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 نظرة عامة حول البرنامج المجتمعي لمؤسسة الشارقة للفنون
توفر مؤسسة الشارقة للفنون على مدار السنة مجموعة متنوعة من ورشات العمل التفاعلية 

الفنانين المتواصلة وبرنامج المجتمعية والفعاليات المستوحاة بشكل مباشر من معارض 
فراد المجتمع، والبحث 

 
#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. تحفز هذه الورشات على مشاركة ا

ماكن منها المباني الفنية 
 
بداع، وتقام في عدة ا الحضري، وتعتمد على ثيمات متصلة باالستدامة واالإ
سواق المؤسسة الشارقة للفنون، ومنطقة الفنون، وحديقة مؤسسة الشارقة للف

 
لمحيطة نون، واال

بمؤسسة الشارقة للفنون و#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون. فيما يلي شرح مفّصل لمبادرات 
ربعة لشتاء 

 
 :7102البرامج اال

 

 

 برامج حديقة مؤسسة الشارقة للفنون 
بداع  ُصممت حديقة مؤسسة الشارقة للفنون لتشّكل فضاًء تشاركيًا ومساحة اجتماعية للتعلم واالإ

 للمجتمعات المحلية ولكافة الفائت العمرية.مخصصة 

فراد المجتمع  
 
مام ا

 
تاحة الفرصة ا نشاء حديقة مؤسسة الشارقة للفنون يتمثل في اإ ن الهدف من اإ اإ

لى جانب تعّلم تقنيات االستدامة والتواصل االجتماعي والموسيقا والطبخ  لالعتناء بالحديقة، اإ

 .والمشاركة في الحوارات المجتمعية

 

_مؤسسة_الشارقة_للفنونحي#برامج_  
لى تفعيل وترسيخ وسائل رصد ومعرفة المزيد من قصص وحكايا حي مؤسسة  يسعى هذا البرنامج اإ
عمال فنية 

 
ذ سيقوم المشاركون بدراسة البيئة الحضرية وتقديم ا الشارقة للفنون وتوثيقها، اإ

عمال 
 
ة في ك تيب الفنية المك تملمستلهمة من هذه المعرفة، كما سيجري تجميع نتائج البحث واال
مارة الشارقة، وتوزيعه على زوار مؤسسة الشارقة للفنون.  عن اإ

 

 فيلم واال
تشكل "فيلم واال" مبادرة جديدة ومساحة لالحتفاء باللغات والخلفيات الثقافية المتعددة التي 

ف
 
م اليتمتع بها طاقم عمل مؤسسة الشارقة للفنون وسّكان حي المؤسسة وذلك من خالل عرض ا

 مختارة.
فالمهم المفضلة، ووقع االختيار 

 
قام طاقم العمل في مؤسسة الشارقة للفنون بترشيح عدد من ا
 على فيلمين يتمحوران حول الوطن، والحنين، والثقافة الشعبية.

البرنامج المجتمعي 
 لفصل الشتاء

7102فبراير  –يناير   
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فالم في ساحة الخط مقابل متحف الشارقة للفنون، والتي تشكل مساحة للعديد من 

 
ستعرض اال

عمال الفنية التي 
 
داء، اال

 
لى جانب عروض اال ف بها الفنانون من قبل مؤسسة الشارقة للفنون اإ ُكّلِّ

طفال للعب والعائلة للنزهات.
 
 كما تشكل ساحة الخط مقصد اال

 

 الجورنال

لى استلهام طرق جديدة في معاينة مدينة الشارقة  تدفع سلسلة ورش "الجورنال" المشاركين فيها اإ
تي ذلك بعد زيارة عدد 

 
غراض محددة وتجميعها، وتوثيقها. يا

 
حياء الشارقة والبحث عن ا

 
من ا

وليقوم المشاركون بتسجيل انطباعاتهم الخاصة عن المواقع المختلفة التي زاروها مع تنويعات في 
رسم "االسك تش"، وليصبحوا بالتالي مشاركين في دليل زوار مؤسسة الشارقة للفنون وذلك عبر 

نماط والنماذج
 
ة من الطبيعية والحضرية والثقافية للشارقة. تركز كل ورش تكويناتهم ودراساتهم لال

البرنامج على توثيق جانب واحد من هذه العناصر وتحث المشاركين على ابتكار طرقهم الخاصة 

 في الحفاظ على يومياتهم "الجورنال".

 
، "تماوج" والبرنامج المجتمعي لمؤسسة الشارقة للفنون01بينالي الشارقة   

 
الشارقة في دورته الثالثة عشرة عنوان "تماوج" بتقييم كريستين طعمة ويمتد على يحمل بينالي 

ك توبرنحو استثن
 
ك توبر  7102 ائي عامًا كاماًل، من ا

 
نشطة هذه 7102حتى ا

 
.  تقام فعاليات وا

سطنبول وبيروت  حيث يشارك الفنان قادر  –الدورة خمس مدن هي: الشارقة وداكار ورام هللا واإ
لوان عطّية والقّيمت

 
شكال ا

 
وز والرا خالدي والجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ا

 
ان زينب ا

ربعة لبينالي الشارقة 
 
. 01)بيروت( في حوار تفاعلّي وعملّي مع الشارقة كونهم المحاورون اال

تساءل طعمة الصيغ الشمولية والمعارض المركزية وذلك من خالل رؤية ديناميكية وتفصيلية، 
 يًا.عميقة الجذور محل

 
 
 

رض  01تتمحور ثيمات بينالي الشارقة 
 
ربع كلمات مفتاحية وهي الماء والمحاصيل واال

 
حول ا

 والطهي.
 
 

مارة الشارقة معتمدة ثيمات بينالي الشارقة   .01ستقام عدة برامج محلية في مواقع مختلفة من اإ
طلق البرنامج التعليمي تحت عنوان مدرسة بينالي الشارقة 

 
ك توبر  01ا

 
ويتواصل على  7102في ا

مدار العام، مركزًا على البنى التحتية المحلية وتمكين المجتمعات المحلية المتنوعة في المناطق 
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مارة الشارقة. تحاكي ورش العمل المقدمة في كل من مركز ا مدام لالغربية، والوسطى والشرقية الإ
لى جانب منطقة الفنون في الشارقة الكلمات  للفنون، ومركز الحمرية للفنون، ومركز كلباء للفنون اإ

ربع الخاصة ببينالي الشارقة 
 
عن البستنة، والزراعة، والري، والطاقة الشمسية،  01المفتاحية اال

 .الطبيةوصناعة ماء الورد واستخدام التوابل 
 
 

َر البرنامج المجتمعي  في مؤسسة الشارقة للفنون لتسليط الضوء على كلمات  7102لشتاء ُطّوِّ
رض والمحاصيل والطهي. فيما يلي الجدول الكامل لورش 

 
بينالي الشارقة المفتاحية الماء واال
.العمل وفعاليات شهري يناير وفبراير  

 
 

 ورش العمل والفعاليات
لى كراسة الرسم  مدخل اإ

يناير 2  
ظهراً  0:11 –صباحًا  01:11  

 نقطة التجمع: حديقة مؤسسة الشارقة للفنون
+01الفئة العمرية:   

بالتعاون مع رانيا الجيشي   
 

همية 
 
ف هذه الورشة المشاركين على مبادرات برنامج الشتاء المجتمعي، وتبين مدى ا سوف ُتَعّرِّ

بداعي وصون المهارات الفنية وحيويتها. ستستعرض هذه  سلوب اإ
 
االحتفاظ بكراسة في تطوير ا

نماط الفنية المستخدمة في توثيق الو 
 
ساليب المختلفة واال

 
رشة تقنيات المالحظة فضاًل عن اال

يضًا طرقًا متنوعة في صناعة عدة الرسم المتنقلة.
 
شياء. سوف يتعلم المشاركون ا

 
مكنة واال

 
 اال

 

_الشارقة_للفنونمؤسسةرسم مسار #حي_  
 يناير 01

 مساًء  2:11 –مساًء  1:11
 السركالنقطة التجمع: بيت 

 +01الفئة العمرية: 
 

فضل المسارات التي تقود من المك تب الرئيسي لمؤسسة 
 
سيرسم المشاركون في هذه الورشة ا

ذا كانوا يفضلون طريق سوق  ن يختاروا ما اإ
 
لى المباني الفنية للمؤسسة، ولهم ا الشارقة للفنون اإ

م الكورنيش المقابل لميناء خالد لينعموا بمشاه
 
تكشفون دة البحر. كما سيسالشناصية الظليل ا
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دراج نتائج هذه االستكشافات في خريطة مرفقة بمجموعة  ضافية. سيتم اإ طرقًا جديدة تتيح تجارب اإ
من التعليمات بما يوفر خيارات للجوالت الذاتية لكل من المشاة وسائقي الدراجات النارية 

 والمركبات.

 

 نزهة: واجهة المجاز المائية
 يناير 70

 عصراً  2:11 –ظهرًا  7:11
 سوق الجبيلنقطة التجمع: 
 +01الفئة العمرية: 

 بالتعاون مع سوق الجبيل ورانيا الجيشي
 

سيتعرف المشاركون على تفاصيل الرحلة التي يستغرقها الصياد في صيد السمك وبيعه في مزادات 
سماك في سوق الجبيل، وذلك بعد استكشافهم لواجهة المجاز المائية وميناء خالد. سوف

 
 اال

شكااًل مختلفة من العالمات التعبيرية عن طريق القلم والحبر. كما سيجمعون 
 
يتعلم المشاركون ا

طروحاتهم السردية 
 
صحاب الدكاكين لمعاينة ا

 
غراضًا ملتقطة ويجرون مقابالت مع الصيادين وا

 
ا

 ومصطلحاتهم العامية.
 

 أمسية غرين رووم الموسيقية
 يناير 71

 مساًء  0:11 –مساًء  2:11

 ة مؤسسة الشارقة للفنونحديق

 01الفئة العمرية: +

مسية للموسيقين وعّشاق 
 
تستضيف حديقة مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع "غرين رووم" ا

مارة الشارقة. وتشّكل "غرين رووم" وحدة فنية متكاملة في الشارقة تعمل على  الموسيقا في اإ

 المحلية والترويج لها في الدولة.االهتمام بالمواهب 
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 ورشة النشرة اليومية الحضرية
 يناير 72

 ظهراً  7:11 –صباحًا  01:11

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات

 01الفئة العمرية: +

لك ترونية قالم االإ
 
 بالتعاون مع مجلة جفت اال

سيقوم المشاركون بالتركيز على ملمح من مالمح #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون، سواء بشكل 
و مباشر، 

 
للمعاينة والتوثيق وفقًا لما يفضلونه من وسائل، وذلك باختيارهم موضوعات مجرد ا

و حتى 
 
نماط، ا

 
و التبادالت واال

 
صحاب المحال التجارية ا

 
و ا
 
و الطبيعة ا

 
محددة مثل الطعام ا

بداعية والفريدة ل   براز المقاربات االإ ليه واإ معاينة لون متكرر، وسيقومون بتقديم ما يخلصون اإ

 ة_للفنون بما يسهم في #مشروع_حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون.#حي_مؤسسة_الشارق

 

(9002فيلم واال: الحمقى الثالثة )  
فبراير 7  

ليالً  00:11 –مساًء  2:11  
 هندي
دقيقة 021  

درامي-كوميدي  
 ساحة الخط

 كافة الفائت العمرية
 

ثناء فترة دراستهما في بحثهما عن صديقهما القديم
 
لجامعية، ا، يستحضر شابان ذكرياتهما ا

بهين بنعتهم ب  "الحمقى" 
 
بداع ونبش الذات، غير ا ويحضر بقوة هذا الصديق الذي حفزهما على االإ

خرين.
 
 من قبل اال
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 تشريح سندويتش الشارقة
 فبراير 1

 مساء 2:11 –ظهرًا  1:11

 بيت السركال

 01الفئة العمرية: +

 بالتعاون مع فكرة للتصميم الداخلي

لى  تّم استلهام الفكرة لى مكاتب المؤسسة، اإ من طلبات الفطور النموذجية التي يجري توصيلها اإ
نواع "الكافتريا" 

 
فاق المستقبل الخاص با

 
جانب بحث ل  "فكرة للتصميم الداخلي" ومعرض ا

مارات، سيقوم فريق "فكرة" بعرض بحثهم على المشاركين  المنتشرة على نطاق واسع في دولة االإ
طعمة

 
خذهم في رحلة صيد ا

 
يك تشفون من خاللها ثقافة وقوام السندويتش المفضل محليًا.  وا

طعمة في عدد هائل من "الكافتريات" في 
 
سيقوم المشاركون بمعاينة قائمة اال

ئمة مثل #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون والقصة الكامنة خلف المدرج في القا
طعام وعشاق ال"عوار قلب" المعروفتان في كل "الكافتريات"  عصيرسندويتش"حسون مطر" و

مارات.  في دولة االإ

(9002فيلم واال: بي كاي )  
 فبراير 0

 ليالً  00:11 –مساء  2:11

 هندي

 دقيقة 01

 خيال علمي، كوميدي، رومانس

 ساحة الفنون

 01الفئة العمرية: +
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سئلته الك ثيرة 
 
رض ليجري بحوثه على سكانها. ستدفع ا

 
"بي كاي" كائن فضائي يقوم بزيارة اال

ضافة العديد من  نه كائن بسيط وبريء يواجه الحب والطيبة اإ لى مواجهة معتقداتهم. اإ الناس اإ

لم والصدام.
 
 لال

 

 

 

 

 يوميات الطبيعة ورسوم النباتات التوضيحية
 فبراير 02

 ظهراً  7:11 –صباحًا  01:11

 نقطة التجمع: حديقة مؤسسة الشارقة للفنون

 01الفئة العمرية: +

 بالتعاون مع رانيا الجشي

المشاركون بمعاينة وتوثيق الطبيعة المحيطة بهم في دفتر. يتطلب تتبع الطبيعة في  سيقوم

نماط، والميول 
 
ك ثر من مجرد نباتات، كمعاينة اال

 
محيط حضري تقنيات متعددة للعثورعلى ا

نها في الحقيقة متواجدة ومنتشرة.  ال اإ واالتجاهات وتتبعها في بيئة تبدو فيها الطبيعة متوارية، اإ
خذ عينة من نباتات متواجدة في #حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون وحديقة سيقوم ال

 
مشاركون با

مؤسسة الشارقة للفنون وسوق الشارقة للنباتات ليقوموا بتسجيل مالحظاتهم على هيئة رسوم 
لى معلومات عن ما يميز نباتات  ضافة اإ لوان، اإ

 
شكال واال

 
توضيحية ومالحظات على القوام واال

خرى.
 
 عن ا

 

ليالا الشارقة   
 فبراير 71

 مساًء  0:11 –مساًء  2:11
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 نقطة االلتقاء" حلويات نبيل نفيسة، شارع جمال عبدالناصر

 01الفئة العمرية:+

 بالتعاون مع رانيا الجشي

سيقوم المشاركون بحملة استكشافية للمحال التجارية في شارع جمال عبد الناصر والقيام 
ت الرسم، كما سيقومون بمعاينة الشارع الشعبي بتوثيقها من خالل رسمها في الدفاتر وكراسا

لهام  عالنات الخاصة بالمحال التي تقدم الفالفل والشاورما. سيكون مصدر اإ ولوحات االإ
المشاركين ماثاًل في الصخب والحركة التي تهيمن على المنطقة بينما يقومون بالتقاط مشهد ليلة 

غرا
 
صحاب المحال.ض نابضة بالحياة عبر رسمها وتصويرها، وجمع اال

 
 ومقابلة المارة وا
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