
 نشرة صحفية

 

 التاريخ

  ٢٠١٥ أغسطس

 

 
 

 

 

 

 

 لالستفسارات:

 غادة الشربينى

مساعدة مديرة البرامج 

 الثقافية

 معهد جوته القاهرة

 25759877  20+  تليفون

 325 الرقم الداخلي

Ghada.El-Sherbiny@ 

cairo.goethe.org 

 

 

 

 

 فكر عالميًا، ابني اجتماعيًا!
 

 عمارة لعالم أفضل

البناء لعالم أفضل".  -افتتاح معرض "فكر عالميًا, ابني اجتماعيًا!  ٢٠١٥سبتمبر  ٦يتم يوم 

 ويُركز المعرض على قضية المسؤولية االجتماعية للعمارة المعاصرة.

 

البناء لعالم أفضل"، الذي ينظمه متحف العمارة  -يُركز معرض "فكر عالميًا, ابني اجتماعيًا! 

فيينا، على اتجاه مهم في العمارة الحديثة. األلماني في فرانكفورت ومركز العمارة في 

بالنظر إلى النمو الرهيب الذي تشهده المُدن العمالقة التي ال مالمح لها وفي نفس الوقت 

االزدياد الضخم في أعداد األشخاص الذين يسكنون األحياء العشوائية حول العالم، يطرح 

ن تقدمها لهذه الشرائح من سكان السؤال المُلح نفسه: ما هي الحلول التي يمكن للعمارة أ

العالم، التي ال يمكنها تكليف المتخصصين بإيجاد حلول لمشاكلها؟ كيف تفهم العمارة 

 أهميتها االجتماعية بوصفها علمًا يجمع بين متطلبات الفن واالقتصاد والبيئة؟

 

 عن المعرض

 لخدمة الرامية ديلةالب للعمارة راهنة نماذج!" اجتماعيًا ابني, عالميًا فكر" معرض يقدم

 تحسين واإلبداع الذاتية المبادرة من وبكثير ممكنة تكلفة بأقل تحاول والتي المجتمع،

 .تميزًا األقل العالم مناطق في األشخاص معيشة ظروف

 

 العلمية أطروحتها تكون أال لينس في العمارة دراستها أثناء في هيرينجر أنّا قررت وهكذا

 بناءها تم مدرسة بتصميم قامت بل الورق، على أكاديمي تدريب مجرد الدبلوم درجة لنيل

 في قرر الذي فاسو، بوركينا في نشأ الذي كيري فرانسيس أو. بنجالدش في ذلك بعد فعالً 

 يبني أن بل أسرته، إلى ألمانيا من المال من مزيدًا يرسل أال برلين في العمارة دراسته أثناء

 ."جاندو" هناك قريته سكان لكل مدرسةً 

 الصورة: كورت هربست ;بنجالديش, مدرسة ديزي

حتى وإن لم تكن قد نشأت حتى اآلن حركة موحدة لها برنامج خاص بها، إال أن المعرض 

سمى بـ"عمارة النجوم" تتضح بالفعل منذ فترة حركة مختلفة في يوضح أنه فضاًل عما يُ

 العمارة المعاصرة، وتركز هذه الحركة على القضايا االجتماعية للمجتمع العالمي.
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 معرض

عمارة لعالم أفضل - فكر عالميًا، ابني اجتماعيًا!  

 

مساءً  ٩ – ظهرًا ١٢ األربعاء، إلى السبت من ,٣/١٠/٢٠١٥إلى  ٦/٩/٢٠١٥من   

:هاوس تاون  

القاهرة البلد، وسط شامبليون، شارع من نبراوي، شارع ١٠  

 اللغة: االنجليزية والعربية

 الدخول مجانًا

 

مساءً  ٧، ٦/٩/٢٠١٥افتتاح المعرض:األحد,   

 

 

نقاش حلقة  

العمارة في التغير اإلجتماعيمشاركة  - فكر عالميًا، ابني اجتماعيًا!  

بميونيخ(، وانا هرينجر )من  التقنية للجامعة التابع العمارة متحف مع اندرِس ليبك )من

 (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلدابانا هرينجر( وعادل فحمي ) استُودْيُو

 عمر نجاتي، )من كلستر(.  :إدارة الحوار

 

مساءً  ٧، ٧/٩/٢٠١٥اإلثنين،   

:معهد جوته  

شارع البستان، وسط البلد، القاهرة ٥  

 اللغة: االنجليزية والعربية

 الدخول مجانًا

 

 

 نقاش فني

 مشاركة تفاعلية! –مساحة للتعلم والحركة واللعب 

 فيتوريا كبريزيه وبربارا بامبه -تقديم بلدي الب 

 

مساءً  ٧، ١/١٠/٢٠١٥الخميس،   

:معهد جوته  

شارع البستان، وسط البلد، القاهرة ٥  

 اللغة: االنجليزية والعربية

 الدخول مجانًا

 

 فيينافي العمارة ومركز متحف العمارة األلماني وُضِع مفهوم هذا المعرض من قبل 

 .بالتعاون مع معهد جوته
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