بدون عنوان 2016
أحجار كريمة ،وآللئ ،وبوليسترين ،ووسائط مختلطة ،وأكريليك على القماش
 200 × 200سم

األشكال الفاعلة “للنحت اإلجتماعي ”:هيمو زوبيرنيغ وعبدالناصر
غارم
متحف الشارقة للفنون
 26سبتمبر  17 – 2018نوفمبر 2018

البرامج العامة

ّ
تعرف أكثر على املعرض من خالل الحوار والنقاش داخل القاعات وورش عمل فنية كجزء من البرامج التفاعلية ملتحف الشارقة
للفنون املصممة للعديد من اهتمامات األفراد.

الدخول مجاني

ً
تقدم جميع البرامج ً
مجانا للعامة واألولوية ملن يصل أوال .املزيد
من البرامج متوفرة على موقع هيئة الشارقة للمتاحف
www.sharjahmuseums.ae/

ّ
مفصلة في القاعات
جولة

متاح للجميع
يلبي متحف الشارقة للفنون جميع احتياجات الزوار من ذوي
اإلعاقات املختلفة .إلعالمنا بأي طلب خاص يرجى االتصال على
رقم  0569972968أو عبر البريد االلكتروني
Accessibility@sma.gov.ae

ّ
مفصلة بقيادة مرشدي املتحف خالل فترة
اكتشف أفكار الفنانين زوبيرنيغ وغارم املخبأة وراء أعمالهم الفنية من خالل جولة
املعرض.
ً
صباحا.
 تقدم الجولة باللغة العربي كل أربعاء الساعة 11
ً
صباحا.
 تقدم الجولة باللغة اإلنجليزية كل خميس الساعة 11
ً
 أيام السبت  20و  27أكتوبر  ،2018ستقدم الجولة باللغة العربية الساعة  10صباحا وباللغة اإلنجليزية الساعة11
ً
صباحا.
 ال تتطلب الجولة الحجز املسبق.

استلهم أفكارك من األشياء حولك

الختم -مجاز 2016
ختم خشبي محفور باليد مع وجه مطاطي منقوش
 180 × 95 × 95سم

ّ
ليتعرف الطالب
يقدم هذا البرنامج لكافة مستويات املدارس
على األعمال الفنية املبهرة والتي نتجت عن تأثير األشياء اليومية
حول الفنان على منظوره الفني .كما سيالحظ الطالب وجهات
نظرهم املختلفة لألعمال.
تتبع هذه الجولة ورشة عمل تعليمية للطالب.
ً
 يقدم البرنامج مجانا باللغة العربية واإلنجليزية.
ً
ً
 يتطلب البرنامج حجزا مسبقا من خالل املوقع أو
االتصال على  ،065688222التوصيلة الداخلية:
120

مساء عائلي

بدون عنوان 1982
أصباغ النفط ،والكرتون
 6 × 46 × 46سم

الخميس 1 ،نوفمبر 2018
ً
مساء
 4:30إلى 6:30
اكتشف نظرتك لألعمال الفنية وتخيالتك من خالل رواية
ً
عمال فنياً
القصص ثم استمتع بأنشطة تفاعلية مختلفة لتبدع
ر ً
ائعا.
 يقدم لألطفال من عمر  7سنوات فما فوق مع ذويهم.
 تتوفر أماكن مخصصة لألطفال دون سن السابعة.
 تتوفر غرفة األمهات في الطابق األول للمتحف.

اليوم املفتوح
السبت 10 ،نوفمبر 2018
ً
ً
مساء
صباحا إلى 12
10
ً
ّ
سيتعرف املشاركين من جميع األعمار على إبداع أعمال الفنان هيمو زوبيرنيغ ليشاركوا الحقا بعمل مجموعة أعمال فنية مميزة.
ً
صباحا أمام جامعة الشارقة -كلية الفنون الجميلة والتصميم في مقر املدينة
 ستتوفر حافلة من الساعة  8:30إلى 9:15
الجامعية بالشارقة ألخذ املشاركين إلى املتحف.
 وقت عودة الحافلة من املتحف إلى جامعة الشارقة سيكون في تمام الساعة  12:30ظهراً.

مقهى املتحف ومتجر الهدايا

املكتبة

استمتع بفنجان من القهوه وتذكر شراء هدية تذكارية
من متجر متحف الشارقة للفنون .

ال تنس ى قراءة كتاب في مكتبة املتحف والتي توفر العديد من
الكتب ذات املواضيع املختلفة كالفن وتاريخ الفن واصدارات
املتحف الخاصة والحصرية.

