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 2019 شتاء -البرنامج المجتمعي 
 

 بتنمية المجتمع اإلبداعي المحلي، ويقدم عدداً منيلتزم البرنامج المجتمعي في مؤسسة الشارقة للفنون 

عاماً فما فوق لاللتقاء والتواصل، والتعرف على  16الفرص للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم من 

التراث الفني الغني والمناظر الطبيعية الخالبة في الشارقة. وتؤكد أنشطة البرنامج التي تشمل 

البصرية على المشاركة العامة والبحوث الحضرية واالستدامة مجموعة واسعة من الفنون الثقافية و

ودراية معّمقة ، ون أصحاب خبرة واسعةمحترف متخصصوناألنشطة  يشرف على جميعواإلبداع. 

وفقاً الحتياجات  ،العربية واالنجليزيةجلسات باللغتين ال كما تتوفروالثقافة، وأفراد المجتمعات،  بالفن،

 .المشاركين

 16 ويستمر لغاية 2018ديسمبر  22 في الذي ينطلق، 2019لشتاء  امج المجتمعيالبرنيتضمن 

. سيقوم والمساهمات التشاركية، مجموعة من ورش العمل، والرحالت، واللقاءات، 2019فبراير 

المشاركون في برنامج الشتاء باستكشاف المأكوالت اإلماراتية وتطوير مهاراتهم في التصوير 

 فناناً مشاركاً في بينالي الشارقة. 14الفرصة لهم للعمل مع  الفوتوغرافي، وإتاحة

مجانية ومتاحة للجميع. وتقدم مؤسسة الشارقة للفنون مواد ومعدات  البرنامج المجتمعيكافة فعاليات 

 .الورش

تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق كافة البرامج 

والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح إمكانية الوصول التعليمية 

 المرتبطة بكل جلسة من الجلسات.

مسبقاً لترتيب أي دعم مطلوب أثناء ورش العمل أو األنشطة  بالبرنامج المجتمعييرجى االتصال 

 .األخرى

 :مفتاح الرموز

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 أو ضعف السمع إصابة بالصمم

 إعاقة جسدية

 متالزمة داون

 التوحد

أو  community@sharjahart.orgلمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

 .54أو  26، رقم التحويلة 5685050 (06)االتصال على 

 www.sharjahart.org/sharjah-art-foundation/eventsللتسجيل، يرجى زيارة 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ورش عمل، نزهات ودورات 

 
 نزهة فوتوغرافية: شوارع خورفكان

 بالتعاون مع فوتو اإلمارات

 2018ديسمبر  22السبت، 

11  ً  مساءً  7 – صباحا

 نقطة اللقاء: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 موقع الورشة: خورفكان

 

سيقوم المشاركون برحلة إلى خورفكان، حيث سيكتشفون ويصورون شوارعها وناسها. تتيح هذه 

النزهة الفوتوغرافية للمشاركين التفاعل مع سّكان المنطقة والتعرف على قصصهم التي قد تساعدهم 

في خلق سياق قصصي لصورهم، كما سيلتقون مصوريين وأعضاء في جمعية فوتو اإلمارات. 

 متوفرة ذهاباً وإياباً من ساحة المريجة إلى خورفكان. المواصالت 

منصة للتصوير الفوتوغرافي أسستها عال اللوز، وتسعى إلى  إنشاء  (foto.uae@)فوتو اإلمارات 

جمعية من الفنانين المتناغمين فكرياً عبر تنظيم نزهات فوتوغرافية دورية واللقاء في مواقع مختلفة 

وز فنانة إماراتية ولدت في دبي. درست المحاسبة في جامعة اإلمارات في دولة اإلمارات. عال الل

والتصوير الفوتوغرافي في جمعية اإلمارت للفنون التشكيلية، وتعمل على تطوير شغفها في سرد 

 القصص عبر الكاميرا.

 

 

 ورشة عمل المجبوس ونزهة على شاطئ البحر 

 2019يناير  5لسبت، ا

 عصراً  3:30 -صباحاً   10:00

 نقطة التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 موقع ورشة العمل: شاطئ الحمرية

 

أعضاء مجتمع مؤسسة الشارقة للفنون مدعوون لالنضمام إلى هذه النزهة على شاطئ البحر في 

الحمرية، حيث سيتعلمون تحضير طبق المجبوس اإلماراتي المفضل للنزهات. سيتم إضافة اللومي 

األرز واللحم والدجاج والسمك، إذ تكون  علىجموعة مختارة من التوابل العطرية، )حبيبات مجففة( وم

طعاماً هذا الطبق  تجعل من فهم المزايا التي كلها مطبوخة في صلصة الطماطم الغنية. من السهل 

في ورشة العمل  سيتعلم المشاركون  المأكوالت األساسية على مائدة الغداء اإلماراتية.من و شهياً،

 .والتلذذ بمذاقهطبخ طبق المجبوس بالطريقة التقليدية، ، كيفية هذه

 

 .متوفرة المواصالت من ساحة المريجة إلى شاطئ الحمرية وبالعكس

 

 

 النقّاد السينمائيينمنصة الشارقة لألفالم: لقاء 

 فيصل صالحمع 

 2019يناير  19السبت، 

 مساءً  5:30 - عصراً  3:30

 ساحة المريجة ،مطعم ومقهى فنالتجمع: نقطة 

 

 ،السينمائية والنقديةاللقاء الكتشاف ومشاركة اهتماماتهم  اعشاق األفالم مدعوون لالنضمام إلى هذ

وبناء شبكة من األقران في الشارقة. سيغطي هذا اللقاء مجموعة من المواضيع المتعلقة بمنصة 

م السينما المستقلة في العال ونشأةيوسف شاهين،  الراحلالشارقة لألفالم، بما في ذلك أعمال المخرج 

نّاع صتمثيل القضايا االجتماعية والهوية في األفالم القصيرة، والتحديات التي ترافق و، العربي



 
 
 
 

في المنطقة. سيوفر هذا اللقاء فرصة ممتازة لكل من الهواة والمحترفين في هذا  الناشئين األفالم

رف على آراء ووجهات نظر تتناول مشاريعهم، والتعالمجال لتبادل النصائح المتعلقة بهذه المهنة، 

 .المواهب الجديدة في بيئة مريحةإضاقة لتالقي 

 

جتماعي في صحيفة ذذا ناشيونالذ، االفيصل صالح الزعابي صحفي متخصص بوسائل التواصل 

يغطي أخبار اإلمارات باإلضافة إلى أخبار الترفيه واأللعاب. يهوى الزعابي مشاهدة األفالم وهو 

 .بجمعها ومناقشتها شغوف

 

 

 يتطلب التبصر أفعالا : 14بينالي الشارقة 

 للروح المعاصرة 31مع متحف القرن الـ

 مساًء؛ الجمعة، 8:00مساًء إلى  4:00، من 2019يناير  31الخميس، 

 عصراً،  4:00 -ظهراً  1:00فبراير،  1

 عصراً. 4:00 -ظهراً  1:00، 2019فبراير  2والسبت، 

 (هذه ثالث جلسات تضم ورشة العمل)

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

 

، وهو  (http://31century.org)للروح المعاصرة  31بدأ بهذا المشروع متحف القرن الـ

، وتدعو ورشة العمل الخاصة به على مدار ثالثة أيام، أعضاء 14بينالي الشارقة   مشارك في

إلبداعية في العقل الداخلي. سوف يتشاركون والسعي لفهم أصل الطاقة ا والمساءلةالمجتمع للتعلم 

 المباشرة لألحداث المجتمعية التي ساهمت في ذحاصل الحبذ.  غير الخبرات المباشرة أو المعرفة

 ذحاصل الحبذ الكامن فيمن خالل عملية التعلم المشتركة، سوف يفهم المشاركون المعنى واإللهام 

كذكاء روحي، والذي يمكن قياسه من خالل أعمال بسيطة من اإليثار واللطف والمحبة المشتركة. 

ورشة العمل، إلى جانب ملحقاتها البصرية، في كتاب إلكتروني ويعرض  فيسيتم تجميع الروايات 

 .14كجزء من بينالي الشارقة 

 

، وهو مشروع فني مجتمعي ومتحف 2008للروح المعاصرة عام  31الـ  متحف القرن  تأسس

مفاهيمي يشارك في تحويل الجسم والعقل إلى مكان للمشاركة الفنية. يكرس المتحف نفسه لقيم ذاتية 

من الحقيقة والفضيلة والجمال والمعرفة والخبرة الشخصية، والتي تكون كلها مدرجة تحت ما يسميه 

. تعتمد المشاريع التي يقوم بها كامين مؤسسها كامين ليرتشيبراسيرت ذالجماليات الروحيةذ

على المكان والزمان الذي تجري فيه، وتهدف إلى مساعدة الحضور على اكتساب  ليرتشيبراسيرت

 .وعي بالقيمة اإلبداعية التي يمتلكها كل منهم

 

 

: صور ومقاطع فيديو من األرشيف 14لبينالي الشارقة  دعوة المفتوحة للمواطنين اإلماراتيينال

 الشخصي

 بالتعاون مع نيو أورليانز إيرليفت

 2019فبراير،  5الموعد النهائي للدعوة المفتوحة: 

 

ذابحث عني فيما تراهذ من تقييم كلير تانكونس، ستقوم شركة  14كجزء من معرض بينالي الشارقة 

ل أجنيو أورلينز إيرليفت بإنتاج مشروع فني عام حول موقع طائرة مهجورة في أم القيوين، من 

 .استكشاف مفاهيم المجتمع والثقافة والهوية الوطنية وبناء الوطن في اإلمارات العربية المتحدة

، وكوسيلة للمساهمة في شكل واتجاه مشروع نيو أورلينز 14بينالي الشارقة  في الفترة التي تسبق

ن جميع اإلماراتيين مإيرليفت، تطلق مؤسسة الشارقة للفنون دعوة مفتوحة عبر اإلنترنت للمواطنين 

األعمار لتقديم مواد فوتوغرافية وفيديوهات عالية الدقة ذات صلة بالتواريخ الشخصية والعائلية و/ أو 

 التاريخ الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.



 
 
 
 

  

بدقة  community@sharjahart.org يرجى تسليم المواد الفوتوغرافية إلى البريد اإللكتروني  

 ، مرفقة مع استمارة المشاركة. بكسل/إنش 300ال تقل عن 

 

 سيتم استخدام الوثائق األرشيفية التي تم جمعها ونسخها كمصدر إلهام للفنانين المساهمين في مشروع

قع يتم عرضها في مونيو أورلينز إيرليفت، وفي بعض الحاالت، بإذن من المالكين، كمواد مباشرة ل

 .المشروع على شكل عروض رقمية

 

 

  ورشة عمل: تصوير الحياة البرية

 مع بريسيال فان آندل

 2019فبراير  9السبت، 

 عصراً  4:00 -صباحاً   10:00

 نقطة التجمع: مركز المعلومات، ساحة المريجة

 الرطبة لالراضي واسط مركز : موقع ورشة العمل

 

الحياة البرية وحمايتها، تخلق مراكز الحياة البرية المتعددة في مع بذل جهود كبيرة في الحفاظ على 

أو غير األصلية.  منها الشارقة بيئة مستدامة وداعمة للنباتات والحيوانات، سواء األنواع األصلية

سيتعلم المشاركون في ورشة العمل هذه،  أساليب تصوير الحيوانات والحشرات والنباتات في بيئاتها 

ير رؤيتهم في القضايا األخالقية المتعلقة بتصوير الحياة البرية. هذه الورشة مثالية وتطو ،الطبيعية

 .للمصورين ذوي الخبرة في التصوير الخارجي

 

مع زوجها إلى دولة  2005طبيعة. انتقلت عام شغوفة بالبريسيال فان أنديل مصورة هولندية 

لعديد من ورش اإلمارات وعملت مديرة تصدير. وهي اآلن مصورة فوتوغرافية حرة، تشرف على ا

العمل عن الحياة البرية، وتشارك تجاربها البيئية في المدارس للمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذا 

 .الموضوع

 

 .وبالعكس متوفر الرطبة لالراضي واسط مركز النقل من ساحة المريجة إلى

 

 

 

 (2007فيلم وال: تاري زامين بار )

 عامر خان :إخراج

  دراما عائلية

 دقيقة. 45ساعتان و

 )مع ترجمة بالعربية واإلنجليزية(الهندية 

 2019فبراير  14الخميس، 

 مساء 8:00-11:30

 ساحة الفنون

  

ً يمتلك الصبي إيشان، البالغ من العمر ثماني سنوات، خيااًل   وهو مميز في هذا المجال إال، فنياً واسعا

هذا الوضع بوالديه إلى إرساله إلى مدرسة داخلية، حيث يشتبه معلمه  يدفعأداءه األكاديمي سيء.  أن

 .الفني في أن إيشان يعاني من عسر القراءة ويساعده في التغلب على إعاقته

واالذ مبادرة تحتفي بالخلفيات واللغات المختلفة لموظفي مؤسسة الشارقة للفنون وسكان الحي  ذفيلم

أعضاء مؤسسة الشارقة للفنون. تركز األفالم  ترشيحهايقوم ب من خالل عروض أفالم مختارة

 .المختارة على مواضيع الحنين والوطن والثقافة الشعبية

mailto:community@sharjahart.org


 
 
 
 

 

في ساحة الفنون مقابل متحف الشارقة للفنون، وهو مسرح للعديد  سيتم عرض فيلم تاري زامين بار

 .والنزهات العائلية موقع حيوي أللعاب األطفال أنه من األعمال والعروض الفنية، باإلضافة إلى

 


