
 

 المخیم الصیفي لألطفال في مركز جمیل للفنون
 

  الجلسة 1
 
 

 األحد 7 یولیو 2019
 

 من 9:00 صباحًا حتي 4:00 عصرًا
 

 8:30 صباحًا:  یمكن توصیل األطفال مبكرًا
 9:00 صباحًا:  جوالت تفقدیة وتعلیمیة في مركز جمیل للفنون

 11:00 صباحًا:  رسم البورتریهات السریعة الدرس األول: تدریب على الرسم
 12:00 ظهرًا:  الغداء (على األطفال إحضار غدائهم. سیتم تقدیم الفاكهة الطازجة باإلضافة إلى المیاه)

 1:00 ظهرًا:  مقدمة عن Upcycled City من قبل میالني هاریس/ ورشة عمل
 3:00 عصرًا:  كي تكون مثلها: كیف أصبحُت مدرسًا للفن (نقاش یضم الفنان)

Upcycled City 3:30 عصرًا:  مبنى 
 4:00 عصرًا:  أخذ األطفال من المركز

 
 یرأس أنشطة هذا الیوم مّدرسة الفنون،  میالني هاریس

 
تقود هاند)، (سكند فنیة ابتكارات معرض من جزء عن عبارة وهو النطاق، عریض الحدید دیانا الفنانة عمل من واإللهام الوحي                      مستمدة
التركیب، علیها. العثور تم التي األشیاء من المصنوعة المستدامة المدینة لمناظر تعاوني إنتاج في أیام خمسة مدار على المشاركین                     میالني
الفنانة قبل من الورشة هذه تصمیم تم األصلي. شكلها من الجدیدة األشیاء تجرید یتم حیث وخالب، جمیل إنتاج عنه ینتج واحد بلون                        موحد

 نهلة الطباع.
 

 میالني هاریس  فنانة وتعمل حالیًا كمّدرسة فنون في أكادیمیة جیمز العالمیة في دبي، لها خبرة واسعة بالغة 15 عامًا في مجال التدریس
 على المستوى الدولي.  تؤمن میالني أن التعلیم عن طریق الثقافة یحفز الطالب على اكتساب خبرة فریدة من نوعها. میالني ملتزمة

 بالعمل الجماعي وتسعى نحو تنظیم منصات تؤدي إلى اكتشاف الذات باإلضافة إلى تزوید الطالب بفرص للتمیز األكادیمي واالبتكار
 الفني.

 
 اإلثنین 8 یولیو 2019

 
 من 9:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا

 
 8:30 صباحًا:  یمكن توصیل األطفال مبكرًا

 9:00 صباحًا:  مقدمة یلقیها برادي إیزكویردو/ ورشة عمل
 10:30 صباحًا:  كي تكون مثله: كیف أصبحُت فنانًا (نقاش یضم الفنان)

 11:00 صباحًا:  ورشة عمل
 12:00 ظهرًا:  الغداء (على األطفال إحضار غدائهم. سیتم تقدیم وجبات خفیفة وفاكهة طازجة باإلضافة إلى المیاه)

 1:00 ظهرًا:  جلسة قراءة: استكشاف مكتبة جمیل
Upcycled City 2:00 ظهرًا:  مبنى 



 

 4:00 عصرًا:  أخذ األطفال من المركز
 

 یرأس أنشطة هذا الیوم  برادي إزكویردو .
 
جغرافیة مناطق 7 من األشجار من نوعًا لـ33 موطن إنها حیث للفنون، جمیل مركز حدائق من واإللهام الوحي استمد جلسته                      في
الطبیعیة والمناظر (الكوالج) المجمعة والصور الملصقات إنشاء على المشاركون یركز العالم. أنحاء جمیع من مختلفة                 صحراویة

 المستوحاة من الطبیعة.
 

الرسومیة أعماله تشمل .(Visual Arts) البصریة الفنون مجال في شهادته على حصل كوبي، فنان رودریغیز ، إزكویردو                  برادي
حصل جماعیًا. معرضًا 40 من وأكثر منفردًا 12معرضًا رودریغیز أقام التصویریة. اللوحات ورسم والتوضیحیة الكاریكاتوریة                 الرسوم
Collival International XXI وجائزة 2019 عام في Bastogne International Press Cartoon مسابقة في جائزة                على

 International Bienal Cartoon في العام نفسه.
 
 
 

 الثالثاء 9 یولیو 2019
 

 من 9:00 صباحًا حتي 4:00 عصرًا
 

 
 8:30 صباحًا:  یمكن توصیل األطفال مبكرًا

 9:00 صباحًا:  مقدمة یلقیها خالد مزینة/ ورشة عمل
 10:30 صباحًا:  كي تكون مثله: كیف أصبحُت فنانًا (نقاش یضم الفنان)

 11:00 صباحًا:  ورشة عمل
 12:00 ظهرًا:  الغداء (على األطفال إحضار غدائهم. سیتم تقدیم وجبات خفیفة وفاكهة طازجة باإلضافة إلى المیاه)

"LOOKING GLASS FILM CLUB" 1:00 ظهرًا:  عرض ومناقشة أفالم فنیة قصیرة من ضمن 
Upcycled City 2:00 ظهرًا:  مبنى 
 4:00 عصرًا:  أخذ األطفال من المركز

 
 یرأس أنشطة هذا الیوم  خالد مزینة

 

 بوحي وإلهام من تأویالت الفنانین واستخدام األنماط والقوالب في األعمال المعروضة في معرض جائزة جمیل، یتعلم المشاركون في هذه
 الورشة كیفیة صنع النماذج والطباعة على األقمشة والمنسوجات والطباعة على األوشحة.  یتأمل المشاركون في الهویة الذاتیة من خالل

 ابتكار الرموز واألفكار والموضوعات الفنیة بالتركیز على األشكال الهندسیة في مساحات مركز جمیل للفنون. ویصنع المشاركون في
  الجلسة مجموعة من الوشاحات كأبطال األفالم عن طریق الطباعة باالستنسل.

 

و"تشكیل" للفنون الشارقة مؤسسة قبیل من اإلماراتیة؛ للمؤسسات برامج ومنسق جرافیكي كمصمم للعمل الفن بعالم مزینة خالد                   التحق
عام في األسطح على والرسوم والتصمیمات والتصویریة التوضیحیة الرسوم على التركیز مع الشخصیة، ممارسته بدأ تجاربه،                  .وخالل
تصمیمات إلى والجداریات والتكوینات المطبوعات من بدایًة بنفسه، بدأها والتي بها تكلیفه تم التي المشروعات وتتنوع .2010                 
وخارجها اإلمارات داخل العمل وورش ومشاریع معارض في خالد والمنسوجات.شارك التغلیف وعبوات المكتبیة واألدوات                المنشورات
البصري التواصل في البكالوریوس شهادة على حصوله جانب وإلى الطباعة. على القائمة اإلبداعیة الممارسات حول المعرفة تبادل                   بغیة



 

في الماجستیر شهادة على وحصل للتصمیم، آیالند رود كلیة من 2018 عام خالد تخرج ،2006 عام الشارقة في األمریكیة الجامعة                      من
 فن المنسوجات.

جسر تكون أن في تأسیسها منذ اإلمارات دولة تبنته الذي النهج یعكس الذي التسامح" "عام من مستوحاة كانت الصیفیة االفالم                      مجموعة
 تواصل وتالقي بین شعوب العالم وثقافاته في بیئة منفتحة وقائمة على االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.

 
أعمارهم تتراوح الذین شبابنا إللهام سینمائیًا مؤثرة أفالمًا تعرض أفالم منصة عن عبارة "LOOKING GLASS FILM CLUB"                 

 بین 3 و18 عامًا ومنحهم القدرة وتعلیمهم.
 

:"LOOKING GLASS FILM CLUB" 2019 برنامج 
 

The Little Seed (1995)  
Table (2016) 

One Small Step (2018) 
Si Lunchai (2013) 

Hello Salaam (2018) 
Dalivincasso (2013) 

  
 

 األربعاء 10 یولیو 2019
 

 من 9:00 صباحًا حتي 4:00 عصرًا
 

 8:30 صباحًا:  یمكن توصیل األطفال مبكرًا
 9:00 صباحًا:  مقدمة تلقیها سارة ماسیناي/ ورشة عمل

 10:30 صباحًا:  كي تكون مثلها: كیف أصبحُت فنانة (نقاش یضم الفنانة)
 11:00 صباحًا:  ورشة عمل

 12:00 ظهرًا:  الغداء (على األطفال إحضار غدائهم. سیتم تقدیم وجبات خفیفة وفاكهة طازجة باإلضافة إلى المیاه)
 1:00 ظهرًا:  مكتبة جمیل: مقدمة عن كراسات الرسم

 1:30 ظهرًا:  لعبت البحث عن الكنز بطریقة فنیة
Upcycled City 2:00 ظهرًا:  مبنى 
 4:00 عصرًا:  أخذ األطفال من المركز

 
 یرأس أنشطة هذا الیوم  سارة ماسیناي

 
على لألطفال اإلبداعیة ورشة تركز الفرنسي فنان وهو ،"Hervé Tullet" تولیه هیرفي أعمال من مستوحاة العمل ورشة                   الجلسة/
المفضل هیرفي كتاب من المستمدة /التدریبات النرد لعبة تمثیل تعید سارة وبدیهیة. ممتعة فنیة أعمال البتكار وحیویة سریعة                    أنشطة
المشاركون ینتج العمل، ورشة في جمیل. مكتبة في لألطفال أعمال مجموعة من جزء وهو – (2015) لألطفال الفنیة العمل                     ورش
الفنانون یطلق عندما لها حصر ال إبداعیة إمكانیات عن للكشف اللعبة تتكشف بینما والفكاهة بالسحر ملیئة محببة، وحشیة                    شخصیات

 عنانهم.
 

 



 

في الكامنة االجتماعیة-السیاسیة الفروق على للرسم وممارستها البحثي ماسیناي سارة تطور .یعتمد المواهب متعددة فنانة ماسیناي                  سارة
وافتراضات سیاقات في للتشكیك محاولة في للفنون، والفردیة الجماعیة والروایات الثقافي تطورها إطار في وذلك األوسط الشرق                   منطقة
في الماجستیر شهادة وعلى (2004) دبي في األمریكیة الجامعة من الجمیلة الفنون بكالوریوس شهادة على حصلت السیاسیة.                   الروایات

 الفنون الجمیلة من كلیة سنترال سانت مارتینز، جامعة الفنون في لندن (2011).

 

 
 الخمیس 11 یولیو 2019

 
 من 9:00 صباحًا حتي 4:00 عصرًا

 
 8:30 صباحًا:  یمكن توصیل األطفال مبكرًا

 9:00 صباحًا:  مقدمة تلقیها سارة أحمد/ ورشة عمل
 10:30 صباحًا:  كي تكون مثلها: كیف أصبحُت فنانة (نقاش یضم الفنانة)

 11:00 صباحًا:  ورشة عمل
 12:00 ظهرًا:  الغداء (على األطفال إحضار غدائهم. سیتم تقدیم وجبات خفیفة وفاكهة طازجة باإلضافة إلى المیاه)

 1:00 ظهرًا:  رسم البورتریهات السریعة الدرس الثاني: تدریب على الرسم
Upcycled City 1:30 ظهرًا:  مبنى 

Upcycled City 3:00 عصرًا:  عرض ونقد لـمبنى 
 4:00 عصرًا:  أخذ األطفال من المركز

 
 

 یرأس أنشطة هذا الیوم   سارة أحمد
 

 
اإلعالم وسائل في للربح الهادفة غیر الذات عن التعبیر أشكال من رادیكالي شكل وهو الزین، لعالم بسیطة مقدمة عن عبارة الجلسة                       هذه
القدیمة والكتب الموجودة واألشیاء القدیمة والصحف المجالت إحضار على المشاركین تشجیع یتم هذه، العمل ورشة في                  المطبوعة.
ذلك في (بما تقلیدیة غیر وأحیانًا مختلفة مواد باستخدام المشاركون یعمل (الكوالج). المجمعة والصور الملصقات أعمال في                   الستخدامها
محددة فكرة أو معین لموضوع الحیز تصمیم یتم المحتوى، لتنظیم والملصقات، تجمیعها تم التي الالمعة واألشیاء washi                   شریط

 (الذاكرة، اللون، الفكرة، وما إلى ذلك)، ووضع العناصر معًا لنقلها إلى عالم زینیس للنشر الذاتي الخاص بهم.

 

بتجارب سارة تقوم عملها، قبل من مضغوطة تكون ال عندما واألمن. الشبكات مجال في شهادة على حاصلة وهي 27 عمرها أحمد                       سارة
تسمیه ما إلى وتستمع العجیبة الفیدیو ألعاب تلعب كما المائیة، واأللوان الفوتوغرافي التصویر مع أیضًا وتعمل نوعها من فریدة                     فنیة

 عائلتها "بالموسیقى الغریبة" وتروي نباتاتها.


