
 شتاء 2018: الربنامج التعليمي ألطفال المدارس 
ومراكز الناشئة

يوّفر برنامج المدارس ومراكز الناشئة لشتاء 2018 في مؤسسة الشارقة 
للفنون، مجموعة متنوعة من ورش العمل والرحالت التعليمية التي يشرف 

عليها فنانون محرتفون. ويمكن للمدارس والمراكز التعليمية اختيار الرحالت، 
وورش العمل، واألوقات والتواري�خ المناسبة لهم. صمم هذا الربنامج لتحفيز 

اإلبداع لدى المشاركني، وتطوي�ر مهاراتهم التواصلية، وإثراء معارفهم الفنية. 
تستلهم ورش الشتاء أعمال حسن شريف والفنانة منى السعودي، إلى جانب 

أعمال فنية من معارض أخرى أقيمت في المؤسسة. مدة الورش ت�رتاوح عادة 
ما بني ساعتني إلى ثالث ساعات.

 للتسجيل في الورش، يرجى تعبئة االستمارة هنا ثم إرسالها إلى 
shefa@sharjahart.org أو alkayyat@sharjahart.org. أو االتصال على 

065685050

الموقع: مبنى المقتنيات في منطقة الفنون

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

ورش العمل 

التصوي�ر الفوتوغرافي
العمر: 12+

سوف يتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية التصوي�ر الفوتوغرافي 
بطريقة احرتافية، حيث يقوم المشاركون بجولة يلتقطون فيها صور الطبيعة 

المحيطة بهم، وبعد انتهاء الجولة سيقوم الفنان المشرف بتصوي�ر كل 
مشارك، وإعطائه التعليمات لكيفية ضبط الصورة وزواياها وأخذ الكوادر 

الصحيحة واالضاءة المناسبة.

تصنيع وتنسيق الورود
العمر: 10+

سوف يقوم المشاركون في هذه الورشة، بتصنيع وتنسيق الورود باستخدام 
األوراق والصلصال والقطن وغريها من المواد، ومن ثم يعمدون إلى ربطها 
باألسالك المعدنية وغري المعدنية وباألوراق والكرتون، إلضفاء مسحة فنية 

 وجمالية عليها. 
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األقالم الفياضة
العمر: 17+

سوف يقوم المشاركون برحلة ميدانية حول حي مؤسسة الشارقة للفنون، 
ومن ثم يقوم كّل منهم بكتابة قصة أو خاطرة عن األشياء أو المشاهد التي 

رآها خالل الجولة، وبعدها سيقوم مشرف الورشة، بتقي�يم القصص والخواطر، 
وضبط النواقص وتعليمهم كيفية صياغتها بشكل أفضل.

األداء الحركي
العمر: 10+

في هذه الورشة سوف يتعلم المشاركون كيفية القيام باألداء الحركي عرب 
االنسجام مع أصوات الطبيعة والبيئة التي تحيط بهم، واالحساس بها من 

خالل التفكر وإغالق العينني واإلنصات والتفاعل معها.

جرافيتي
العمر: 12+ 

سوف يقوم المشاركون في هذه الورشة بالرسم على اللوحات الكبرية أو 
الجدران باستخدام عبوات الرش الملون، وذلك للتعبري عما يجول في خيالهم 

بطريقة فنية، ومن ثم يقوم الفنان المشرف بتعليمهم كيفية الرسم 
الجرافيتي بطريقة احرتافية، وسوف يعمد المشاركون إلى إنهاء العمل بشكل 

جماعي. 

أكمل النصف اآلخر
العمر: 10+

في هذه الورشة سوف يتم تصوي�ر جزءًا من وجوه المشاركني وطباعة تلك 
الصور، ومن ثم يقوم المشاركون بإكمال الجزء الثاني عن طري�ق الرسم 

بالرصاص أو بالفحم، مستخدمني خيالهم إلنهاء الصورة بطريقة سريالية تختلف 
عن الحقيقة.

أعد بناءه
العمر: 10+

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنان الراحل حسن شريف، حيث يقوم 
المشاركون بجولة في أرجاء الحي بحثًا عن أشياء محطمة يمكن إرجاعها الى 

وضعها الطبيعي باستخدام مواد مختلفة كالصلصال والالصق والخيوط.
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أرسم بكلتا يديدك
العمر: 12+

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنانة منى سعودي، حيث يقوم المشاركون 
بتجربة فريدة من نوعها، وهي الرسم باستخدام كلتا اليدين بعد االستماع الى 

رواية أو قصة تروى لهم، حيث يقومون برسم خالصة هذه القصة أو العربة 
منها. تساعد هذه الورشة على تمري�ن العقل.

لّون خارج الرسمة
العمر: 7+

ست�كون هذه الورشة خارج المعتاد، حيث يقوم المشاركون برسم وجوه أو 
أشكال معينة، ومن ثم سيعمدون إلى رسم ما هو خارج هذه الرسمة بألوان 

مختلفة.

رموز سريالية
العمر: 13+

تستلهم هذه الورشة أعمال الفنانة منى سعودي، حيث يقوم المشاركون 
باختيار رموز سريالية ومقوالت من حياتهم اليومية إلعادة إنتاجها بطرق 

ووسائل مختلفة من اختيارهم، علمًا بأن الفن السريالي يعرب عن أفكار 
تخي�يلية ت�تجلى على شكل لوحات فنية، أو مجسمات، أو رموز وأشكال مكتوبة 

ومقروءة.

الخط العربي
العمر: 7+

للخط العربي أشكال واستخدامات متعددة، لذا سيتم استخدام هذه الخطوط 
لرسم ت�كوينات يشاهدها المشاركون في حياتهم اليومية، وسوف يتعرفون 

أيضًا على أهم الخطوط العرب�ية وكيفية الكتابة بالطرق الصحيحة.

 الفن الالمحدود
العمر: 7+

في هذه الورشة سوف يتم توزيع مجموعة من المواد المختلفة على 
المشاركني، بحيث تساعدهم على إنشاء لوحة فنية أو مجسم فني، سيعتمد 

المشاركون على مخيلتهم لصنع ما هو مناسب بواسطة المواد التي 
يمتلكونها.


