 ﺧيــاﻻت حوارية:أحمــد مرســي
2017  يونيو3 –  مارس1
ورش تعليمية

Ahmed Morsi, Lady in Black Gown )2(, 1984. Acrylic on canvas, 178 x 153 cm. Image courtesy of the Artist

متحف الشارقة للفنون

Ahmed Morsi: A Dialogic
Imagination
1 March – 3 June 2017
Educational Programmes
Sharjah Art Museum

Public Programmes - from 10 am to 12 pm
Nostalgia | for kids aged 7 - 13 years

ظهرا
12 صباحا إلى
10  من الساعة- الربامج العامة
ً
ً

Wander around the exhibition and discover the stages
of the artist’s life influenced by poems and the nostalgia
for his country. Discover his artworks through the
following workshops:
Saturday, 25 March 2017: Colourful Memories
Saturday, 29 April 2017: My Mask, My Personality

 سنة13 - 7 الحنني إلى الماضي | لألطفال من عمر
�تعرف على محطات مختلفة
ّ تجول معنا في أروقة المعرض لت
من حياة الفنان التي ت�أثّر من خاللها بالشعر وتع ّلقه بماضيه
 ثم اكتشف أهم تلك األعمال من خالل الورش،ووطنه الجميل
:التعليمية التالية
 ذكريات ملونة:2017  مارس25 السبت
 قناعي شخصيتي:2017  إبري�ل29 السبت

Musical Arts | for visitors with different disabilities and
their families
Saturday, 20 May 2017
Discover the artworks by the artist Ahmed Morsi and enjoy
his symbolical meanings and poetical representations
of reality. Release your creativity while you sing on the
stage. (In cooperation with Arts for All Centre at Sharjah
City for Humanitarian Services)

الفنون الغنائية | للزوار من ذوي اإلعاقة مع عائالتهم
2017  مايو20 ،السبت
ت�أمل األعمال الفنية للفنان أحمد مرسي لتبت�كر تمثيالت شعرية
وغنائية ثم أطلق العنان لنفسك وعش تجربة الغناء على
.)المسرح (تقدم هذه الورشة بالتعاون مع مركز الفن للجميع

Mythical Creatures | for adults aged 16 +
Saturday, 6 May 2017
Mythical creatures are part of Morsi’s artworks. Learn
closely about these artworks to draw your own mythical
creature using the artist’s technique.
Panel Discussion with Artist Ahmed Morsi
Thursday, 2 March 2017 at 5 pm
The panel discussion will talk about the artist’s life,
how his artworks were developed and influenced by the
surrounded environment, in addition to his nostalgia for
his country, especially after moving to New York.
(The talk will be delivered in Arabic)
Academic Pre-booked Programmes
University Programmes | Sketch
After touring the exhibition, you will get a chance to
carefully study Morsi, s work to draw your own artwork.

 سنة فما فوق16 مخلوقات أسطورية | لألفراد من
2017  مايو6 ،السبت
.تعد األشكال الحيوانية الخيالية جزء ًا من أعمال مرسي القصصية
تعرف عليها عن قرب لرتسم كائناتك األسطورية من وحي خيالك
.مستعي ًنا بتقنية الفنان
جلسة حوارية مع الفنان أحمد مرسي
مساء
5  الساعة2017  مارس2 ،الخميس
ً
جلسة حوارية مع الفنان أحمد مرسي يتخللها نقاش عن
،مسريته الفنية وتطور أعماله وت�أثرها بالبيئة المحيطة
 خاصة بعد،باإلضافة إلى مناقشة مواضيع الحنني إلى الوطن
.انتقاله إلى نيوي�ورك
)(يقدم هذا الربنامج باللغة العرب�ية

الربامج األكاديمية ذات الحجز المسبق
الربامج الجامعية | الرسم السريع
 ست�تاح لك فرصة دراسة،بعد القيام بجولة حصرية في أرجاء المعرض
.األعمال الفنية بشكل دقيق لتبدع بعدها برسم أحد هذه األعمال

School Programmes | Wooden Board
Get a closer look on the Art of Cubism, Surrealism and
Portraiture and create your artwork on a wooden board
(for elementary schools), or focus on using mixed media
to create your own artwork (for middle and secondary
schools).

الربامج المدرسية | اللوح الخشبي
ألق نظرة عن قرب على الفن الت�كعيبي والسرييالي والبورتريه
بشكل خاص لتقوم بعدها بعمل لوحتك على الخشب (الحلقة
األولى) أو الرتكيز على استخدام المواد المتعددة لتشكل
.)عملك الخاص (الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية

Special Education Programmes | Fantasy of Faces
Learn about the basic elements of Ahmed Morsi’s
artworks, such as meditation, isolation and more to
design your own fantasy artwork based on the art of
Cubism.

برامج الرتب�ية الخاصة | فانتازيا الوجوه
تعرف على العناصر األساسية التي شكلت األعمال الفنية
ّ
 ثم قم بتصميم،للفنان أحمد مرسي كالت�أمل والعزلة وغريها
.معتمدا على الفن الت�كعيبي
لوحتك التشخيصية والفانتازية
ً

For booking & inquiries:
06 5688222 or SAlAli@smd.gov.ae
www.SharjahMuseums.ae

:للحجز واالستفسار يرجى التواصل على
06 5688222  أوSAlAli@smd.gov.ae
www.SharjahMuseums.ae

