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 البحث عن عيش الغراب في القاهرة و برلين

المشروع الفني "البحث عن عيش الغراب في  انطالقتفخر السفارة األلمانية 

 ضمن سلسلة أعمالالتي تدعمها  مشاريعالالقاهرة و برلين"، وهو أحدث 

سفارة المانيا الحادية عشر صباحًا في مقر ، ۲۰١٥\٣\٣٠األثنين  برلين"-"القاهرة

 شارع برلين بالزمالك. ٢، بالقاهرة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشروع الفني إلى الوصول باألعمال الفنية إلى شارع برلين، حيث مقر السفارة،  هيهدف

وحيث قسم التأشيرات بها، والذى يرتاده العديد من المصريين كل يوم للحصول على تأشيرة 

 دخول أللمانيا.

 

والتي  "،Kasha Bitnner" البولندية/ كاشا بيتنر يقوم على تنفيذ المشروع الفنانة األلمانية

 ، عالوة على الفنانة المصرية/ سارة ساميانتقلت لإلقامة فى القاهرة مؤخرًا

"Sarah Samyوبمشاركة الفنانة األلمانية / إيفونا بوخهايم"، والتي تعيش في برلين حاليًا ، 

"Yvonne Buchheimوالتي تقيم في القاهرة أيضًا ،". 

 

الفنانات الثالث الخروج في رحلة للبحث عن موضوع فنى يبتعد عن الموتيفات  قررت

التقليدية، ومن ثم فقد وقع اختيارهن على " فطر عيش الغراب"، وهو موجود في كل من 

 القاهرة و برلين. 

 

وفي حالة الفنانة/ سارة سامي، فقد ألهمتها الغابات التي تحيط ببرلين، ومن ثم فقد 

لوحات، أو تشكيالت ثالثية األبعاد، تشي بجو الغابة  في شكل صور رقمية، أوتعاملت معها 

 المفعم بالغموض، وبمظاهر الطبيعة الخالبة هناك.

 

بوجود "عيش الغراب" في القاهرة، همومة هذا، فى حين أصبحت الفنانة /أيفون بوخهايم م

 عن الوجود الطبيعي للفطر. بمغزى فلسفي، أكثر منه بحثًا
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يثير المالحظة والدهشة، بين اإلدراك  ًا"فطر عيش الغراب" مشروع لذ، فقد أصبح موضوع

 والتجريد، بين الحلم والواقع. 

 

يمكن للقراء مشاهدة تجليات هذه التجربة الفنية فى صورة تكوينات فنية موضوعة فى 

نتظار فترينات عرض أمام السفارة األلمانية، أو في صورة فيلم يعرض داخل اماكن اال

 .يمعهد جوته بميدان التحرير والدقأروقة بقسم التأشيرات بالسفارة، وفي 

 

 

 

 ۲۰١٥أبريل  ٢٣إلى  ۲۰١٥ مارس ٣٠األثنين المعرض مفتوح للجمهور من 

 

 أمام السفارة األلمانية فترينات عرضفى  -

 شارع برلين بالزمالك ٢

 

 صورة فيلمفي  -

 شارع البستان ٥في وسط البلد,  معهد جوته

 شارع حسين واصف ، ميدان المساحة ١٣دقي,  عهد جوتهم
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فتتاح المعرض، ابهذه المناسبة تتشرف السفارة بدعوة حضراتكم لحضور وتغطية حفل و

يلى أللمانية بالزمالك، وم السفارة امارس، أما ٣٠ثنين، ألوذلك فى تمام الحادية عشر صباح ا

) نفس عنوان السفارة(، حيث تلقى الفنانات  االفتتاح حفل استقبال بمقر إقامة سفير ألمانيا

 الثالث كلمات عن المعرض، يليها الرد على أسئلة السادة الصحفيين.
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