عالمات فارقة :إسماعيل شموط وتمام األكحل
الحب والحلم
إسماعيل شموط
 85 x 65سم
زيت على القماش

متحف الشارقة للفنون
 24أكتوبر  15 – 2018ديسمبر 2018

البرامج العامة
ّ
تعرف أكثر على املعرض من خالل الحوار والنقاش داخل القاعات وورش العمل الفنية كجزء من البرامج التفاعلية ملتحف
الشارقة للفنون والتي صممت لتتناسب مع اهتمامات األفراد املختلفة.
ً
ً
ً
مساء إلى 8
مساء خالل أيام األسبوع ماعدا يوم الجمعة فتكون من الساعة 4
صباحا إلى 8
أوقات زيارة املتحف من الساعة 8
ً
ً
مساء .تقدم جميع البرامج مجانا.
متاح للجميع
الدخول مجاني
ً
ً
يلبي متحف الشارقة للفنون جميع احتياجات الزوار من
تقدم جميع البرامج مجانا للعامة واألولوية ملن يصل أوال.
ذوي اإلعاقات املختلفة .إلعالمنا بأي طلب خاص يرجى
املزيد من البرامج متوفرة على موقع هيئة الشارقة للمتاحف
االتصال على رقم  0569972968أو عبر البريد االلكتروني
www.sharjahmuseums.ae/
Accessibility@sma.gov.ae

لقاء مع الفنانة تمام األكحل
السبت 27 ،أكتوبر 2018
ً
صباحا إلى ً 12
ظهرا
10
التق بالفنانة الفلسطينية تمام األكحل في جلسة حوارية
ِ
ّ
لتتعرف على رحلتها في التعبير عن القضية الفلسطينية من
خالل تصوير الحرب والحب واألمل.
 يقدم البرنامج للكبار فقط.
 ستتوفر حافلة أمام مسجد النور من الساعة 8:30
ً
صباحا لنقل املشاركين إلى املتحف.
إلى الساعة 9:15
ً
مساء.
 ستعود الحافلة إلى مسجد النور في تمام الساعة 12:30

بستاني في يافا 2016،
تمام األكحل
 63 x 104سم
زيت على القماش

رقصة النصر1964 ،
إسماعيل شموط
 26 x 103سم
زيت على القماش

اسماعيل شموط :الفنان املبدع
السبت 17 ،نوفمبر 2018
ً
صباحا – ً 12
ظهرا
10
اقض نهاية أسبوعك بكشف الستار عن األعمال الفنية
ِ
وقصصها التي تروي لنا عن حياة الفلسطينيين اليومية من
خالل أنشطة وورش عمل فنية.
 يقدم لألطفال من عمر  7سنوات فما فوق مع ذويهم.
 تتوفر أماكن مخصصة لألطفال دون سن السابعة.
 تتوفر غرفة األمهات في الطابق األول
للمتحف.
الحقوق الفلسطينية
السبت 17 ،نوفمبر 2018
ً
صباحا – ً 12
ظهرا
10
يعطي الفن مساحة شاسعة لتصوير القضايا االجتماعية
والسياسيةّ .
تعرف أكثر على الحقوق الفلسطينية من خالل
الجولة التفاعلية.
 يقدم البرنامج للكبار بلغة اإلشارة العربية.

ّ
مفصلة في املعرض
جولة أسبوعية
ّ
تعرف على مشاعر الفلسطينيين املختلطة كالخوف واملعاناة واألمل واألحالم من منظور الفنان إسماعيل شموط وزوجته تمام
األكحل خالل فترة املعرض.
ً
صباحا.
 تقدم الجولة باللغة العربية كل أربعاء الساعة 11
ً
صباحا.
 تقدم الجولة باللغة اإلنجليزية كل خميس الساعة 11
ً
صباحا وباللغة اإلنجليزية
 ستقدم أيام السبت  8و 15ديسمبر  2018جولة إرشادية باللغة العربية الساعة 10
ً
صباحا.
الساعة 11
 ال تتطلب الجولة الحجز املسبق.
الهوية – جولة مدرسية
ّ
تعلم كيف ينقل لنا الفنان هويته من خالل الفن .بإمكان الطالب التركيز على مواضيع مختلفة كالهوية الفردية واملجتمعية
والعناصر الفنية والبيئة الشخصية والذاكرة.
 يقدم البرنامج ً
مجانا باللغة العربية واإلنجليزية.
 يتطلب البرنامج حجز مسبق من خالل املوقع أو االتصال على  ،065688222التوصيلة الداخلية.120 :
 مناسب للحلقة الثانية واملرحلة الثانوية (الصف  6إلى )12

