في هذه الورشة تقنيات النحت التقليدية لصنع  سيستخدم

سوف  منحوتة باليد مستوحاة من التعبيرات والعبارات اليومية ومؤثرات ثقافاتهم الخاصة.

خصي على يتعلمون كيفية استخدام أدوات النحت واألحبار وتقنيات التركيب إلضفاء الطابع الش

  .أختامهم

 

 نشمل العديد موتتنوع ممارستها الفنية لتموزة الحمراني رسامة ومصممة وسائط متعددة 

فيكي. يتميز الوسائط الفنية مثل الرسم التوضيحي الرقمي والتقليدي، والطباعة، والتصميم الجرا

عملها بأسلوب منمق للغاية، ويتضمن في كثير من األحيان عناصر رسومات غرافيكية 

 .وتعليقات فكاهية

 

 

السكيتش ملتقى فناني رسم  

2018 يوليو 41السبت،   

ظهراً  1:00 –صباحاً  0011:  

مقهى فن / ساحة المريجة نقطة التجمع:   

 

 واستكشاف هواة ومحترفين، للمشاركةالسكيتش،  رسامي تشّكل هذه الورشة دعوة لجميع

فر هذا ويوفي الشارقة.  تشاركيةوبناء شبكة  وتبادل اآلراء النقدية، أعمال بعضهم البعض

لتعرف على وا ممارساتهماآلراء حول  وتبادللتبادل النصائح وأسرار المهنة، المتلقى الفرصة 

رسم  وأدوات أصحاب مواهب جديدة في بيئة مريحة. يرجى من المشاركين إحضار كراسات

 .السكيتش الخاصة بهم

 

 

 

  ورشة عمل: الحناء كنموذج فني تقليدي

 مع أزرا خميسة

2018 يوليو 82السبت،   

ظهراً  002: –صباحاً  0011:  

ساحة المريجة / 5رواق  نقطة التجمع:   

 

 عهاوض يمكن نباتية صبغة وهي القديمة، العصور منذ عديدة حضارات في الحناء استخدمت

 نايوم في معتاد بشكل الحناء تستخدم. والخشب والجلود واألظافر والشعر البشرة على

 زخرفية تصاميم هيئة على ُيقّدم ما وغالبا الجسد، على المؤقت الرسم فن من كنوع الحاضر

 على والتعرف الحناء معجون تحضير عملية الورشة هذه في المشاركون سيعاين. معقدة

 اإلماراتية يمالتصام بين المقارنة ستتم كما. وتطبيقاته الصحية فوائده وبعض المختلفة، أصوله

 .معاصرة األكثر وتلك التقليدية

 

 .البسيطة التقليدية والتصاميم للحناء شغوفة يدوية ومعالجة مصممة خميسة أزرا



 
 
 
 

 

 

تصوير الطعامورشة عمل:   

نوران باشامع   

2018 غسطسأ 4 السبت،  

مساءً  00:2 –صباحاً  0011:  

مقهى فن / ساحة المريجة نقطة التجمع:   

 

على نحو  امكانية عرضها األطعمة المصنوعة محلياً  ألبسطالتصوير الفوتوغرافي الفّعال  يتيح

كونات . سيتعلم المشاركون بتوجيهات الشيف من مقهى فن، أفضل طريقة لتقديم المشهي ومميز

لتأطير والوجبات لجعلها تبدو شهّية قدر اإلمكان. سوف يكتسبون فهًما لتقنيات التركيب وا

ي فالغذائي. هذه الورشة مناسبة للمصورين  رالمختلفة التي ستعزز مهاراتهم في التصوي

 .وسطالمستوى المبتدئ والمت

 

 

طبعات اللينوليومورشة عمل: ملصقات   

2018 أغسطس 11 السبت،  

ظهراً  03:2 –صباحاً  0011:  

الفنون/ ساحة   معهد الشارقة للفنوننقطة التجمع:      

 

هرة في شتتيح في هذه الورشة للمشاركين فيها التعرف على بنية وتاريخ بعض المباني األكثر 

قوموا بعدئٍذ مؤسسة الشارقة للفنون، بما في ذلك مصنع الثلج في كلباء ومبنى الطبق الطائر، ولي

طبيق بتوظيف هذه المعرفة في صنع ملصقات مستوحاة من تصميم وبناء مبنى من اختيارهم، وت

ي متجر فأثناء الورشة. سيتم عرض وبيع ملصقات مختارة  عبر حفر اللينوليومنيات الطباعة تق

 .ميةمؤسسة الشارقة للفنون، وإنفاق األرباح في تمويل  برامج التواصل المجتمعي التعلي

 

 

 

نكهات آيس كريم مميزة إعداد :الطهي استكشافات  

ممع "جيلي بيلي" آيس كري  

2018 أغسطس 18السبت،   

ظهراً  00:4 –صباحاً  11:00  

مقهى فن / ساحة المريجة  نقطة التجمع:   

 

في مواجهة حر الصيف، سيتعلم المشاركون كيفية ابتكار أنواع فريدة من اآليس كريم 

ارات والروائح التي يعبق بها وذلك في مستوحاة من المذاقات المتعددة في سوق البه

#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون وسوق الفاكهة والخضار القريب منها. تبعاً لتوجيهات فاسكو 

سوسا، الشيف والمعد الرئيس لخلطات آيس كريم"جيلي بيلي"، سيتم تقسيم المشاركين إلى 

الخضروات وحتى مجموعات صغيرة لتخوض مغامرات تتبع التوابل والحلويات والفاكهة و

الخيارات النباتية واستخدامها في وصفات األيس كريم. تختتم هذه الورشة بتذوق المنتج 

  ."النهائي لكل مجموعة باإلضافة إلى اختيار مجموعة متنوعة من آيس كريم "جيلي بيلي

 


