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ملخص 7األربعاء  8الخمیس  9الجمعة  10السبت 
یولیو 10 - 7 1الیوم  2الیوم  3الیوم  4الیوم 

عنوان ورشة العمل الطبــــــــــــــــاعة  صنع قناع ثالثي األبعاد الوسائط المختلطة والرسم الشعر المحكي واإللقاء

موضوعھا ترحال األنماط الزخرفیة: لینوكوتفنطیاعة ن شـــّكِل لــــتكّوِ )الحقیقة الموضوعیّـة(البحث عن  من الكلمات إلى القصائد

الفنان النقبيتقوى  بتلرإیما  الزیانيناصر  عفراء عتیق. د

نبذة عن الورشة

. اكتشف كیف انتقلت األنماط الزخرفیة مع أسفار التّجار

ستمد لتبتكر عملك الفنّي الخاص، بعد أن تاللینوكوتاستخدم طباعة 
ة التي اكتُشفت على جزیرة مرّوح، واألنماط  اإللھام من الجرَّ

. الخاصة بحضارة العُبید واألنماط األفریقیة

یة اكتشف كیفیة إنشاء أشكال ثالثیة األبعاد من الصور واألعمال الفنّ 
بعد ذلك اعمل على تصمیم قناعاً منحوتاً .  المعروضة في المتحف

.باستخدام مواد وتقنیات مختلفة

تجّول في قاعات العرض واجمع األدلة واإلشارات عبر 
تأّملھا أو رسمھا أو تصویرھا، لتعید بعد ذلك  سرد 
روایات جدیدة قد تكون مخبأة في األعمال الفنّیة 

.المعروضة في المتحف

اّطلع على عالم الشعر في ورشة عمل مع الشاعرة 
اإلماراتیة الدكتورة عفراء عتیق الفائزة بالعدید من 

ز ألّف قصیدة مستوحاة من األعمال الفنّیة وعزّ . الجوائز، 
.مھاراتك في إلقاء الشعر

الورشة األولى 10:30 – 1:30 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17

الورشة الثانیة 3:30 - سنة18 + سنة18 + سنة18 + سنة18 + 6:30
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ملخص األربعاء 14 15الخمیس  16الجمعة  17السبت 
یولیو 17 - 14 1الیوم  2الیوم  3الیوم  4الیوم 

عنوان ورشة العمل تجلید الكتب صنع قناع ثالثي األبعاد الوسائط المختلطة والرسم الشعر المحكي واإللقاء

موضوعھا التجلید بالغرْز الجانبیة الیابانیة ن شـــّكِل لــــتكّوِ )الحقیقة الموضوعیّـة(البحث عن  من الكلمات إلى القصائد

الفنان النقبيتقوى  بتلرإیما  الزیانيناصر  عفراء عتیق. د

نبذة عن الورشة
اكتشف تاریخ الورق والمخطوطات وتجلید الكتب داخل

ك قاعات العرض، لتتعلّم بعد ذلك كیفیة تجلید كتاب
.باستخدام الطریقة الیابانیة في التجلید

ور اكتشف كیفیة إنشاء أشكال ثالثیة األبعاد من الص
بعد ذلك .  واألعمال الفنّیة المعروضة في المتحف

اعمل على تصمیم قناعاً منحوتاً باستخدام مواد 
.وتقنیات مختلفة .

تجّول في قاعات العرض واجمع األدلة واإلشارات عبر 
تأّملھا أو رسمھا أو تصویرھا، لتعید بعد ذلك  سرد 
روایات جدیدة قد تكون مخبأة في األعمال الفنّیة 

.المعروضة في المتحف

اّطلع على عالم الشعر في ورشة عمل مع الشاعرة 
اإلماراتیة الدكتورة عفراء عتیق الفائزة بالعدید من 

ألّف قصیدة مستوحاة من األعمال الفنّیة . الجوائز، 
.وعّزز مھاراتك في إلقاء الشعر

الورشة األولى 10:30 – 1:30 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17

الورشة الثانیة 3:30 - سنة18 + سنة18 + سنة18+ سنة18 + 6:30
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ملخص 21األربعاء  22الخمیس  23الجمعة  24السبت 

یولیو 24 - 21 1الیوم  2الیوم  3الیوم  4الیوم 

عنوان ورشة العمل فـــن النــــحــــت صنع قناع ثالثي األبعاد صنع قناع ثالثي األبعاد الشعر المحكي واإللقاء

موضوعھا من الرسم التخطیطي  إلى المنحوتة شـــّكِل لــــتكّوِن ن شـــّكِل لــــتكّوِ من الكلمات إلى القصائد

الفنان سلطان الرمیثي بتلرإیما  بتلرإیما  عفراء عتیق. د

نبذة عن الورشة

.حّول األعمال الفنّیة في اللوفر أبوظبي إلى إبداعاتك الخاصة
تمعَّن في األعمال الفنّیة وأشكالھا، ابتكر رسوماً تخطیطیة

مبّسطة، ثم حّول رسوماتك ثنائیة األبعاد إلى منحوتات مجّردة
.ثالثیة األبعاد

اكتشف كیفیة إنشاء أشكال ثالثیة األبعاد من الصور واألعمال
بعد ذلك اعمل على تصمیم .  الفنّیة المعروضة في المتحف

.قناعاً منحوتاً باستخدام مواد وتقنیات مختلفة .

اكتشف كیفیة إنشاء أشكال ثالثیة األبعاد من الصور 
بعد ذلك اعمل .  واألعمال الفنّیة المعروضة في المتحف

على تصمیم قناعاً منحوتاً باستخدام مواد وتقنیات 
.مختلفة .

اّطلع على عالم الشعر في ورشة عمل مع الشاعرة 
اإلماراتیة الدكتورة عفراء عتیق الفائزة بالعدید من 

ألّف قصیدة مستوحاة من األعمال الفنّیة . الجوائز، 
.وعّزز مھاراتك في إلقاء الشعر

الورشة األولى 10:30 – 1:30 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17

الورشة الثانیة 3:30 - سنة18 + سنة18 + سنة18 + سنة18 + 6:30
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ملخص 28األربعاء 29الخمیس  30الجمعة  31السبت 
یولیو 31 - 28 1الیوم  2الیوم  3الیوم  4الیوم 

عنوان ورشة العمل فـــن النــــحــــت األزیاء والفن األزیاء والفن الشعر المحكي واإللقاء

موضوعھا من الرسم التخطیطي  إلى المنحوتة عندما تلتــــقي األزیــــاء بالفن عندما تلتــــقي األزیــــاء بالفن من الكلمات إلى القصائد

الفنان سلطان الرمیثي طالبات جامعة نیویورك أبوظبي طالبات جامعة نیویورك أبوظبي عفراء عتیق. د

نبذة عن الورشة

ك حّول األعمال الفنّیة في اللوفر أبوظبي إلى إبداعات
ر تمعَّن في األعمال الفنّیة وأشكالھا، ابتك. الخاصة

ة رسوماً تخطیطیة مبّسطة، ثم حّول رسوماتك ثنائی
.األبعاد إلى منحوتات مجّردة ثالثیة األبعاد

فة الحظ كیف تمَّ تمثیل الموضة في أشكال  مختل
ا قم بدمج الموضة والفن معً . من الفن عبر التاریخ

.إلنشاء قطعة فنیة ممیزة مستوحاة من ذلك

ك لحّول األعمال الفنّیة في اللوفر أبوظبي إلى إبداعات
تمعَّن في األعمال الفنّیة وأشكالھا، ابتكر . الخاصة

رسوماً تخطیطیة مبّسطة، ثم حّول رسوماتك ثنائیة
.األبعاد إلى منحوتات مجّردة ثالثیة األبعاد

اّطلع على عالم الشعر في ورشة عمل مع الشاعرة 
اإلماراتیة الدكتورة عفراء عتیق الفائزة بالعدید من 

ألّف قصیدة مستوحاة من األعمال الفنّیة . الجوائز، 
.وعّزز مھاراتك في إلقاء الشعر

الورشة األولى 10:30 – 1:30 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17 سنة13-17

الورشة الثانیة 3:30 - سنة18 + سنة18 + سنة18 + سنة18 + 6:30


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4



