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 أسبوع أفالم جوته

 فى القاهرة ٢٠١٧ مايو  ٩مايو حتى  ٢من 

 فى اإلسكندرية ٢٠١٧ مايو  ٦ مايو حتى ٢ومن 

 

 أفالم ألسبوع السنوي البرنامج جوته معهد يقدم الناجحة السنوات من العديد مرور بعد

 الوثائقية أو الروائية سواء المعاصرة األلمانية األفالم من دةيجد مجموعة مع جوته

 مصر. في المصرية فالملأل ولىاأل و الخاصة العروض من مميزة مجموعة إلى ضافةإلاب

 .الدخول مجانًا

 

 العام هذا فى جديد بُعدو تجربة

 

والثورات،  هذا العام مواضيع مثل الهجرة واللجوء، أسبوع أفالم جوته يتضمن

ستناقش كل هذه المواضيع وغيرها مع صناعي  والمرأة في المجتمع. سرة،واأل والحروب،

 .جوتهاألفالم والخبراء والجمهور أثناء أسبوع أفالم 

 

يمكنكم  مايو فى اإلسكندرية، ٦إلى  ٢فى القاهرة، و من  مايو ٩حتى  ٢في الفترة من 

أسبوع" للمخرجة أنا  ٢٤جوائز عديدة من ضمنها "حصلت علي  مشاهدة أفالم ألمانية وعربية

في  يتخذها اإلنسانأصعب القرارات التي يمكن أن  تعرض فيه واحد من ،دشزهرة برا

، المرشحة لجائزة ردمان"إ"توني  السوداء اتحكي الكوميديو ة، وهو اإلجهاض المتأخر.الحيا

 المعاصرة. الحياة ظل بنته فيإأب و قصة ,كان بمهرجان السَّعَفَة الذَّهَبيةوجائزة األوسكار 

بحث عن الوطن والهوية في الدراما "منزل بال سقف" للمخرجة  ةخوات في رحلأ ٣بل ايتق

 الكردية الشابة سولين يوسف.

 

مصري  -ألمانيج فتتاح، فهو "جان دارك مصرية" للمخرجة إيمان كامل، وهو إنتاأما فيلم اإل

. وهو يدمج األنواع الفنية التالية ببعض؛ في مصر وعمل وثائقي، نعرضه لكم ألول مرة

بجرأة قضايا المرأة المصرية )في فترة ما  ويعالج الرقص، والسرد الشاعري، والميثولوجيا.

كشف عن مقاومة المرأة لألنماط بعد الثورة( بشكل شاعري وواقعي وشفاف، وي

 ر.قليدية في مصجتماعية التاإل

 

مقر معهد جوته فى و جديد بالدقيفي المبنى ال قامفي القاهرة ست عروض األفالم

 و دمنهور و أسوان، و المنيا، األفالم المختارة فى وستعرض مجموعة من اإلسكندرية،ب

  اإلسماعيلية.

 

 لمزيد من المعلومات وتفاصيل البرنامج يرجى زيارة الرابط التالى:

www.goethe.de/egypt/filmweek 
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 ٢٠١٧ أسبوع أفالم جوته

 

 

  في القاهرة ٢٠١٧مايو   ٩ وحتى ٢ من

 القاهرة معهد جوته

 ميدان المساحة، الدقى، حسين واصف، شارع 

 

 اإلسكندرية في ٢٠١٧مايو   ٦وحتى  ٢ من

 اإلسكندرية معهد جوته

 األزاريطة  البطالسة، شارع ،١٠

 

 في المنيا، دمنهور، اإلسماعيلية ٢٠١٧  يويون

 لم يتم تحديد الزمان أو المكان بعد

 

 أسوانفي  ٢٠١٧ سبتمبر

 لم يتم تحديد الزمان أو المكان بعد

 

 

 

 

 .واإلنجليزية/أو العربية بالترجمة مصحوبة األفالم جميع ستكون

 .الدخول مجانًا

 

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات
www.goethe.de/egypt/filmweek  
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