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نظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها والتي تفضي إلى حالة من 
الخوف والقلق العام، جمع “تشكيل” قائمة من المصادر اإللكترونية المفيدة 
للفنانين والمصممين. ال تعتبر هذه القائمة شاملة أو نهائية، إذ تضاف إليها 

آفاق ومصادر جديدة كل يوم.

At this time of unprecedented uncertainty and public concern, 
Tashkeel has compiled a list of useful resources for artists and 

designers. This is not exhaustive as additional opportunities and 
resources are becoming available day by day.



الصحة والمعلومات
Health and Information
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Health and Information

Make sure to follow only official sources of information 
and guidance:

World Health Organisation (WHO) advice for the 
public: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/events-as-they-happen

UAE Ministry of Health & Prevention:
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/
Pages/COVID-19.aspx

UAE National Emergency Crisis & Disasters 
Management Authority:
https://www.ncema.gov.ae

Emirates News Agency:
http://wam.ae/en 

الصحة والمعلومات 
احرصوا على أخذ المعلومات واإلرشادات من المصادر

الرسمية حصرًا:

التوصيات العامة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية:
 https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-

el-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-
el-coronavirus-2019/events-as-they-happen

وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اإلمارات العربية المتحدة: 
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pag-

es/COVID-19.aspx

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في 
اإلمارات العربية المتحدة: 

https://www.ncema.gov.ae/ar/home.aspx

وكالة أنباء اإلمارات )وام(: 
http://wam.ae/ar



السالمة والصحة النفسية
Wellbeing & Mental Health
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Wellbeing & Mental Health

We are staying at home more than we usually would, so 
it might feel more difficult than usual to take care of our 
mental health and wellbeing.

السالمة والصحة النفسية
باعتبارنا نقضي وقتًا أطول من المعتاد في المنزل حاليًا، قد 
نشعر بصعوبة أكبر في االعتناء بسالمتنا وصحتنا النفسية.

Tashkeel’s Toolbox to Face the Pandemic for 
Artists and Designers

• Download the document 
   at www.tashkeel.org 

• Watch consulting psychologist Reema 
Baniabbasi in conversation with Tashkeel 
member Faissal El-Malak: https://www.
instagram.com/tv/B-_2baxAfjt/?hl=en 

أدوات الفنانين والمصممين لموجهة الوباء 

• يرجى تنزيل الملف من موقعنا
www.tashkeel.org   

• يمكنكم مشاهدة حوار بين المستشارة 
النفسية ريما بني عباسي مع الفنان فيصل 
https://www.instagram.com/tv/B- :الملك

_2baxAfjt/?hl=en

Ten reasons why you ought not to panic:

https://theconversation.com/coronavirus-ten-reasons-why-
you-ought-not-to-panic-132941

ـــــــ

The National Programme for Happiness and Wellbeing 
(NPHW) has launched a national campaign for mental 
support for all UAE residents to help them overcome 
the psychological impact resulting from the spread of 
COVID-19: 
The National Campaign for Mental Support, is an online 
initiative featuring videos, virtual support groups and 
daily online live sessions led by mental health professions. 
Sessions start at 8.30pm on NPHW social media channels @
HappyUAE. 

Maintaining positive mental health under challenging 
times: Leapers is an international organisation supporting 
self-employed professionals. They are collecting and 
creating resources around the topic for anyone who finds 
them useful, not just the self-employed. Visit https://www.
leapers.co/resources/little-guides/coronavirus

١٠ أسباب توضح أنه ال داعي للخوف:

https://theconversation.com/coronavirus-ten-reasons-why-
you-ought-not-to-panic-132941

ـــــــ

ضمن إطار “البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة”، تم إطالق حملة 
وطنية لتقديم الدعم النفسي الالزم لسكان دولة اإلمارات، ومساعدتهم 

في التغلب على التأثيرات النفسية الناجمة عن انتشار وباء
“فيروس كورونا”: 

“الحملة الوطنية للدعم النفسي” وهي مبادرة إلكترونية تقدم مقاطع 
فيديو، ومجموعات دعم افتراضية، وجلسات يومية مباشرة عبر اإلنترنت 
يديرها متخصصون في مجال الصحة النفسية. يبدأ البث المباشر يوميًا 
عند تمام الساعة ٨:٣٠ مساًء عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بـ 

.)HappyUAE@( ”البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة“

الحفاظ على معنويات إيجابية في ظل األوقات العصيبة: 
“ليبرز” هي منظمة دولية تدعم المهنيين العاملين لحسابهم الخاص. 

وتعمل المنظمة حاليًا على جمع وإيجاد المصادر اإللكترونية الالزمة حول 
الوضع الراهن وتوفيرها لجميع من يحتاجها، وليس فقط لمن يعملون 

لحسابهم الخاص. زوروا:
https://www.leapers.co/resources/little-guides/coronavirus



مصادر إلكترونية للفنانين والمصممين
Resources for Artists & Designers
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Each week, Tashkeel online features ‘how to’
making guides, calls, quizzes, talks and news.
Plus we take a look at what our members are up to.
Follow us @tashkeelstudio

Resources for Artists & Designers

Research, experiment, create and apply.
Continue your professional development
and building your career from home.

مصادر إلكترونية للفنانين والمصممين
ابحثوا، جّربوا، أبدعوا، قّدموا طلباتكم.

واصلوا رحلة تطوركم وتابعوا بناء مسيرتكم المهنية من المنزل.

يوفر “تشكيل” أسبوعيًا، عبر موقعه اإللكتروني، مجموعة 
من الكتيبات اإلرشادية، الدعوات المفتوحة، االختبارات 
القصيرة، الحوارات، واألخبار. كما يواكب آخر مستجدات 

tashkeelstudio@ أعضائه. تابعونا

“منصة فن جميل لألبحاث والممارسات الفنية” هي برنامج جديد 
وسريع االستجابة يدعم الفنانين من خالل تقديم تمويل صغير )قد 

يصل إلى ٣٠٠٠ دوالر( لخمسين فنانًا إلنجاز مشاريع قائمة أو جديدة. 
يمكن للفنانين والمؤلفين والقيمين الفنيين والباحثين المقيمين في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التقدم بطلب الحصول على التمويل، 
علمًا أن المواعيد النهائية للدورات األولى والثانية والثالثة من البرنامج 

ستكون في ١٠ أبريل، و٣٠ أبريل، و٧ يونيو، على التوالي. زوروا: 
 https://artjameel.org/projects/art-jameel-research-and-

practice-platform/

ـــــــ

تعاونت “سينما عقيل” مع منصة “موبي” لألفالم بهدف توفير فرصة 
مشاهدة األفالم مجانًا لمدة ٩٠ يومًا اعتبارًا من ٢ أبريل. اشتركوا عبر 

https://mubi.com/cinemaakil :الموقع

ـــــــ

“فرصة” هي مبادرة أطلقتها منصة “نقد” الفنية. 
تركز على الفنانين والمبدعين ممن خسروا عملهم أو التغت مشاريعهم 

حتى إشعار آخر. وستتم إضافة تصميمات مختارة إلى قاعدة بيانات 
لمشاركتها مع المؤسسات الفنية في جميع أنحاء دولة اإلمارات. زوروا:

https://naqd.submittable.com/submit

ـــــــ

يشهد هذا العام الدورة السادسة من “جائزة جميل” التي ينظمها 
“متحف فيكتوريا وألبرت” في لندن بالشراكة مع “فن جميل”، حيث 

تركز على موضوع واحد هذه المرة وهو التصميم المعاصر. وسيبقى 
باب تقديم الطلبات مفتوحًا حتى ٣١ مايو ٢٠٢٠ أمام الفنانين من 

تخصصات فنية مختلفة تشمل األزياء، المجوهرات، المنتجات، التصميم 
الغرافيكي، التصميم الرقمي )الويب(، التصميم التنبؤي، وكذلك 

التصميم باألحرف، العمارة، الحرف، والفنون التطبيقية. زوروا: 
https://www.vam.ac.uk/info/jameel-prize

ـــــــ

“كوالب” هي منصة مبتكرة لإلبداع والتأمل وفهم المواد بمختلف 
أبعادها. وعلى الرغم من إغالق موقعها الفعلي في “حي دبي 

للتصميم”، ثمة الكثير من المواد المتاحة الستكشاف المنصة إلكترونيًا 
https://www.colab.ae/shop  :عبر

The Art Jameel Research and Practice Platform is a new 
rapid-response scheme offering artists support through 
the allocation of micro-fees (of up to $3000) to 50 
practitioners towards ongoing or new projects.Artists, 
writers, curators and researchers based in the Middle East 
and North Africa may apply with deadlines of April 10, 
April 30 and June 7.
Visit https://artjameel.org/projects/art-jameel-research-and-
practice-platform/

ـــــــ

Cinema Akil has partnered with Mubi to offer a 90-day 
free movie streaming starting from April 2. 
Sign up at https://mubi.com/cinemaakil

ـــــــ

Forsa فرصة, (Arabic for ‘opportunity’) is an initiative by 
Naqd Critique that focuses on artists and creatives who 
have lost their jobs or had projects cancelled indefinitely. 
Selected creatives will be added to a database to be 
shared with arts organisations across the UAE.
Visit https://naqd.submittable.com/submit

ـــــــ

This year’s Jameel Prize, launched by London’s Victoria 
& Albert Museum and Art Jameel marks its sixth edition, 
with a focus on design. Applications run until May 31, 
2020 and are welcome from practitioners in a wide range 
of disciplines, including jewellery, product, web, graphic, 
fashion, speculative design, typography, craft, architecture 
and applied arts. Visit https://www.vam.ac.uk/info/jameel-
prize 

ـــــــ

COLAB is the creative space to innovate, contemplate and 
understand all aspects of materials. While their Dubai 
Design District location may be closed, there is plenty of 
materials to explore online at https://www.colab.ae/shop
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تعّلموا مع منصة “ذا فوتور” اإللكترونية عن استراتيجية العالمة 
التجارية، التصميم باألحرف، التصميم الحركي، تصميم الشعارات، 
التصميم الغرافيكي، باإلضافة إلى اكتساب خبرات عملية. اختاروا 

موضوعًا لتظهر لكم قائمة شاملة من المساقات والمصادر والمقاالت 
ومحتويات الفيديو ذات الصلة بالموضوع المنشود. ثمة محتوى مجاني 

وآخر مدفوع. زوروا: 
https://thefutur.com/learn

ـــــــ

أطلقت الفنانة فيكتوريا هيلينا ميهاتوفيتش “ذا كو بروجكت ١٩” وهي 
مبادرة تدعو الفنانين حول العالم الختبار مهاراتهم والكتابة في المجالت. 

يمكنكم إرسال مشاريع عديدة تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، 
مجموعات من المؤلفات )٢٠٠ كلمة كحد أدنى(، أو المجالت الذاتية 

)الزين(، أو الفيديوهات، أو صور المشاريع.
وال يفرض المشروع عددًا محددًا من المشاركات. ويفضل تقديم 

األعمال باللغة اإلنكليزية. ولكن، ستتم قدر المستطاع ترجمة أي لغات 
أخرى يتم تلقيها بشكل مكتوب أو بشكل تعليقات مدرجة في مقاطع 

الفيديو. زوروا: 
https://theco19project.com

ـــــــ

تابعوا فيديوهات تعليم الخط العربي للخطاط محمد مندي والتي 
تقدمها “مؤسسة خولة للفن والثقافة” التي أسستها سمو الشيخة 

خولة بنت أحمد خليفة السويدي:
https://www.khawlafoundation.com/distance-learning 

ـــــــ

منصة إن.أوسيالشن المفتوحة:
سيتم الترويج لهذه المنصة المفتوحة يوميًا الستقبال األعمال الصوتية 

والنصية وتطويرها مع الوقت إلى مكتبة إلكترونية تضم إيقاعات 
متناغمة حول مواضيع المقاومة، التوسع، التأمل، والتضامن؛ مما 

يجعلها وسيلة لسبر ألغوار اقتصادات الرعاية واالستراتيجيات الجماعية 
ورفع الروح المعنوية في الظروف التي تفرض حالة من الخوف 

والقلق. يمكن للمشاركات أن تشمل: تسجيالت صوتية، وصفات، 
قصائد، كلمات مكتوبة، قصص قصيرة، أسئلة عامة، تمارين التنفس، 

أصوات محيطة، صوت إيقاعي، إلخ. وتتاح فرصة المشاركة أمام الجميع 
وبمختلف اللغات. تابعوا @site.projects. زوروا: 

https://siteprojects.co 

ـــــــ

مقتطفات مجلة “إي-فالكس”: تطلق مجلة “إي-فالكس” سلسلة من 
مجموعات تتضمن مقاالت تتناول موضوعًا رئيسيًا من أرشيف المجلة 

ومرتبطًا بالوضع الراهن. وهي تبدأ بمقتطفات عن المرض المعدي 
بشكل عام: 

https://www.e-flux.com/journal/107/
ومع توفر أكثر من ١٣٠٠ مقالة منشورة في ١٠٨ أعداد، يرحب الموقع 

بجميع األفكار والمقترحات بخصوص المقتطفات القادمة. وتتاح جميعها 
مجانًا عبر اإلنترنت من هنا. وثمة طرق ال تعد وال تحصى لتجميع 

هذه المقاالت، وربطها بما نواجهه جميعنا اليوم، وتصور ما هو أبعد 
من الوضع الحالي، وفيما يتعدى موضوع الوباء. ويجب أن تتضمن 

المقتطفات التي تقترحها عنوانًا، وملخصًا قصيرًا )١٠٠ كلمة(، وروابط 
إلى ٨ إلى ٩ نصوص من المجلة. يمكن إرسال اقتراحاتكم إلى: 

reader@e-flux.com

ـــــــ

البحث عن البيانات المتعلقة بخصائص المواد. مصدران إلكترونيان 
رائعان للفنانين والمصممين الراغبين باختبار خصائص المواد. زوروا: 

http://www.matweb.com/index.aspx 
والرابط: 

https://www.materialconnexion.com/

Learn with The Futur about Brand Strategy, Typography, 
Motion Design, Logo Design, Graphic Design as well as 
business know-how.
Choose a topic to see a comprehensive list of related video 
content, articles, resources, and courses.
Free & pay per content.
Visit https://thefutur.com/learn

ـــــــ

The Co 19 Project by Victoria Helena Mihatovic is calling 
for artists across the world to experiment, play and 
journal. Submit projects including but not limited to 
collections of writing (over 200 words), zines, video, and 
photos of projects.
There is no limit to how many times you can contribute. 
Submissions are preferred in English. However, efforts 
will be made to translate any other languages received 
in written form or by captioning videos as feasible. Visit 
https://theco19project.com 

ـــــــ

Follow Arabic calligraphy instructional videos by 
calligrapher Mohammed Mandi by the Khawla Art & 
Cultural Foundation, founded by HH Sheikha Khawla Bint 
Ahmed Khalifa Al Suwaidi: 
https://www.khawlafoundation.com/distance-learning 

ـــــــ

In.oscillation Open Submission:
As an exploration into economies of care, collective 
strategies and to lightly lift spirits in uncertain times, 
this open submission of sound and text works will be 
circulated daily and developed over time into an online 
library of rhythms of resistance, expansion, meditation and 
solidarity. Contributions could include voice notes, recipes, 
poems, words, short stories, questions, breathing exercises, 
ambient sound, rhythmic sound etc. Open to everyone. All 
languages welcome. Visit https://siteprojects.co Follow @
site.projects

ـــــــ

e-flux journal readers: e-flux journal is releasing a series 
of thematic essay collections from their archive that relate 
to the current situation. They begin with a reader on 
contagion: https://www.e-flux.com/journal/107/ And with 
over 1,300 essays contained in 108 issues, e-flux welcomes 
ideas and suggestions for upcoming e-flux journal readers. 
All are freely available online here. There are infinite 
ways in which these essays can be grouped, in relation to 
what we are all dealing with now, and to imagining what 
is beyond the current situation, on the other side of the 
pandemic. Ideally your suggested reader would include a 
title, a short abstract (100 words), and links to 8–9 e-flux 
journal texts. Send suggestions to reader@e-flux.com

ـــــــ

Looking for material property data. Two great 
online resources for artists and designers thining of 
experimenting with materials. Visit http://www.matweb.
com/index.aspx and https://www.materialconnexion.com/
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ARTnews has released a list of 23 artworks online. 
Works range from Eduardo Kac’s Reabracadabra (1985) 
moving-image work to Lawrence Abu Hamdan’s Walled/
Unwalled (2018), which focuses on legal cases in which 
sounds heard through walls became key pieces of evidence. 
Visit  https://www.artnews.com/art-news/news/artworks-to-
see-online-1202681909/?fbclid=IwAR3xLE8Xe8Ic9kPdjuVvPn6
CzjsFJV7C0x_2PKgNh9AspZqZ4LLu2yEfzms 

ـــــــ

The Social Distancing Festival is an online artist’s 
community presenting the work of the many artists 
around the world affected. Featuring a curated section 
of contributions, there is currently a rolling submission 
call, open to all but prioritizing work that was cancelled/
disrupted/delayed due to the need for social distancing and 
COVID-19. Visit  https://www.socialdistancingfestival.com/

ـــــــ

MCN has released its Ultimate Guide to Virtual 
Museum Resources, E-Learning, and Online Collections. 
Every resource is free to access and enjoy from 
museums to exhibits, e-learning and libraries. This is 
the museum technology community’s time to shine! 
Visit http://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-
resources/?fbclid=IwAR1CoJY_GxAdNWgUxPR0w
ojBnsNKdQlgP26t8lu72bV-dx-e7r_p7fshKYk&mc_
cid=e985a65053&mc_eid=c4fd812711 

ـــــــ

Museum of Modern Art in New York (MoMA) is offering 
free online art courses through https://www.coursera.org/
moma. Also check out their e-learning resources at https://
www.moma.org/learn/moma_learning/ 

ـــــــ

Download Artist Activity Packs from FirstSite (UK), featuring 
contributions from artists including Antony Gormley, Gillian 
Wearing, Idris Khan, Jeremy Deller, Mark Wallinger and 
more. Visit: https://firstsite.uk/art-is-where-the-home-is/ 

ـــــــ

Artsy has compiled a list of free art history courses online:
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-10-university-
art-classes-free-online

ـــــــ

Keith Tyson has instigated Isolation Art School, ‘an art 
school for all by all’, featuring projects, lessons and tips. 
Artists can get involved by posting a short free creative 
project, lesson or tip, with the aim to encourage everyone 
to ‘try their hand at something they never had the time for 
before’. Visit https://www.instagram.com/isolationartschool/ 

أطلقت مجلة "آرت نيوز" مجموعة تضم ٢٣ عماًل فنيًا عبر اإلنترنت. 
وتتدرج األعمال من العمل الشهير القائم على الصور المتحركة 

"ريابراكادابرا" للفنان إدواردو كاك )١٩٨٥(، وصواًل إلى التسجيل 
الصوتي )Walled/Unwalled( للفنان األردني لورانس أبو حمدان 

)٢٠١٨( والذي يركز على القضايا القانونية التي تحولت فيها األصوات 
التي سمعها الشهود عبر الجدران إلى دليل مهم يدين الجرائم المرتبكة 
https://www.artnews.com/art-news/news/ :بحق اإلنسانية. زوروا

artworks-to-see-online-1202681909/?fbclid=IwAR3xLE8Xe-
 8Ic9kPdjuVvPn6CzjsFJV7C0x_2PKgNh9AspZqZ4LLu2yEfzms

ـــــــ

"مهرجان التباعد االجتماعي" هو مجتمع فني عبر اإلنترنت يقدم أعمال 
العديد من الفنانين المتأثرين بالوضع الراهن حول العالم.

وهو يضم قسمًا من المشاركات المختارة، كما أنه يستقبل طلبات 
المشاركة من الجميع حاليًا ولكن األولوية تبقى لألعمال التي تم 

إلغاؤها/ إيقافها/ تأجيلها بسبب الحاجة لتطبيق سياسة التباعد 
االجتماعي ومنع انتشار "فيروس كورونا". زوروا:
/https://www.socialdistancingfestival.com

ـــــــ

أطلقت “إم سي إن” دليلها األمثل للمصادر المتعلقة بالمتاحف 
االفتراضية، والتعلم اإللكتروني، والمجموعات الفنية اإللكترونية. 

وتتاح فرصة الوصول واالستمتاع بكل مصدر من هذه المتاحف مجانًا 
من أجل تقديمه في المعارض والمكتبات واستخدامه ألغراض التعلم 
اإللكتروني. حان الوقت كي يتألق مجتمع المتاحف التكنولوجي. زوروا: 

http://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-resources/?f-
bclid=IwAR1CoJY_GxAdNWgUxPR0wojBnsNKdQlgP26t-
8lu72bV-dx-e7r_p7fshKYk&mc_cid=e985a65053&mc_ei-

d=c4fd812711

ـــــــ

يوفر متحف الفن المعاصر في نيويورك مساقات تدريبية فنية 
إلكترونية مجانًا عبر: https://www.coursera.org/moma. كما يمكن 

االطالع على مصادر التعليم اإللكتروني الخاصة بالمتحف:
/https://www.moma.org/learn/moma_learning

ـــــــ

يمكنكم تحميل “باقات األنشطة الفنية” من موقع “فيرست سايت” 
)المملكة المتحدة(، حيث تجدون مساهمات لعدة فنانين معروفين 

منهم أنطوني غورملي، وجيليان ويرينغ، وجيريمي ديلر، ومارك 
وولينغر، وغيرهم الكثير. زوروا: 

/https://firstsite.uk/art-is-where-the-home-is

ـــــــ

جمعت منصة “آرتسي” اإللكترونية مجموعة من المساقات 
اإللكترونية المجانية التي تتناول تاريخ الفن: 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-10-universi-
ty-art-classes-free-online

ـــــــ

 أطلق كيث تايسون “مدرسة الفنون المعزولة” ، والتي تتميز بمشاريع 
ودروس ونصائح فنية. يمكن للفنانين المشاركة من خالل نشر مجاني 

لمشروع إبداعي قصير، أو درس أو نصيحة، بهدف تشجيع الجميع على 
“تجربة أشياء بأنفسهم عندما لم يكن هناك وقت كاٍف لممارستها من 
 /https://www.instagram.com/isolationartschool :قبل”. زوروا
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Make digital work: a toolbox for digital arts and culture: 
https://cci-covid19.org/wp-content/uploads/2020/04/digi_
toolkit_book.pdf

ـــــــ

Digital tools allowing artists to work remotely:
https://www.artworkarchive.com/blog/digital-tools-for-
artists-to-run-a-remote-career-during-coronavirus 

ـــــــ

NYU Abu Dhabi's Arabic Language Library:
http://dlib.nyu.edu/aco/ 

ـــــــ

Creative Skills is a marketplace is for creatives affected 
by COVID-19 to help them share their skills with 
anyone, anywhere: https://creative-skills.sharetribe.
com/?fbclid=IwAR0GarFJN6COke79whrKPN3q2-%20%20
KuBGjhR0vkVxva__TZJFVdtAEJwD8lMpY 

ـــــــ

Modern Art in the Arab World: Primary Documents is 
now available to download free thanks to the Museum 
of Modern Art: https://www.moma.org/research-and-
learning/publications 

ـــــــ

Daily report on how COVID-19 has affected the art world: 
https://hyperallergic.com/546913/coronavirus-daily-report/ 

ـــــــ

On The Move offers links to information, including 
resources on health / mental health, emergency funding 
and grants, etc (includes a Middle east section):
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-
resources-arts-culture-and-cultura/ 

ـــــــ

Resources of independent artists COVID-19 offers links 
to information, including resources on health / mental 
health, emergency funding and grants, etc.
https://covid19freelanceartistresource.wordpress.com/

ـــــــ

Honeybook has a series of free resources for 
professional photographers to help their businesses in 
this time of uncertainty:
https://www.honeybook.com/invites?code=invite24769

ـــــــ

Join the Facebook public group Open Calls Residencies 
Opportunities for Artists at https://www.facebook.com/
groups/1063441107171596/ to get updates on all the open 
calls available around the world.

اصنعوا أعمااًل رقمية: ملف مفيد للثقافة والفن الرقمي: 
https://cci-covid19.org/wp-content/uploads/2020/04/digi_

toolkit_book.pdf

ـــــــ

أدوات رقمية تساعد الفنانين على العمل عن بعد: 
https://www.artworkarchive.com/blog/digital-tools-for-art-

ists-to-run-a-remote-career-during-coronavirus

ـــــــ

مكتبة اللغة العربية في جامعة نيويورك أبوظبي: 
/http://dlib.nyu.edu/aco

ـــــــ

كرييتيف سكيلز )مهارات إبداعية( هو موقع مخصص لمساعدة 
المبدعين المتأثرين بتبعات “فيروس كورونا” على مشاركة مهاراتهم 
https://creative-skills.sharetribe. :مع أي شخص وفي أي مكان
com/?fbclid=IwAR0GarFJN6COke79whrKPN3q2-%20%20

KuBGjhR0vkVxva__TZJFVdtAEJwD8lMpY

ـــــــ

الفن الحديث في العالم العربي: وثائق أولية متوفر اآلن للتنزيل 
https://www.moma.org/ :مجانًا من متحف الفن الحديث بنيويورك

research-and-learning/publications

ـــــــ

تقارير يومية عن اآلثار التي أحدثها “فيروس كورونا” في عالم الفن: 
/https://hyperallergic.com/546913/coronavirus-daily-report

ـــــــ

يوفر موقع “أون ذا موف” روابط ومعلومات تضمن مصادر تتعلق 
بالصحة الجسدية، الصحة النفسية، التمويل الحاالت الطارئة، المنح، 

https://  :)وغيرها )كما يتضمن قسم خاص بمنطقة الشرق األوسط
on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resourc-

/es-arts-culture-and-cultura

ـــــــ

يوفر موقع كوفيد ١٩ مصادر للفنانين المستقلين روابط ومعلومات 
تضمن مصادر تتعلق بالصحة الجسدية، الصحة النفسية، التمويل 

https://covid19freelanceartist- الحاالت الطارئة، المنح، وغيرها:
/resource.wordpress.com

ـــــــ

يوفر موقع هونيبوك سلسلة من المصادر المجانية للمصورين 
المحترفين لمساعدتهم في تحسين أعمالهم في هذه األوقات 
https://www.honeybook.com/invites?code=in-  العصيبة: 

vite24769

ـــــــ

انضموا إلى الدعوة المفتوحة لفرص اإلقامة الفنية للفنانين على 
https://www.facebook.com/ المجموعة العامة على فيسبوك

groups/1063441107171596/ للحصول أحدث اإلخبار حول الدعوات 
المفتوحة في العالم.
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Warehouse421 has launched the Project Revival Fund, 
an open call for local and regional emerging and mid-
career creatives (visual artists, curators, literary creatives, 
designers, musicians) to apply for emergency grants of up 
to $2,000 relating to "producing and finalising projects 
that are currently on hold". Deadline 30 May. See
https://www.warehouse421.ae/en/open-calls/ 

ـــــــ

eL Seed has released a printable colouring book with 
some of the murals he has painted around the world. 
Share with him how you interpret his calligraphy. 
Download here https://elseed-art.com/download/

ـــــــ

Sharjah Art Foundation’s online guide of open calls 
for residencies, grants, educational and exhibition 
opportunities in the UAE, the region and beyond: http://
sharjahart.org/sharjah-art-foundation/news/open-
calls-opportunities-and-resources-for-artists-and-art-
practitioners

ـــــــ

Made in Tashkeel 2020 has extended its open call until 9 
June. Open to all who have exhibited, taken workshops, 
been a member and used its facilities over the last year: 
https://tashkeel.org/exhibitions/made-in-tashkeel-2020  

ـــــــ

Granted: Gulf Artist Gulf Writing Support is a local 
network of arts professionals providing in-kind support 
to artists requiring help with proposals. Get feedback on 
drafts of grant proposals, open calls and online residency 
proposals. Email gulfartistgrants@gmail.com with the 
subject ‘Gulf Artist Grant Writing Support_Your Name’ 
and attach your draft application (MSWord) and the full 
criteria (PDF). Until 27 June.

ـــــــ

Share your Black & White Sketches in Quarantine:
https://www.facebook.com/groups/1147957225540290/ 

ـــــــ

Un-Earthed: A festival of listening and environment. The 
online exhibition calls for sound works that explore the 
sonic condition of cities: https://www.crisap.org/wp-
content/uploads/2020/04/Call-for-works-online-sound-
exhibition.pdf

ـــــــ

The UAE Ministry of Culture and Knowledge Development 
launches The National Creative Relief Programme, aimed 
at providing financial grants to independent individuals, 
small businesses and entrepreneurs in the cultural and 
creative industries to help them sustain and overcome 
the impact of COVID-19. Applications will be open from 
Sunday 17 May through the website: https://www.mckd.
gov.ae/en/covid-19/financial-support/
  
The Programme is encouraging individuals, organisations 
and patrons to contribute to the fund: https://csruae.ae/
en/project/39/the-national-creative-relief-program-culture

أطلق معرض ويرهاوس ٤٢١ مبادرة "صندوق إحياء المشاريع"، 
وهي دعوة مفتوحة للمبدعين المحليين واإلقليميين الناشئين 

والمتوسطين )تشمل الفنانين التشكيليين، القيمين الفنيين، الُكّتاب 
واألدباء، المصممين، والموسيقيين( للتقدم بطلب للحصول على 
منحة طارئة تصل إلى ٢٠٠٠ دوالر تتعلق بـ "إنتاج وإنهاء المشاريع 

https://www.ware- 30 مايو. زوروا  العالقة حاليًا". الموعد النهائي
 /house421.ae/en/open-calls

ـــــــ

أصدر إل سيد كتاب تلوين قابل للطباعة مع بعض اللوحات الجدارية 
التي رسمها حول العالم. شاركوه آراءكم وكيف تنظرون وتفسرون 

خطوطه. تنزيل الكتاب عبر الرابط
/https://elseed-art.com/download

ـــــــ

الدليل اإللكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون للدعوات المفتوحة 
لإلقامات الفنية، الِمَنح، فرص التعليم، والمعارض في اإلمارات 

العربية المتحدة والمنطقة وخارجها:
http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/news/

open-calls-opportunities-and-resources-for-art-
ists-and-art-practitioners

ـــــــ

تم تمديد الموعد النهائي للدعوة المفتوحة للمشاركة في معرض 
ُصنع في تشكيل ٢٠٢٠ إلى ٩ يونيو، وهو مفتوحة لجميع الفنانين 

المشاركين في معارض سابقة، المشاركين في ورش العمل، 
األعضاء، وكل من استخدم مرافق واستوديوهات "تشكيل" خالل 

العام الماضي: 
  https://tashkeel.org/exhibitions/made-in-tashkeel-2020

ـــــــ

منحة: دعم الفنانين والُكّتاب في الخليج هي شبكة محلية من 
محترفي الفنون تقدم دعمًا عينيًا للفنانين الذين يحتاجون إلى 

المساعدة في تقديم مقترحاتهم وطلباتهم. احصلوا على النصائح 
والمشورة حول مسودات مقترحات الِمَنح والدعوات المفتوحة 

ومقترحات اإلقامة الفنية الرقمية. أرسلوا رسالة إلى البريد 
اإللكتروني gulfartistgrants@gmail.com وموضوع الرسالة "دعم 

الفنانين والُكّتاب في الخليج_اسم الكامل" مرفقين في الرسالة 
مسودة الطلب بصيغة مايكروسوفت وورد )MSWord( والمعايير 

الكاملة بصيغة )PDF(. آخر موعد لتقديم الطلبات ٢٧ يونيو.

ـــــــ

شاركوا رسوماتكم باألبيض واألسود خالل فترة الحجر الصحي: 
/https://www.facebook.com/groups/1147957225540290

ـــــــ

أن-إيرثد: مهرجان االستماع والبيئة. يقدم المعرض الرقمي دعوة 
مفتوحة للمشاركة بأعمال صوتية تستكشف الحالة الصوتية للمدن:
https://www.crisap.org/wp-content/uploads/2020/04/Call-

for-works-online-sound-exhibition.pdf

ـــــــ

تطلق وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم 
المبدعين، الذي يهدف إلى تقديم منح مالية لألفراد المستقلين 

والشركات الصغيرة ورجال األعمال في الصناعات الثقافية واإلبداعية 
لمساعدتهم في استمرار أعمالهم وتخطي العقبات التي خّلفها وباء 

“فيروس كورونا”. سيتم استقبال طلبات التقديم اعتبارًا من يوم 
https://www.mckd.gov.ae/ :األحد ١٧ مايو عبر الموقع اإللكتروني

/en/covid-19/financial-support
 يشجع البرنامج األفراد والمؤسسات والرعاة على المساهمة في 

الصندوق: 
https://csruae.ae/en/project/39/the-national-creative-re-

lief-program-culture
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Tools for Digital Marketing
& Videoconferencing

Build your confidence and expertise of digital tools to stay 
connected, develop your practice and your business.

A Beginner’s Guide to Taking Great Video on Your Phone 
https://www.nytimes.com/2018/04/17/smarter-living/
beginners-guide-phone-video.html

ـــــــ

Shoot Professional Videos with an Android Smartphone – 
COMPLETE Guide!
https://www.youtube.com/watch?v=8YiwBsTQ_c0

ـــــــ

Adobe Connect is providing free 90-day access for Adobe 
Connect, until July 1, 2020. Individuals and business who 
are not customers can now use Adobe Connect rooms with 
up-to 25 participants for free for up to 90 days if they sign-
up for a trial license between now and July 1: 
https://blogs.adobe.com/adobeconnect/2020/03/adobe-
connect-extending-support-in-the-wake-of-covid-19.html 

ـــــــ

Already have an existing subscription to Adobe Creative 
Cloud? Get 2 months free. Visit 
https://petapixel.com/2020/03/18/adobe-is-giving-everyone-
2-months-of-free-creative-cloud-heres-how-to-get-it/ 

ـــــــ

Zoom: For art organizations or art teachers that don’t 
want meetings or classes to go on hold for weeks, Zoom’s 
video conferencing (perfect for small or large groups) still 
lets you get creative! The free plan can host up to 100 
participants for 40 minutes.
https://zoom.us/ent?zcid=3172

ـــــــ

Google Hangouts Meet: Easy-to-join video calls, you 
can meet face to face while still adhering to the social 
distancing guidelines. Meet is fully integrated with G 
Suite, so you can join meetings directly from a calendar 
event or email invite.
https://gsuite.google.com/products/meet/
 
ـــــــ

Loom: With Loom, you can capture your screen, voice, 
and face and instantly share your video in less time than it 
would take to type an email.
COVID-19 Response: Cutting prices, removing limits, FREE 
for education.
https://www.loom.com/

أدوات التسويق الرقمي
ومؤتمرات الفيديو

عززوا خبراتكم ومهاراتكم في استخدام األدوات الرقمية لتواكبوا آخر 
المستجدات، وتطوروا ممارساتكم وأعمالكم.

دليل المبتدئين لتصوير مقاطع فيديو رائعة عبر الهاتف 
https://www.nytimes.com/2018/04/17/smarter-living/begin-

ners-guide-phone-video.html

ـــــــ

استمتعوا بتصوير مقاطع فيديو احترافية عبر هواتف آندرويد الذكية – 
دليل كامل! 

https://www.youtube.com/watch?v=8YiwBsTQ_c0

ـــــــ

فترة تجريبية مجانية لمدة ٩٠ يومًا من برنامج "أدوبي كونكت" لغاية 
١ يوليو ٢٠٢٠. أصبح بمقدور األفراد والشركات من غير عمالء البرنامج 

استخدام غرف "أدوبي كونكت" مع ٢٥ مشاركًا وبشكل مجاني لمدة ٩٠ 
يومًا عند التسجيل على نسخة تجريبية اعتبارًا من اليوم وحتى ١ يوليو: 

https://blogs.adobe.com/adobeconnect/2020/03/adobe-con-
nect-extending-support-in-the-wake-of-covid-19.html

ـــــــ

هل أنتم مشتركون في "سحابة أدوبي اإلبداعية"؟ احصلوا على 
اشتراك مجاني لمدة شهرين عبر الرابط التالي: 

https://petapixel.com/2020/03/18/adobe-is-giving-everyone-
2-months-of-free-creative-cloud-heres-how-to-get-it/

ـــــــ

زووم: يمكن للمؤسسات الفنية أو معلمي الفنون ممن يودون عدم 
إيقاف االجتماعات أو الصفوف الفنية لعدة أسابيع، االستفادة من 
منصة "زووم" لمؤتمرات الفيديو )األفضل للمجموعات الكبيرة أو 

الصغيرة(! يشتمل العرض المجاني على استضافة حتى ١٠٠ مشارك 
لمدة ٤٠ دقيقة. زوروا: 

https://zoom.us/ent?zcid=3172

ـــــــ

"غوغل هانغ آوت ميت": مكالمات فيديو سهلة الوصول تتيح لكم اللقاء 
وجهًا لوجه دون اإلخالل بإرشادات التباعد االجتماعي. وتم دمج حقيبة 
غوغل مع البرنامج لتستطيعوا االنضمام إلى االجتماعات مباشرًة عبر 

التقويم أو دعوة البريد اإللكتروني:
https://gsuite.google.com/products/meet/

ـــــــ

لووم: يتيح لكم التطبيق تصوير شاشتكم صوتًا وصورة ومشاركة 
الفيديو في وقت أقل مما تستغرقه كتابة بريد إلكتروني.

وفي ظل تفشي "فيروس كورونا"، تم تخفيض األسعار، وإلغاء حدود 
االستخدام، وتوفيره مجانًا لألغراض التعليمية. 

https://www.loom.com/
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غوغل دوو / سكايب/ فيس تايم: يمكن للفنانين الحريصين على 
مواكبة كل ما هو جديد، أو الراغبين في لقاء أحد معارفهم، أو 

استعراض ممارساتهم الفنية في استوديوهاتهم؛ استخدام هذه 
البرامج التي تمثل خيارات رائعة )ومجانية!( للتواصل عبر الفيديو من 

الحواسيب أو الهواتف المحمولة.

ـــــــ

البث المباشر عبر "فيسبوك" أو "إنستاغرام": البث المباشر هو 
أفضل طريقة للتواصل مع متابعيكم من عشاق الفن. يمكنكم 

استضافة ورشة عمل، أو استعراض المهارات الجديدة، أو تقديم 
هدايا، أو تلقي أسئلة مهمة حول أعمالكم الفنية – واألهم من ذلك 

البقاء على اتصال مع جمهوركم.

ـــــــ

بوتيم: تطبيق عالمي مجاني للمكالمات والمحادثات: 
https://botim.me/home/

ـــــــ

سالك: تطبيق للعمل عن بعد مخصص للفرق. زوروا:
https://slack.com/intl/en-ae/

ـــــــ

جربوا برنامج "مايكروسوفت تيمز" عبر الرابط: 
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-

chat-software

Google Duo/Skype/Facetime: For artists who just want to 
stay connected, see a familiar face, or casually show what 
you’re up to in your studio, these are all great (and free!) 
options for video chat on your smartphone or computer.

ـــــــ

Facebook or Instagram Live: Live is the best way to 
interact with the art fans you already have in real time. 
Host a workshop, demo a new skill, host a giveaway, 
field their burning questions about your art—and most 
importantly stay connected with your audience.

ـــــــ

BOTIM is a free worldwide calling & messaging app for 
everyone: https://botim.me/home/

ـــــــ

Slack is another remote working app for teams. Visit 
https://slack.com/intl/en-ae/

ـــــــ

Check out Microsoft teams at https://products.office.com/
en-us/microsoft-teams/group-chat-software



التجارب 
Experiences
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Experiences

There’s plenty of online culture you can enjoy from your 
couch from across the UAE and from around the world:

Tour Alserkal Avenue’s galleries virtually. Highlights 
include New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca 
Art School Archives, Mohammed Kazem at Gallery Isabelle 
van den Eynde; Michael John Whelan at Grey Noise; Lamya 
Gargash at The Third Line; the group show for the Al 
Burda Endowment Exhibition; and many more. Visit 
https://www.alserkal.online 

ـــــــ

Hazem Harb’s latest solo show ‘Contemporary Heritage’ is 
available as a virtual tour at Tabari ArtSpace: https://www.
tabariartspace.com/exhibitions/56-contemporary-heritage-
hazem-harb-solo-contemporary-heritage./video/ 

ـــــــ

Check out virtual tours of the Etihad Museum, Coin 
Museum, Naif Museum, Museum of the Poet Al Oqaili, 
Majlis Ghorfat Umm Al Sheif Museum and Dubai Museum, 
in addition to the historic Al Fahidi. Visit https://www.
visitdubai.com/en/articles/dubai-virtual-tours

ـــــــ

On the Warehouse 421 online public programme,  listen 
to past talks and new conversations, take part in tutorials, 
and follow along with curators and artists as they discuss 
exhibitions and process. Visit https://www.warehouse421.
ae/en/whats-on/the-cup-and-the-saucer-an-interview-with-
the-artist-and-the-cura/ 

ـــــــ

The Zay Initiative (an Arabic term for the art of dress) is a 
free online portal called ‘The Memory Closet’ that features 
more than 800 traditional garments from the UAE and the 
Middle East. 
Visit https://thezay.org 

ـــــــ

Sekka magazine presents Online Art Exhibition: Khaleejis 
In the Time of Corona
https://sekkamag.com/2020/04/01/
art-exhibition-khaleejis-in-the-time-of-
corona/?fbclid=IwAR1h2VOb0T_DcyPhjXzGaQEOSh6b2Ln_
A4wOmIfy3PV3PAE1NlBj22mTONA

ـــــــ

Guggenheim ‘Works and Process’ is offering free 
recordings of past talks and free full-length recordings of 
select performances at: 
https://www.youtube.com/channel/
UCONNy0TmrNhjRHgz6A-9yqw

التجارب
نقدم لكم مجموعة زاخرة من العروض الثقافية التي يمكنكم االستمتاع 

بها من المنزل عبر دولة اإلمارات والعالم:

جولة افتراضية في معارض السركال أفينيو: تتضمن أبرز الفعاليات: 
معرض "أمواج جديدة" للفنان محمد المليحي؛ أرشيف مدرسة الفنون 

في الدار البيضاء، أعمال الفنان محمد كاظم في غاليري "إيزابيل فان 
دين إيندي"؛ معرض مايكل جون ويالن في غاليري "غراي نويز"؛ لمياء 
قرقاش في غاليري "الخط الثالث"؛ العرض الجماعي في معرض منحة 

البردة، وغيرها. زوروا: 
https://www.alserkal.online

ـــــــ

استمتعوا بجولة افتراضية ألحدث معرض الفردي للفنان حازم حرب 
بعنوان "تراث معاصر" على موقع "طبري آرت سبيس":

https://www.tabariartspace.com/exhibitions/56-contempo-
rary-heritage-hazem-harb-solo-contemporary-heritage./

video/

ـــــــ

استمتعوا بجوالت افتراضية في متحف االتحاد، ومتحف المسكوكات، 
ومتحف نايف، ومتحف الشاعر العقيلي، ومجلس غرفة أم الشيف، 

ومتحف دبي، باإلضافة إلى حي الفهيدي التاريخي. زوروا: 
https://www.visitdubai.com/en/articles/dubai-virtual-tours

ـــــــ

يتيح لكم البرنامج العام لمعرض ٤٢١، االستماع إلى المحادثات السابقة 
والجديدة، المشاركة في الدروس التعليمية، ومتابعة حوارات القّيمين 

والفنانين حول المعارض والممارسات الفنية. 
https://www.warehouse421.ae/whats-on/the-cup-and-

the-saucer-an-interview-with-the-artist-and-the-cura/?set-
Lang=ar

ـــــــ

مبادرة َزّي )فن اللباس( وهي بوابة رقمية مجانية تسمى "خزانة 
الذاكرة"، وتتضمن أكثر من ٨٠٠ زيٍّ تقليدي من اإلمارات ودول الشرق 

األوسط. زوروا: 
https://thezay.org/?lang=ar

ـــــــ

مجلة "سكة" تقدم لكم المعرض الفني الرقمي: 
"خليجيون في زمن كورونا"

https://arsekkamag.com/2020/04/01/%d9%85%d8%
b9%d8%b1%d8%b6-%d9%81%d9%86%d9%8a-

%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%ae%d9
%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%88%d9%86-

%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-
%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/

ـــــــ

غوغنهايم "أعمال وممارسات" يقدم لكم تسجيالت مجانية لحوارات 
سابقة وتسجيالت كاملة ألداءات مختارة عبر الرابط:

https://www.youtube.com/channel/UCONNy0TmrNhjRHg-
z6A-9yqw
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Internet Archive’s National Emergency Library holds a 
collection of books that supports emergency remote 
teaching, research, independent scholarship, and 
intellectual stimulation while universities, schools, 
training centres, and libraries are closed.
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 

ـــــــ

Art21 aims to inspire a more creative world through 
the works and words of contemporary artists. Enjoy 
thought-provoking and sophisticated content about 
contemporary art by the artists of our time.
Visit https://art21.org/

ـــــــ

Tired of Netflix? ARTE offers a wide choice of TV 
programs focusing on arts and culture:
https://www.arte.tv/en/

ـــــــ

Digital Public Library has 36,807,992 images, texts, 
videos, and sounds from across the United States to 
discover. Visit https://dp.la/

ـــــــ

Google Arts and Culture provides tours of 500 of the 
World’s Most Famous Museums
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

ـــــــ

Louvre Abu Dhabi’s digital offering includes virtual tours, 
video, audio and downloadable activities:
https://www.louvreabudhabi.ae 

ـــــــ

IN TOUCH is a digital exhibition platform by 10 galleries 
in India and Dubai. Edition 1 is online now.
Visit www.artintouch.in 

ـــــــ

Screens and Streams: get a weekly list of indie films to 
watch for free from Arab Art Platform:
https://www.arabculturefund.org/News/83 

ـــــــ

Thousands of book illustrations from old texts are now 
available online. Browse by artist, engravers, formats, 
subjects, techniques or titles:
https://www.oldbookillustrations.com

ـــــــ

The Northern Lights: See amazing views of lights 
dancing in the Arctic sky in Canada. Tune in to Explore.
org, during the darkest hours.

ـــــــ

Explore the Great Barrier Reef online with Sir David 
Attenborough as your guide.
http://www.attenboroughsreef.com 

األرشيف الرقمي لمكتبة "ناشونال إميرجنسي" متوفر اآلن مع باقة 
من الكتب التي تساعد التعلم عن بعد في حاالت الطوارئ، والبحث، 
والمنح التعليمية المستقلة، والتحفيز الفكري عقب إغالق الجامعات 

والمدارس ومراكز التدريب والمكتبات:
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 

ـــــــ

تهدف منظمة "آرت ٢١" إلى إرساء عالم أكثر إبداعًا عبر أعمال 
ومناقشات الفنانين المعاصرين. يمكنكم االستمتاع بمحتوى راٍق 

ومحفز للتفكير حول الفن المعاصر. زوروا: 
https://art21.org/

ـــــــ

هل مللتم من "نتفلكس؟ تقدم لكم منصة "آرتي" خيارات واسعة من 
البرامج التلفزيونية الفنية والثقافية: 

https://www.arte.tv/en/

ـــــــ

تمنحكم المكتبة الرقمية الوطنية فرصة استكشاف محتوى من 
٣٦٫٨٠٧٫٩٩٢ صورة وكتاب، ومقطع فيديو وصوت من جميع أنحاء 

/https://dp.la  :الواليات المتحدة. زوروا

ـــــــ

تقدم منصة "غوغل للفن والثقافة" لمحبي الفن جوالت في أشهر 
٥٠٠ متحف حول العالم: 

https://artsandculture.google.com/?hl=ar

ـــــــ

تتضمن العروض الرقمية من متحف اللوفر أبوظبي جوالت 
افتراضية، مقاطع فيديو، مقاطع صوتية، وأنشطة قابلة للتنزيل: 

https://www.louvreabudhabi.ae

ـــــــ

توفر منصة إن تاتش اإللكترونية معرضًا رقميًا لـ ١٠ غاليريات في 
الهند ودبي. النسخة األولى متوفرة حاليًا عبر الموقع:

 www.artintouch.in 

ـــــــ

شاشات وعروض بث: احصلوا على قائمة أسبوعية من األفالم 
المستقلة لمشاهدتها مجانًا عبر منصة الفن العربي:
https://www.arabculturefund.org/News/83 

ـــــــ

تتوفر اآلن آالف الرسوم التوضيحية للكتب من النصوص القديمة 
عبر اإلنترنت. يمكنكم تصفح اسم الفنان، النقوش، أنواع الملفات، 

الموضوعات، التقنيات، أو عناوين األعمال:
https://www.oldbookillustrations.com

ـــــــ

األضواء القطبية الشمالية: استمتعوا بمشاهدة مناظر مذهلة 
لألضواء المتراقصة في سماء القطب الشمالي في كندا. تابع موقع 

Explore.org خالل أحلك أوقات اليوم.

ـــــــ

استكشفوا الحيد المرجاني العظيم مع دليلكم السير ديفيد أتينبرو. 
http://www.attenboroughsreef.com 
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‘Confined Artists – Free Spirits: photographs from 
lockdown’ by LUX Contributing Editor and artist 
Maryam Eisler presents some of the world’s greatest 
artists photographed in lockdown over FaceTime and 
WhatsApp, accompanied by musings from the likes of 
Marina Abramovic, Larry Bell, and from Dubai Ramin 
Haerizadeh, Rokni Haerizadeh and Hesam Rahmanian. 
Visit https://www.lux-mag.com/confined-artists-free-
spirits-2020/ 

ـــــــ

London’s Barbican’s ‘Read, Watch and Listen’ online 
programme has a wide range of education resources, 
from essays to podcasts. Visit https://www.barbican.org.
uk/read-watch-listen  

ـــــــ

The British Museum has now made more than half of its 
collection available for free on its website: https://www.
britishmuseum.org 

ـــــــ

Paris Museums has released 100,000 images online for 
unrestricted public use: http://parismusees.paris.fr/en 

ـــــــ

The Guggenheim has unleashed access to over 
200 art books for free: https://archive.org/details/
guggenheimmuseum 

ـــــــ

The world’s largest open-access digital archive of the 
natural world offers over 150,000 high-resolution 
illustrations for copyright-free download, including 
animal sketches, historical diagrams and botanical 
studies: https://www.biodiversitylibrary.org 

ـــــــ

Manuscripts of the Muslim World has been added to 
the University of Pennsylvania Libraries Openn platform. 
View over 500 manuscripts and 827 paintings from the 
Islamic world: http://openn.library.upenn.edu/html/
muslimworld_contents.html 

ـــــــ

‘Here's a Piano I Prepared Earlier’ is a documentary film 
about experimental classical music in the 1960s. Focuses 
on composers such as John Cage, Terry Riley, Steve Reich 
and Cornelius Cardew: https://youtu.be/nKPFggCNt_o 

ـــــــ

Documentary about the making of the first Kochi 
Muziris Biennale. Produced by Wild Media. Promo code – 
ARTDOC: https://vimeo.com/r/2F6A/WnVIU0VQOF

ـــــــ

Ars Electronica Home Delivery is a weekly programme of 
guided tours, concerts, Deep Space sessions, workshops 
with engineers, artists and scientists: 
https://ars.electronica.art/homedelivery/en/ 

ـــــــ

Screens and Streams: get a weekly list of indie films to 
watch for free from Arab Art Platform: https://www.
arabculturefund.org/News/83 

"الفنانون المحبوسون - أرواح مجانية: صور من الحجر المنزلي" بقلم 
المحرر المساهم في مجلة " الكس" الفنانة مريم آيسلر. تقدم الفنانة 

صورًا لبعٍض من أحد أعظم الفنانين في العالم الذين تم تصويرهم 
خالل فترة الحجر المنزلي عبر تطبيَقي فيس تايم وواتساب، ترافقها 

تأمالت لعديد من المشاهير مثل مارينا أبراموفيتش، الري بيل، ومن 
دبي رامين وروكين حائر زاده، وحسام رحمانيان. زوروا 

https://www.lux-mag.com/confined-artists-free-spir-
its-2020/

ـــــــ

يحتوي البرنامج الرقمي "القراءة والمشاهدة واالستماع" الذي أطلقه 
مهرجان باربيكان بلندن على مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية التي 

تضم مقاالت كتابية وحلقات عبر التطبيق اإلذاعي بودكاست. زوروا 
https://www.barbican.org.uk/read-watch-listen  

ـــــــ

قدم المتحف البريطاني حتى اآلن أكثر من نصف مقتنياته للتصفح 
https://www.britishmuseum.org  :مجانًا عبر موقعه اإللكتروني

ـــــــ

أصدرت متاحف باريس ١٠٠ ألف صورة رقمية لالستخدام العام غير 
 http://parismusees.paris.fr/en  :المقيد

ـــــــ

منح متحف غوغنهايم إمكانية الوصول إلى أكثر من ٢٠٠ كتاب رقمي 
https://archive.org/details/guggenheimmuseum  :مجانًا

ـــــــ

يقدم أكبر أرشيف رقمي في العالم مفتوح الوصول للعالم 
الطبيعي أكثر من ١٥٠ ألف من الرسوم التوضيحية عالية الدقة 

للتنزيل بدون حقوق الطبع والنشر، بما في ذلك رسومات الحيوانات، 
الرسومات البيانية التاريخية، والدراسات النباتية:

https://www.biodiversitylibrary.org

ـــــــ

تمت إضافة مخطوطات العالم اإلسالمي إلى منصة مكتبات جامعة 
بنسلفانيا المفتوحة. يمكنكم مطالعة أكثر من ٥٠٠ مخطوطة و٨٢٧ 
http://openn.library.upenn.edu/ :لوحة من العالم اإلسالمي

html/muslimworld_contents.html

ـــــــ

فيلم "إليك البيانو الذي أعددته سابقًا" هو فيلم وثائقي عن 
الموسيقى الكالسيكية التجريبية في فترة الستينات. يركز على 

ملحنين عظماء مثل جون كيج، تيري رايلي، ستيف رايخ، وكورنيليوس 
https://youtu.be/nKPFggCNt_o :كاردو

ـــــــ

فيلم وثائقي عن إطالق بينالي كوتشي موزيريس األول. إنتاج 
"وايلد ميديا". أدخلوا الرمز الترويجي ARTDOC للمشاهدة: 

https://vimeo.com/r/2F6A/WnVIU0VQOF

ـــــــ

"آرز إلكترونيكا هوم ديليفري" هو برنامج أسبوعي من الجوالت 
التعريفية، الحفالت الموسيقية، وجلسات "ديب سبيس"، وورش 

عمل مع مهندسين، فنانين، وعلماء:
https://ars.electronica.art/homedelivery/en/

ـــــــ

"سكرينز أند ستريمز": احصلوا على قائمة أسبوعية من األفالم 
المستقلة لمشاهدتها مجانًا من "منصة الفن العربي": 

https://www.arabculturefund.org/News/83



موارد تعليمية فنية عبر اإلنترنت للشباب 
Online Arts-based Educational

 Resources for Young People



tashkeel.org 21

Online Arts-based Educational
Resources for Young People 

UNESCO and Google have teamed up for Teach from 
Home – A temporary hub of information and tools to 
help teachers during the coronavirus (COVID-19) crisis. 
Visit https://teachfromhome.google/intl/en/

ـــــــ

A giant list of ideas for being home with kids: https://
docs.google.com

ـــــــ

Art-making activities from MoMA: 
https://www.moma.org/magazine/articles/254

ـــــــ

Open Culture has a wealth of free museum colouring 
books from 113 institutions from the USA to Lithuania: 
http://www.openculture.com/2019/02/download-free-
coloring-books-from-113-museums.html

ـــــــ

Purple Mash is designed for children aged 3-11 and 
contains creative tools for coding, animation, publishing, 
art as well as applications for math, spelling and 
grammar. 
https://2simple.com/blog/using-purple-mash-when-
school-closed/

ـــــــ

AFSA Education Foundation’s MoneySKILL course is 
available for educators, teachers, parents and others for 
free at all times. Visit www.afsaef.org 

ـــــــ

Free resources  including crafts, worksheets, colouring 
pages, printable mazes, dot to dot, hidden pictures and 
more.
Visits https://www.allkidsnetwork.com/

ـــــــ

Boromi is a network of play libraries empowering 
families to connect, talk and play together at home. Visit 
http://eepurl.com/gWfuJz

ـــــــ

Chrome Music Lab makes learning music more accessible 
through fun, hands-on experiments. Visit https://
musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

ـــــــ

Colouring categories including serious science: biomes, 
anatomy, animals, plants and more, plus some pure 
whimsy – just for fun. Visit www.coloringnature.org/

ـــــــ

موارد تعليمية فنية 
عبر اإلنترنت للشباب

تتعاون "اليونسكو" و"غوغل" إلطالق منصة التدريس من المنزل 
– وهو موقع مؤّقت يتضّمن معلومات وأدوات لمساعدة المعّلمين 

والمعّلمات خالل أزمة انتشار فيروس كورونا. زوروا:
/https://teachfromhome.google/intl/ar

ـــــــ

باقة من األفكار ألنشطة يمكن ممارستها مع األطفال أثناء التواجد 
https://docs.google.com :في المنزل

ـــــــ

أنشطة فنية تقدمها منصة "متحف نيويورك للفن المعاصر":
https://www.moma.org/magazine/articles/254

ـــــــ

تحتضن منصة "أوبن كلتشر" باقة غنية من كتب التلوين المجانية من 
١١٣ مؤسسة بدءًا من الواليات المتحدة وحتى ليتوانيا: 

http://www.openculture.com/2019/02/download-free-col-
oring-books-from-113-museums.html

ـــــــ

م لألطفال الذين تتراوح  تعرفوا إلى موقع "بربل ماش" المصمَّ
أعمارهم بين ٣ و١١ عامًا. ويحتوي على عدٍد كبيٍر من الوسائل 

اإلبداعية، مثل: الترميز والرسوم المتحركة والنشر والفن وكذلك 
تطبيقات الرياضيات والهجاء والنحو. زوروا: 

https://2simple.com/blog/using-purple-mash-when-
/school-closed

ـــــــ

بات المساق التدريبي للمهارات المالية من مؤسسة “آفسا” 
التعليمية متوفرًا للمعلمين والمدرسين وأولياء األمور وغيرهم مجانًا 

 www.afsaef.org :وبشكل دائم، عبر الرابط

ـــــــ

موارد مجانية لألطفال بما في ذلك الحرف اليدوية وأوراق العمل 
ورسومات التلوين والمتاهات القابلة للطباعة، وسومات توصيل 

النقاط، والصور المخفية وغيرها الكثير. زوروا: 
/https://www.allkidsnetwork.com

ـــــــ

"بورومي" هي شبكة مكتبات ترفيهية تتيح للعائالت التواصل 
والتحدث واللعب سويًا في المنزل، زوروا: 

http://eepurl.com/gWfuJz

ـــــــ

مع منصة "كروم ميوزيك الب" يصبح تعلم الموسيقى أسهل مع 
التجارب العملية الممتعة. زوروا: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

ـــــــ

سالسل رسومات للتلوين تضم علوم مهمة: َمواطن طبيعية، وصور 
تشريحية، وحيوانات، ونباتات وغيرها الكثير، بأسلوب ال يخلو من 

الفكاهة. زوروا:
/www.coloringnature.org
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CommonLit is a non-profit edtech company with an 
online library of over 1,500 authentic reading passages, 
text sets, units, and digital learning tools. 
https://www.commonlit.org/

ـــــــ

GoNoodle® engages 14 million kids every month with 
movement and mindfulness videos created by child 
development experts. Available for free for school and 
home use. https://family.gonoodle.com/

ـــــــ

Free resources (downloadable books, mazes, word 
searches, and more) from Heifer International’s school 
programs with topics in social studies (geography, 
economics), science, language arts. 
https://www.heifer.org/what-you-can-do/get-involved/
schools/home-school-activities.html

ـــــــ

Khan Academy Kids is a free online education 
programme for ages 2 – 7. Designed by child 
development experts at Stanford University, it engages 
kids in core subjects like early literacy, reading, writing, 
language, and math, while encouraging creativity and 
building social-emotional skills. Always free, no ads, no 
subscriptions, with an offline version available for when 
internet access is difficult. Visit https://apps.apple.com/us/
app/khan-academy-kids/id1378467217 

ـــــــ

Check out the Smithsonian Learning Lab at 
https://learninglab.si.edu/

ـــــــ

5 Easy Art Projects to Enjoy During Social Distancing: 
Shadow Portrait; Fake flyer; Constructed landscape; Lost 
Object; and Intimate, Indispensable GIF
Visit https://www.npr.org/2020/04/10/830878128/5-easy-
art-projects-to-enjoy-during-social-distancing?utm_
source=facebook.com&utm_term=nprnews&utm_
medium=social&utm_campaign=npr&fbclid=IwAR01vH
h64t7Dt7y2p4Ygg-UaSaKskPOuDFQyEwuEZeQZsQzvb_-
aLZealNk 

ـــــــ

6 Art Activities that Require Minimal Supplies: Marker 
Monoprints; Mud Painting; Make Your Own Brushes; 
Coffee and Tea Painting; Make Homemade Chalk 
Paint; Spice and Kitchen Item Paintings:  https://
theartofeducation.edu/2020/04/10/6-art-activities-that-
require-minimal-supplies/?utm_campaign=COVID-19%20
&utm_content=125258947&utm_medium=social&utm_
source=facebook&hss_channel=fbp-179537315429647 

ـــــــ

NASA Online Astronaut Training while you’re stuck in 
lockdown:  https://www.sciencealert.com/become-a-
virtual-astronaut-with-nasa-from-the-comfort-of-your-ho
me?fbclid=IwAR0ILHLojXHRSf1lA2ak4ciBeTjtaM1Vx6
se_za7vi_3_ktEVcdkkvM47FQ 

تزودكم شركة "كومليت" للتكنولوجيا الرقمية غير الربحية بمكتبة رقمية 
تضم أكثر من ١٥٠٠ مقطع للمطالعة ومجموعات مصادر نصية مع 

أدوات للتعليم الرقمي. زوروا: 
/https://www.commonlit.org

ـــــــ

يستقطب موقع "غو نودل" ١٤ مليون طفل شهريًا لمشاهدة مقاطع 
فيديو ألنشطة حركية وذهنية يقدمها خبراء تنمية األطفال. وكل ذلك 

متاح مجانًا للمدارس والعائالت. زوروا: 
/https://family.gonoodle.com

ـــــــ

موارد مجانية )تحميل كتب ومتاهات وألغاز إيجاد الكلمات وغيرها الكثير( 
تقدمة البرامج المدرسية من منظمة "هيفر الدولية" مع مواضيع 
تتنوع بين الدراسات االجتماعية )الجغرافية واالقتصادية( والعلوم 

والفنون اللغوية. 
https://www.heifer.org/what-you-can-do/get-involved/

schools/home-school-activities.html

ـــــــ

"أكاديمية خان لألطفال" هو تطبيق رقمي تعليمي مجاني لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ – ٧ أعوام، تم تصميمه من قبل خبراء 

تنمية األطفال في جامعة ستانفورد، حيث يتيح لألطفال المشاركة في 
مواضيع مهمة مثل محو األمية المبكر، والقراءة والكتابة، واللغات، 

والرياضيات مع حفز اإلبداع وبناء المهارات االجتماعية والعاطفية 
لديهم. وهو متوفر مجانًا وبشكل دائم دون إعالنات أو اشتراك، إلى 
جانب نسخة ال تحتاج إلى إنترنت في حال عدم توافر االتصال، زوروا: 

https://apps.apple.com/us/app/khan-academy-kids/
id1378467217

ـــــــ

استكشفوا منصة "سميثسونيان ليرننغ الب" عبر الرابط:
/https://learninglab.si.edu

ـــــــ

٥ مشاريع فنية سهلة لالستمتاع بها أثناء التباعد االجتماعي: صورة 
الظل؛ إعالن وهمي؛ مناظر طبيعية مبنية؛ أشياء مفقودة؛ والرسوم 

المتحركة التي ال غنى عنها بصيغة GIF. زوروا: 
https://www.npr.org/2020/04/10/830878128/5-easy-art-

projects-to-enjoy-during-social-distancing?utm_source=-
facebook.com&utm_term=nprnews&utm_medium=so-
cial&utm_campaign=npr&fbclid=IwAR01vHh64t7Dt7y-
2p4Ygg-UaSaKskPOuDFQyEwuEZeQZsQzvb_-aLZealNk

ـــــــ

٦ من األنشطة الفنية التي تطلب الحد األدنى من المواد: 
أقالم تلوين )ماركر(؛ الرسم بالطين؛ اصنع الفرشاة الخاصة بك؛ 

الرسم بالقهوة والشاي؛ صنع طالء من الطباشير المنزلية؛ الرسم 
https://theartofeducation.   :بالتوابل وأدوات المطبخ

edu/2020/04/10/6-art-activities-that-require-mini-
mal-supplies/?utm_campaign=COVID-19%20&utm_con-

tent=125258947&utm_medium=social&utm_source=face-
 book&hss_channel=fbp-179537315429647

ـــــــ

بينما نبقى في يوتنا حاليًا، تقوم وكالة ناسا الفضائية بتوفير 
https://www.sciencealert.com/  :تدريبات على اإلنترنت

become-a-virtual-astronaut-with-nasa-from-the-com-
fort-of-your-home?fbclid=IwAR0ILHLojXHRSf1lA2ak4ci-

BeTjtaM1Vx6se_za7vi_3_ktEVcdkkvM47FQ
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Axel Scheffler’s digital English-language book for 
children aged 5-9 years, free for anyone to read on 
screen or print out, about the coronavirus and the 
measures taken to control it. Published by Nosy Crow, 
the book has had expert input from the London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, two head teachers and 
a child psychologist: https://issuu.com/yorkderek544/docs/
coronavirus-abookforchildren 

ـــــــ

Designers at the James Dyson Foundation have 
devised a series of science and engineering tasks they 
say can help keep kids entertained during lockdown. 
The initiative, which is made up of 44 Challenge 
Cards, aims to provide young people with ample 
stimulation as families adjust to spending more 
time at home. Beyond the initiative, Dyson 
design manager Ben Edmonds has also launched 
a daily livestream of STEM (science, technology, 
engineering and maths) challenges, with the aim of 
getting “kids’ brains engaged and thinking”. The 
daily #LockdownSTEMchallenge videos, which can be 
found on Edmonds’ Innovation Ben Facebook page.

ـــــــ

Sharjah Art Foundation’s online resources and 
learning opportunities for children, families, artists 
and art enthusiasts: http://www.sharjahart.org/sharjah-
art-foundation/news/online-resources-and-learning-
opportunities-for-children-families-artists-a 

ـــــــ

@Canonme launches ‘Hakawaty’ to inspire and 
entertain children every Saturday at 12pm Dubai 
Time a new episode will be revealed. Watch 
episode 1 here: bit.ly/2SA6aJj

ـــــــ

‘These Are Stories’ (Dee Hawadeet) by DX Media 
features actor Sayed Ragab presenting stories from 
Egypt’s heritage every Tuesday: https://www.youtube.
com/channel/UCRxvbvKLfCmNNppu-UUcHkQ 

ـــــــ

Foster + Partners series of #architecturefromhome 
templates that children can use to create paper 
cities during lockdown https://www.fosterandpartners.
com/news/archive/2020/04/what-makes-a-building-
architecturefromhome/ 

يتوفر كتاب آكسل شيفلر الرقمي باللغة اإلنكليزية لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٥ – ٩ سنوات للتنزيل مجانًا. يتناول الكتاب 

موضوع “فيروس كورونا” والتدابير االحترازية المتخذة للسيطرة عليه 
والحد من انتشاره، وهو مناسب للجميع سواء قّراء الكتب اإللكترونية 
أو القّراء الذين يفضلون طباعتها على ورق. تم نشر الكتاب بواسطة 

نوزي كرو، ويحتوي الكتاب على مقاالت لخبراء من مدرسة لندن للصحة 
والطب االستوائي، ومدَرين رئيسَيين وطبيب نفسي لألطفال: 

https://issuu.com/yorkderek544/docs/coronavirus-abook-
forchildren

ـــــــ

ابتكر المصممون في مؤسسة جيمس دايسون سلسلة من المهام 
العلمية والهندسية التي يؤمنون بأنها من الممكن أن تساعد في 

الترفيه عن األطفال أثناء فترة الحظر. تهدف المبادرة التي تتكون من 
٤٤ بطاقة تحدي، إلى تزويد الشباب بوسائل تحفيزية تساعدهم في 
التكيف لقضاء المزيد من الوقت في المنزل مع عائالتهم. باإلضافة 

إلى المبادرة، يقوم بن إدموندز، مدير تصميم المؤسسة، ببث 
مباشر لتحديات يومية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، بهدف “إشراك وتحفيز عقول األطفال وتفكيرهم”. 
يمكنكم متابعة مقاطع الفيديو لهذه التحديات اليومية عبر الوسم 

 Edmonds الموجود على صفحة LockdownSTEMchallenge#
Innovation Ben’ )مبادرة بن إدموندز( على فيسبوك.

ـــــــ

مؤسسة الشارقة للفنون:
http://www.sharjahart.org/sharjah-art-foundation/news/

online-resources-and-learning-opportunities-for-chil-
dren-families-artists-a

ـــــــ

أطلقت كانون الشرق األوسط برنامج “حكواتي” إللهام األطفال 
وترفيههم كل سبت في تمام الساعة ١٢ ظهرًا بتوقيت دبي؛ سيتم 

الكشف عن حلقة جديدة. شاهدوا الحلقة األولى هنا:
bit.ly/2SA6aJj

ـــــــ

أطلقت شركة “دي إكس ميديا” سلسلة “دي حواديت” بمشاركة 
الممثل سيد رجب، وهي قصص من التراث المصري ُتعَرض كل 

ثالثاء:
https://www.youtube.com/channel/UCRxvbvKLfCmNNp-

pu-UUcHkQ

ـــــــ

 architecturefromhome# سلسلة “فوستر + بيرنتس” من قوالب
التي يمكن لألطفال استخدامها إلنشاء مدن ورقية أثناء الحجر المنزلي

https://www.fosterandpartners.com/news/ar-
chive/2020/04/what-makes-a-building-architecturefrom-

/home
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اصنعوا الروبيان الورقي الخاص بكم باستخدام هذا النمط الذي 
صممه الفنانة ليسا لويد:

https://www.lisalloyd.net

ـــــــ

تقدم قناة يوتيوب Susupreemo لفنانة الرسوم المتحركة ريم علي 
أديب، مجموعة كاملة من الدروس باللغة العربية حول الفنون والحرف 

اليدوية:
https://www.youtube.com/channel/UChz35GVtMvCG8T-

fi2ZA3UUA

Make your own paper prawn using this pattern 
designed by artist Lisa Lloyd: https://www.lisalloyd.net 

ـــــــ

YouTube channel called Susupreemo by animation 
artist Reem Ali Adeeb. Full of Arabic-language 
tutorials on arts and crafts: https://www.youtube.com/
channel/UChz35GVtMvCG8Tfi2ZA3UUA 
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