
 شتاء 2016: البرنامج التعليمي للكبار

education@sharjahart.org يد اإللكتروني للتسجيل في البرنامج، يرجى التواصل عبر البر
لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال على الرقم 5050 568 06  

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. ويتم توفير جميع المواد 
المستخدمة في الورش من قبل مؤسسة الشارقة للفنون. 

ورش العمل  

اليوم المفتوح لـ do it بالعربي
السبت، 30 يناير 2016

 – 4:00 مساًء
ً
10:00 صباحا

بيت الشامسي

جولة 
 – 11:00 مساًء

ً
10:00 صباحا

سيقوم المشاركون بجولة في أرجاء معرض"do it بالعربي" حيث ستتاح لهم فرصة تنفيذ بعض من 
التعليمات المكتوبة من قبل الفنانين المشاركين في هذه الجولة. 

 
الهيكل الخشبي

 – 2:00 مساًء
ً
11:00 صباحا

باستخدام قطع خشبية موحدة، سيقوم المشاركون باتباع التعليمات المكتوبة من قبل الفنان 
ز هذه التعليمات المشاركين على استخدام مختلف األلوان والطرق 

ّ
عامر نور لبناء هيكل خشبي. تحف

التركيبية لبناء الهيكل الخشبي.

لوحة جدارية مبنية على النباتات
 – 2:00 مساًء

ً
11:00 صباحا

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بصنع لوحة جدارية بناء على دراسة أنواع النباتات المختلفة 
باستخدام ألوان األكريليك، من خالل اتباع تعليمات "do it بالعربي" المكتوبة من قبل الفنانة كماال إسحاق 

م كل اللوحات 
َ

إبراهيم. وسُيْمًنح كل مشارك لوحتي قماش للعمل عليهما؛ وفي نهاية الورشة، ستض
 إلضافة بعض اللمسات األخيرة لتتداخل اللوحات الجدارية بشكل متناغم ومتناسق.

ً
المشاركة معا

مؤسسة الشارقة للفنون
–

الربنامج التعليمي للكبار 

أيام السبت
30 يناير - 27 فبراير 2016



محادثة تقييمية:
»حول المعارض في اإلمارات«

األربعاء، 10 يناير 2016
7:30 مساًء – 8:30 مساء

المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون 

يخ المشهد  سوف تناقش الشيخة حور القاسمي، قيمة معرض »حول المعارض في اإلمارات«، تار
الفني في دولة اإلمارات العربية المتحدة كما جرى طرحه في المعرض، بمشاركة الدكتورة نجاة 

مكي والدكتور محمد يوسف. 

جولة تصويرية لـ do it بالعربي

السبت، 13 فبراير 2016
 – 3:00 مساًء

ً
10:00 صباحا

المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون

ية لتنفيذ تعليمات »do it بالعربي« المكتوبة من قبل  م مؤسسة الشارقة للفنون جولة تصوير
ّ
تنظ

ْين حازم حرب ومحمد كاظم.
َ
الفناَنْين المشارك

 في الجزء األول من هذه الجولة، سيّتبع المشاركون تعليمات حازم حرب من خالل مالحظة الطراز 
المعماري للمنطقة وتوثيق المباني الهامة التي تم إهمالها، ليقوم كل مشارك فيما بعد بإعادة 

رسم عدد من المباني التي يختارها. أما بالنسبة للجزء الثاني من الجولة، فسيّتبع المشاركون 
ب من المشاركين البحث عن مباٍن في منطقة الفنون 

ّ
تعليمات الفنان محمد كاظم، والتي تتطل

 كوسيط في 
ً
وتحديدها باستخدام إحداثيات الـ GPS، ليتم تحويلها إلى فينيل واستخدامها الحقا

العمل الفني.

الطبق الطائر: ظاهرة معمارية

السبت، 20 فبراير 2016
7:30 مساًء - 8:30 مساًء

المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون

 أحد المواقع 
ً
ستتحدث المهندسة المعمارية منى الُمصفي عن مبنى الطبق الطائر، الذي يعتبر حاليا

يخ المبنى الذي  التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون. وسوف يتناول النقاش الجانب المعماري لتار
يخ بنائه في حقبة السبعينيات. ية، في عودة إلى تار جعل منه ظاهرة معمار

النحت البارز مع الفنان عبد الرحيم سالم

السبت، 27 فبراير 2015
 – 1:00 مساًء

ً
10:00 صباحا

مبنى المقتنيات

سيقوم الفنان عبد الرحيم سالم بتعريف المشاركين على التقنيات التي استخدمها في إنتاج 
منحوتاته البارزة التي استخدم فيها مادتي الطين والجص، وعبد الرحيم سالم هو أحد الفنانين 

المشاركين في معرض »حول المعارض في اإلمارات«.

مؤسسة الشارقة للفنون
–

الربنامج التعليمي للكبار 


