
 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 البرنامج التعليمي لألطفال  2017شتاء 
 

ي الت والدورات العمل ورش من العديد يتضمن الذي للصغار التعليمي للفنون البرنامج الشارقة تقدم مؤسسة
 لىإ العمل ورش تهدف. الفنية المجاالت جميع في والمختصين المهنيين الفنانين عدد من يقدّمها ويشرف عليها

م  . لديهم الفني اإلبداع وتعزيز الفنون عالم في لألطفال التقنية المهارات تطوير  2017 شتاء برنامج هذا وُصّمِّ
 بالتزامن مارس 28 وحتى يناير 2 من ويستمر سنة، 15 إلى سنوات 7 بين ما أعمارهم تتراوح الذين لألطفال

الذي تقيمه مؤسسة الشارقة للفنون، حيث أنجزت أعمال  2016في مشروع مارس  عرض األعمال المنجزة مع
فنية وجرى تطويرها في مواقع محددة وذلك من قبل خمسة فنانين شباب هم: نور عابد، وعّمار العطار، وفيكرام 

ل قامة الفنية للفنانين من مختلف دوديفتشا، ريم فلكناز وباسم يسري. يوفر هذا البرنامج التعليمي السنوي اإل
 العالم، من ضمنها مصر وفلسطين واإلمارات العربية المتحدة.

 
 

 جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع .
 
 
 

 الدورات القصيرة
 
 
 

  فيليون الرـفدورة 
 يناير 26 – 2من اإلثنين إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 مركز الحـمرية للفنون
 

من خالل تغيير المستويات  األشكالكيفية النحت على مسطح وابراز سيتعرف المشاركون في هذه الدورة على 
 .مهامع التعريف بهذا الفن وتاريخه والمواد الممكن استخداالسطح،  فوقانطباعاً بأن الجسم منحوت طي ـيع بما

 

 دورة الرســــم بالسكيـــن 
 يناير 26 – 2من اإلثنين إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 الحمرية للفنون مركز
 

يقوم المشاركون في هذه الدورة برسم موضوعات مختلفة بسكين خاصة بالرسم. ويكون الرسم مخصصاً 
لكثيفة بشكل مبسط من دون التفاصيل وجزئيات الشكل. تنفذ األعمال بألوان األكريلك أو للمساحات والكتل لونية ا

 األلوان الزيتية. 

 
 الحروفيات

  يناير  30 – 9أيام اإلثنين و الثالثاء و االربعاء، 
 مساءً  7:00 – 4:00

 7الفئة العمرية : +
  للفنون المدام مركز

 
كيفية استخدام الفرشاة واأللوان إلنجاز لوحة فنية بالخط العربي لنص تتيح هذه الدورة للمشاركين فيها تعلم 

 تتشكل خلفيته من الحروف.
 
 
 

 التعليمي لألطفال  البرنامج
 مارس –يناير 
2017 

 
 

 المباني الفنية
 الشارقة للفنونمعهد 

 منطقة الفنون
   مراكز الفنون في الشارقة



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 دورة خط الرقعة للمبتدئين
  فبراير  16 – يناير 8 إلى الخميس، األحدمن 

 ظهراً  12:00 –صباحا  9:00
  15-9الفئة العمرية: 

 لحصن للفنونمركز خورفكان للفنون، مركز كلباء للفنون، مركز دبا ا
 

ط بالخ ةاألدوات الخاص، وأساليب استخدام ساسيات كتابة خط الرقعةأهذه الدورة على  فيسيتعرف المشاركون 
  العربي.

 
 

  للمبتدئين الفخار
 فبراير  21 –يناير  10 الثالثاء  أيام

 مساء 7:00 –مساء  5:00
  15-9العمرية:  الفئة
 الفنون منطقة للفنون، الشارقة معهد

 
 الطينية، والشرائط باأليدي، للعمل األساسية األساليب المشاركين تعليم سيتم هذه، التمهيدية الفخار دورة في

 .والضغط، والنحت
 
 

 التكوين   :2الرسم والتعبير الفني 
  يناير  25 – 22 إلى الخميس، األحدمن 

 مساءً  8:00 –مساًء  5:00
  باللغة العربية
  15 –9الفئة العمرية: 

 مركز  كلباء للفنون ، مركز دبا الحصن للفنون 
 
 تناغمم بشكل( األشكال األلوان، المفردات،) اللوحة عناصر توزيع كيفية المشاركين تعليم سيتم الدورة، هذه في

 .للتلوين وسائل عدة المشاركون سيختبر وكما متكاملة، فنية لوحة لتكوين

 
 

 أساسيات الخزف
  يناير  25 – 22 إلى الخميس، األحدمن 

 ظهرا  12:00 –صباحا  9:00
  15-9الفئة العمرية : 

 مركز خورفكان للفنون 
 

 الشريحة صنع كيفية الدورة هذه في المشاركون سيتعلم. الخزف أساسيات مهارات على الدورة هذه ستركز
 .بهم خاصة خزف قطعة لعمل الخزف تلميع وتقنيات للخزف اليدوي والتشكيل الخزفية،

 
 

  صب القوالبدورة 
  فبراير  23 – 5 إلى الخميس، األحدمن 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 مركز الحمرية للفنون 
 

سيتعرف المشاركون في هذه الدورة على كيفية صب القوالب الخاصة باألشكال الفنية، واستخراج نسخ منها 
والقالب المطاطي التجاري، مع التعريف بالمواد المستخدمة لصنع القالبين بواسطة القالب الجصي المستهلك 

 ودراسة الفرق بينهما والخطوات المتبعة لذلك.
 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 دورة رسم الخـيول العربية 
  فبراير  23 – 5 إلى الخميس، األحدمن 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 مركز الحمرية للفنون
 

بالتخطيط بقلم الرصاص بخطوط  في مراحل متعددة، تبدأ رسم الخيول يتدرب المشاركون في هذه الدورة على
الجسم والعضالت ثم التفاصيل النهائية  رسم ، ومن ثمونقاط متناسقة وبشكل مبسط لشكل وحركة الحصان

يرة ة المرحلة األخأو األلوان المائي بألوان الباستيل الزيتي ، وليشّكل التلوينوحركات مختلفة باتجاهاتللخيول 
 من رسم الخيول.

 
 

 التأكيد على مفهوم الظل والنور   3 :الرسم والتعبير الفني

   فبراير 16 – 6 إلى الخميس، اإلثنينمن 
 مساءً  8:00 –مساًء  5:00

  باللغة العربية
  15 –9الفئة العمرية: 

 مركز  كلباء للفنون
 

 .دراك األبعاد وبناء األشكالإأهمية قيم الظل والنور في ر، والتعريف بمفهوم الظل والنو تركز هذه الدورة على

 
 

 فن النحت البارز
   فبراير 16 – 6 إلى الخميس، اإلثنينمن 

 ظهرا  12:00 –صباحا  9:00
  15-9الفئة العمرية : 

 مركز خورفكان للفنون ، مركز دبا الحصن للفنون  
 

ومن ثم تعلم  تقنيات تلميع  ،منحوتات بأشكال مختلفةال وصنعتركز هذه الدورة على مهارات وأساسيات الخزف 
 وتحسين التصاميم و كيفية إعداد مجسمات من الطين. األفكار ويشمل هذا التعلم تقنيات مختلفة لتطوير ،الخزف

 
 

 النسبة الذهبية في الخط العربي 
 فبراير 23 – 6أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء، 

 مساءً  7:00 – 4:00
 7الفئة العمرة : +

  للفنون المدام مركز
 

وشرح تأثيرها في الحروف والتكوينات  ،عالقتها بالخط العربيوالنسبة الذهبية  تتيح هذه الدورة معرفة ماهية
 .والفنون والرياضياتظهار أهميتها التي تعد من أسرار الجمال او ،الخطية

 
 

 الديكوباج
  فبراير  23 – 6أيام اإلثنين و الثالثاء و االربعاء، 

 ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00
 7الفئة العمرية : +

  للفنون المدام مركز
 
 عليمهمت وسيتم. الديكوباج فن تاريخ عن نبذة المشاركين إعطاء سيتم أيام، خمسة إلى تمتد التي الدورة هذه في

 .مختلفة أسطح على للّصق األساسية الطريقة
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 النحت بالطين 
 مارس 9 –فبراير  26إلى الخميس،  األحدمن 

 ظهرا  12:00 –صباحا  9:00
  9+الفئة العمرية : 

 
 مركز خورفكان للفنون ، مركز  كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون

 وتجسيدها بواسطة الطين أشكاالً النحت بالطين من خالل تخيلهم  أساسياتسيتعلم المشاركون في هذه الورشة 
 في صناعة الفخار.الطين المستخدم  وأنواعساليب األ أهمعلى  وتشكيلها يدوياً، إضافة للتعرف

 
 
 

 الخزف: طباعة ونمط 
    مارس 15 – فبراير 27 واالربعاء، والثالثاء اإلثنين أيام

 مساءً  7:00 – 4:00
 7: +الفئة العمرية 

  للفنون المدام مركز
 

في هذه الدورة، سيقوم المشاركون بعمل أنماط مختلفة ونقل التصاميم إلى قطع الخزف. وستغطي هذا الدورة 
 أيضاً أساسيات التعامل مع الطين، والعمل باأليدي، وتقنيات التزجيج من خالل الحرارة.

 
 

 أساسيات الخط العربي

  مارس   15 –فبراير  27 االربعاء،أيام اإلثنين والثالثاء و 
 مساءً  7:00 – 4:00

 7+الفئة العمرية: 
 للفنون المداممركز 

 
 ماألقال سائر وتمايزه عن به، الكتابة وفائدة القصب ومنها العربي الخط أدوات بأهم تتيح هذه الدورة التعريف

 وحجمه الخط وفقاً لنوع قطع القصبكيفية  العربي، كما سيتم تبيان الخط قواعد إظهار على وقدرته األخرى
 ليوضع الحبر فيها. تحضيرها وكيفية كالمحبرة األدوات باقي وشرح

 
 

 دورة تحـسين الخـط العــربـي 
 مارس 23 – 5من األحد إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية 

  15 –7الفئة العمرية: 
 مركز الحمرية للفنون

 
تحسين الخـط والكتابة، من خالل  تعليم الطريقة الصحية لمسك القلم والجلسة الصحيحة، وكتابة هذه الدورة تتيح 

 الحروف والجمل بشكل واضح وجميل.

 
 

  ةـح الطينيـالتشكيل بالشرائدورة 
 مارس 23 – 5من األحد إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 –صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 الحمرية للفنون مركز
 

على م هتدريب عبر ،باستخدام الشرائح الطينية يتشكيل العمل الخزف سيتعلم المشاركون في هذه الدورة تقنية
 يجري استخدامها بطرق مبتكرة.تراكيب خزفية  وتشكيلتلك الشرائح ثم توظيفها في بناء  صنع

 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 دورة صنــاعة الدمـــى
 مارس 23 – 5من األحد إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 – صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 مركز الحمرية للفنون 
 

، خرىوب األـه بتراث االمارات والشعـلموروث الشعبي وارتباطسيتعرف المشاركون في هذه الدورة على ا
 من البيئة المحلية باستخدام مواد حديثة.ات شكال وشخصيأوكيفية ابتكار 

 
 

 دورة البعـد الثالث في اللوحة الفنية 
 مارس 23 – 5من األحد إلى الخميس، 

 مساءً  7:00 – صباحاً  9:00
 باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 مركز الحمرية للفنون 
 

يقوم المشاركون في هذه الدورة برسم خــطوط أفقية وعمودية ألشكال ومفردات مختلفة، ترتبط بخطوط مائلة 
تلتقي بنقطة االلتقاء والتالشي وسط اللوحة عند خط األفق، بما يتيح التميز بين القريب والبعيد من األشكال 

 وتكوين عمق في اللوحة المسطحة. 
 

 

 للمبتدئين الفخار
 ابريل 8 –مارس 11 تالسب أيام

 ظهراً  1:00 -صباحاً   10:00
  15-9العمرية:  الفئة
 الفنون منطقة للفنون، الشارقة معهد

 
 الطينية، والشرائط باأليدي، للعمل األساسية األساليب المشاركين تعليم سيتم هذه، التمهيدية الفخار دورة في

 .والضغط، والنحت
 
 

 عمل بورتريه من قصاصات المجالت والجرائد 
 مارس 16 – 12إلى الخميس،  األحدمن 

 مساءً  8:00 –مساًء  5:00
  باللغة العربية
  15 –7الفئة العمرية: 

 
 مركز كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون 

اللوحات. تتيح هذه تصاميم من األوراق بأشكال وقصاصات مختلفة ثم لصقها على  إبداعتركز هذه الدورة على 
 وفقاً آلليات مقاربة العمل الفني. للتنويع في اإلبداعفرصة  الدورة

 
 
 
 
 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 الورش
 

 
 الرسم بالكلمات 

 مارس 6فبراير،  6يناير،  9أيام اإلثنين 
 صباحا 11 –صباحا  10:00

 12الفئة العمرية : +
 مركز دبا الحصن للفنون ، مركز خورفكان للفنون كلباء للفنون،مركز 

 
وكيفية استخدامها في إبداع  من الخطوط العربية أنواعلعدة  الرسم البارز للحروف وذلكهذه الورشة على  تركز

 أشكال فنية.
 
 

 رسم اسكيتشات    
 مارس  7فبراير،  7يناير،  10أيام الثالثاء 

 صباحا 11 –صباحا  10:00
 10الفئة العمرية : +

 مركز  كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون.
  

 المأقسيقوم المشاركون في هذه الورشة برسم اسكيتشات سريعة لعناصر من البيئة المحيطة بهم باستخدام 
 .الرصاص والفحم والباستيل

 
 

 ورشة خزفيات
 مارس  7فبراير،  7يناير،  10أيام الثالثاء  

 صباحا 11 –صباحا  10:00
 10الفئة العمرية : +

 مركز خورفكان للفنون
 

ة كيفي ، وتعلّمصنع شريحة خزفية خاصة بهم، وليقوم المشاركون فيها بمهارات الخزف ىتركز هذه الورشة عل
ً تلميعها ومن ثم تلوينها وتزيينها   وأذواقهم الفنية. الختياراتهم الشخصية وفقا

 
 

 لونورشة تشكيل لوحة باستخدام الخرز الم
 مارس   1فبراير،  1يناير،  11 ،أيام األربعاء

 صباحاً  11:00 – 10:00
 6الفئة العمرية : +

 مركز  كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون،  مركز دبا الحصن للفنون.
 

 .قياسات متعددة ولصقه على القماش لتشكيل لوحةبسيقوم المشاركون في هذه الورشة باستخدام الخرز الملون 
 
 

 نحت من األسالك والصلصال   
 2017يناير  16اإلثنين 
 صباحاً  11:00 – 10:00

 نسانيةاالخدمات ال
 .مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز دبا الحصن للفنون

 
 ، والقيام بالتشكيل والزخرفة من خاللثم تغليفها بالصلصال األسالك الخفيفةأشكال من  تتيح هذه الورشة صنع

  صال الملون.الصل

 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 الصباغة على الفخار
 يناير  23 ،اإلثنين

 صباحاً  11:00 – 10:00
 جتماعيةاالخدمات ال

 مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز دبا الحصن للفنون
 

.الشخصي، في انفتاح على جميع أنماط اإلبداع البيضاء الخزفيةتتيح هذه الورشة للمشاركين فيها تلوين األواني   
 
 

 حروفيات من الطين
 فبراير  13 ،اإلثنين

 صباحاً  11:00 – 10:00
 نسانيةاالخدمات ال

 مركز  كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز دبا الحصن للفنون
 

  متعددة. وأساليب بأشكالوزخرفتها تشكيل حروف من الطين  توفرهذه الورشة فرصة
 
 

 ورشة األصداف
 مارس  13 ،اإلثنين

 صباحاً  11:00 – 10:00
 نسانيةاالخدمات ال

 مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز دبا الحصن للفنون
 

سيقوم المشاركون بداية بجمع الصدف من شاطئ البحر وإبداع أشكال بواسطتها على لوحات "كانفس" أو 
ية لدى المشاركين.بما ينّمي المهارات اإلبداعية والفن لوحات من الطين وغيرها من مواد  

 

 
 ورشة الطباعة

 مارس  27 ،اإلثنين
 صباحاً  11:00 – 10:00

 جتماعيةاالخدمات ال
 مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز دبا الحصن للفنون

 
لوحة  شكللت ،بدمج األلوان ومن ثم طباعتها على األوراق بواسطة البالون ون في هذه الورشةسيقوم المشارك

الورشة إلى استخدام أدوات بسيطة إلنتاج لوحات فنية ذات قيمة  . تهدف هذهفنية ممزوجة بألوان فنية رائعة
 .جمالية

 

 

 اليوم المفتوح 
 

1اليوم المفتوح   
2017يناير  7التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 

 
 مصنوعات خشبية

 ةمختلف ةإبداعي تصاميم في ابتكار ليقوم المشاركون باستخدامها ،ثُبِّّتت عليها مسامير سيتم توفيرألواح خشبية
 .خيوط الغزل الملونة عن طريق

 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 منحوتات من الجوارب 
الجوارب كمادة رئيسية في صنع منحوتة، وبعد إنجازها، فإنهم سيقومون بطالئها بألوان  سيستخدم المشاركون

 المواد.  سيتعلم المشاركون إمكانية صنع المنحوتات باستخدام مجموعة متنوعة من متعددة.

 
 

2اليوم المفتوح   
2017يناير  14التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 

 

 منحوتات من العلب
مشروع مارس لبرنامج اإلقامة الفنية ة من عمل الفنان فيكرام ديفيتشا المشارك في هذه الورشة مستوحا

ستعمل هذه . ستخدامهاالجديدة  طرق لىإ للتوصّ وا األلمنيوممن  علب احضار المشاركين من بل  ط  سيُ . 2016
 .التدوير إعادةالورشة على زيادة الوعي بعميلة 

 

 لوحات موزاييك من أغطية الزجاجات
المشاركون في هذه الورشة باستخدام أغطية الزجاجات إلنجاز لوحة موزاييك. كما سيتعلمون إعادة سيقوم 

 ياتنا اليومية على هيئة عمل فني.تدوير األدوات المستخدمة في ح
 
 

3اليوم المفتوح   
2017يناير  21التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:     

 مبنى المقتنيات 

 

ورق األلومنيومعلى  النقش  
سيتعلم المشاركون في هذه الورشة تقنية استخدام الخيوط وورق األلومنيوم إلنتاج عمل فني إبداعي مستلهم من 

بالخيوط. ثم سيغّطون رسومهم المحبوكة بورق األلومنيوم ‘ رسم’الطبيعة وألوانها. كما سيستعينون بمخيلتهم للـ 
 .مواد متعددة باستخدام ءوالطالّ  سمرّ لل مبتكرةو بديلة طرقيح هذه الورشة تعليم وطالئها. تت

 

(2016( و"سينما خورفكان" )1996فيلم "ماتيلدا" )  
دار الندوة ثم سيتم اصطحابهم في جولة في معرض "سينما  قاعة سينمافي سيشاهد المشاركون فيلم "ماتيلدا" 

جهود الصناعات  وتثمين القديمة األفالم بصناعة خورفكان" للفنان عّمار العّطار للتعرف على المفاهيم المتعلقة
 السينمائية األولى.

 
 

4اليوم المفتوح   
2017يناير  28التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7ألعمار: ا    

 مبنى المقتنيات 
 

 جولة بيت الفراشات في جزيرة النور
 جموعةم المشاركون في أرجاء بيت الفراشات الواقع في جزيرة النور في إمارة الشارقة، ليقوموا بمعاينةسيتجّول 
 .ولةالتي تلي الج يةالفن جلسةال في معارفهم تطبيق من يتمكنوال هاأنماطها، وأشكالو ،الفراشات ألوان من متنوعة

 ظهراً  1:00 –ظهراً  12:00استراحة غداء: 

 
 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

ملّونال فراشات متألقة بالملح  
جولتهم في بيت الفراشات التي اكتسبوها من سيستعين المشاركون في هذه الورشة بمخيّلتهم وخبرتهم الجديدة 

باستخدام الملح واأللوان المائية. الفراشات  عنلصناعة لوحات   
 
 

5المفتوح اليوم   
2017فبراير  4التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 
 

الورق المقّوى من منحوتات  
 ناعةلص واحد كفريقومن ثم سيتعاونون  المقوى الورق من مختلفة قطع طالءفي هذه الورشة ب المشاركون قومسي

 يتعلم سوف. لتشكيل منحوتة على هيئة شجرة عمالقة المقوى الورق قطع كل دمج خالل من ضخم فني عمل
 .المختلفة األشجار من األوراق جمع ثيمة عن طريق الجماعي العمل قيمة المشاركون

 

 على الصخر األسماكرسم 
سيجمع المشاركون في هذه الورشة صخورهم الخاصة ويقومون برسم سمكة على تلك الصخور. سيتم عرض 

فيلم تعريفي قصير عن أنواع األسماك المختلفة إللهام المشاركين باستخدام مجموعة متنوعة من األنماط 
 اعية. واأللوان. تهدف هذه الورشة إلى تعليم المشاركين كيفية محاكاة الطبيعة بطرق إبد

 

6اليوم المفتوح   
2017 فبراير 11التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 
 

 رسائل إلى مكتب البريد 
. البريد صناديق وأرقام ،والطوابع ،عناوينال مثل اليد بخط مكتوبةال رسائلال أساسيات المشاركون يتعلم سوف

.رسائلهم إلرسال البريد مكتب لىإ قداماأل على ورشة سيراً ال نهاية في نالمشاركوسيتوجه   
 

 جلسة قراءة
 مكتبة في المتوفرة الكتب بواسطة قرائية يمارسون خاللها أنشطة في هذه الورشة ساعتين المشاركون ضيمسي

.األطفال  
 
 

7اليوم المفتوح   
2017 فبراير 18التاريخ: السبت،   

ظهراً  3:00 –صباحاً  10:00الوقت:   
15 -7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 
 

لتلوين بالبهاراتا  
. 2016من عمل الفنانة ريم فلكناز المشاركة في برنامج اإلقامة الفنية لمشروع مارس هذه الورشة مستوحاة 

 األنواع، واأللوان، علىسيستكشف المشاركون بأنفسهم محالت التوابل في منطقة السوق القديم للتعرف 
 هملوحات ونالمشاركسيصنع  ثم. إضافة لبلد المنشأ الخاص بكل نوع من التوابل لتوابلل مختلفةواالستخدامات ال

التوابلهذه  باستخدام الخاصة التجريدية . 
 

 بورتريه الطبيعة
للفنون واستخدامها سيقوم المشاركون في هذه الورشة بجمع مواد طبيعية متعددة من حديقة مؤسسة الشارقة 
 في إنجاز البورتريه. تتيح هذه الورشة تعلّم إمكانية تحويل المواد الطبيعية إلى أعمال فنية.



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 
 

8اليوم المفتوح   
2017 فبراير 25التاريخ: السبت،   

ظهراً  0012: –صباحاً  10:00الوقت:   
15-7األعمار:   

 مبنى المقتنيات 
 

واحدمعرض ليوم   
مشارك رفقة والديه لرؤية المعرض الذي يحتوي على سلسلة األعمال الفنية المختلفة  في هذا اليوم، سيأتي كل

 هذا في الفنيةهم أعمال الحصول على مشاركين. بإمكان ال2017التي أنجزها خالل فترة البرنامج التعليمي لشتاء 
يومال . 

 



 الشارقة مؤسسة 
 للفنون

 
 
 

 


