
من تحدي ثامناللألسبوع ھل أنت مستعد 
صیف ؟الإجازة 

كیف ساھم البقاء في المنزل في 
تقريبك من أحبائك؟ 

ھل تلقیت أو قدمت الدعم 
لشخص ما مؤخًرا؟

ما ھي أوجه التشابه التي تعتقد 
أنك تتشارك بھا مع أشخاص من 

خارج اإلمارات؟

ة خالل ھذا األسبوع، ستكون األعمال الفنی
"  ريةالروابط البش"التي تسلّط الضوء على 

مصدراً إللھام أنشطتنا الفنیة في ھذا 
.التحدي الفني

ما الذي يوحدنا في رأيك؟

غالبًا ما يوصف البشر بأنھم مخلوقات 
ة اجتماعیة، ونحن نستمتع بصحبة العائل

ى واألصدقاء ألنھم يدعموننا ويساعدوننا عل
.النجاح

تكوين كما أنَّ الطبیعة البشرية تحّفزنا على
صداقات، وذلك من خالل ربط عالقات مع 
بعضنا البعض، ومشاركة األفكار وتحديد 
ن المشكالت وحلِّھا، ودعم بعضنا، وتحسی

.  حیاتنا

ومع تطور اإلنترنت، أصبحنا قادرين على 
عبة تكوين عالقات مع الناس في األوقات الص
ل بغض النظر عن المسافات التي قد تفص

.بیننا

روابط تجمعنا



فلنقِ نظرة على بعض أعمال مجموعتنا 
.ینناالفنّیة التي تعكس الروابط البشرية ب

ما ھي الممارسات الیومیة التي 
تجمع الناس من حولك؟ 

تمثال ذو رأسین على شكل لوح فخاري علبة مثّمنة األضالع

المعلقات لمھا الملوح –غذاٌء للفكر  !خطط و ارسم

خطِّط نسختك الخاصة من 
التمثال ذي الرأسین

جمیلارسم شیئاً له نمط 

المفضلارسم طبقك التقلیدي 

برأيك، ما الذي تَُمثِّلُه العناصر 
الزخرفیة والعالمات الھندسیة 

الموجودة على ھذا التمثال 
الصغیر؟

لماذا ُيعتبر تبادل الھدايا بین الدول
مھم في رأيك؟

ُيعتبر ھذا الصندوق ذو الثماني 
أضالع مثاالً على الھدايا التي تم 
تبادلھا رسمیًا بین إمبراطوريتي 
تانغالیابان والصین خالل حكم أسرة 

). م618-907(
تمیزت الحرف الیدوية في جمیع 

أنحاء الصین في تلك الفترة بأشكال
.زخرفیة أنیقة

يظھر ھذا 
التمثال الصغیر 

المقتطع من لوح 
من الصلصال 

رأسین 
ملتصقین في 

جسد واحد، في 
حین ُيظِھر الجزء 
الخلفي للتمثال 

شخصیتین 
. منفصلتین

أعادت مھا الملوح 
في ھذا العمل 

استخدام أواني 
األلومنیوم التي 

استخدمتھا النساء 
إلعداد حساء 

الجدي التقلیدي، 
تُمثِّل ھذه األواني
تاريخ استخدامھا 
والحكايات التي 

كانوا يروونھا أثناء 
.الطعام



8#تحدي الفن 

تك ابتكر عمالً فنیاً خاصاً ألحد أفراد عائل
!أو أصدقائك

!شكراُ لمشاركتكم معنا 

تحدي إجازة الصیف
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