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 ٢٠١٨أسبوع أفالم معهد جوته 
 

يقدم معهد جوته القاهرة، كما في السنوات السابقة، أسبوع أفالم معهد 
 ٢٠١٨إبتداًء من الثاني عشر من إبريل  جوته في القاهرة واإلسكندرية

عرض أحدث األفالم الفعالية التي ستستمر أليام حيث يتم خالل هذه 
األلمانية والعربية للجمهور. كما يتم عقد ورش عمل ومناقشات مع 

مخرجين وخبراء ألمان ومصريين حول مواضيع مختلفة. شعار هذا العام 
".صورة أوسعألسبوع األفالم هو "  
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 الشعار
 وماد المرء على يتعينتغير، حيث الحدود مبهمة ويتم إعادة تحديدها، دائم الفي عالم 

ويتكيّف. فالغرباء يصبحون رائدين، بينما يتم تهميش أولئك الذين تصدروا  ظهوره يجدد أن
المشهد ُمذ قليل. ماذا يعني الشعور باالنتماء؟ ولماذا يشعر البعض طيلة حياتهم بأنهم 

لون ويتغافالناس أنفسهم بالتفاصيل الصغيرة  يشغلالمجتمع؟ لماذا ليسوا جزءا من 
رؤية الصورة الكبيرة؟ لقد حان وقت النظر إلى األشياء من زاوية متسعة! وهذا ما  عن

 األفالم بمعهد جوته. سيشهده أسبوع
يعرض معهد جوته في مصر هذا العام أيضا مجموعة جديدة من األفالم الروائية واألفالم 

ئقية األلمانية والعربية المعاصرة باإلضافة إلى مجموعة أفالم تُعرض حصريا للمرة الوثا
هذا العام مواضيع الهجرة  " يتناول أسبوع األفالمصورة أوسعاألولى. وتحت شعار "

والعنصرية والالجئين والحروب والمدن والحدود وكذا الغرباء في المجتمع. كما يقوم 
 .لجمهور بمناقشة هذه القضايا وغيرها خالل أسبوع األفالمصانعو األفالم، والخبراء، وا
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 األفالم
أبريل هذه المجموعة المختارة من األفالم  19حتى  12نقدم لكم في الفترة من 

الجديدة الروائية والوثائقية، ومن بينها العرض األول في مصر للفيلم الروائي األلماني 
فيلم للمخرج العالمي فاتح أكين. يتناول الفيلم " الحائز على جائزة، وهو  شيء ال من "

موضوع الهجرة واإلرهاب من زاوية جديدة تماًما، وتلعب الممثلة ديانا كروجر دور 
  البطولة. وحصل هذا الفيلم على جائزة جولدن جلوب ألفضل فيلم أجنبي لهذا العام.

كلوب" للمخرجين  كما ندعوكم لمشاهدة الفيلم الوثائقي األلماني العربي "غزة ِسرف
ب جيل الشبالهذا العمل الفني المتقن والمؤثر  تعرضوميكي يمين. وي دناجفيليب 

في غزة من زاوية جديدة، حيث يعرض الحياة في ظل االحتالل والتعصب الديني بطريقة 
 جديدة.

ومن دواعي سرورنا أن نستضيف المخرج األلماني الشاب دانيال وايلد ونعرض فيلمه 
 2017محارب الضوء" في أسبوع أفالم جوته لهذا العام. حصل وايلد في عام  -"لوكس 

على جائزة هاينز باديفيتس ألفضل أول إخراج في مهرجان هوف الدولي للسينما في 
حيث نمّ تصويره للشخصية غريبة األطوار عن  ، كما حصل على جوائز أخرى51دورته ال

 حسه المرهف.  
 

 
 البرنامج المصاحب

إلى جانب عروض األفالم، نقدم لكم كما في السنوات الماضية، برنامجا مصاحبا شيقا. 
فنعقد ورشة عمل حول إنتاج األفالم في ألمانيا يحضرها مجموعة مختارة من 

رة مع صانعي األفالم األلمان والمصريين بعد المهتمين. إضافة إلى إجراء مناقشات مثي
 العروض المتفرقة.
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