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 ٢٠١٥ أسبوع أفالم جوته

 أسبوع عروض ٢٠١٥ سبتمبر ٢١ وحتى ١٢ من ابتدءًا أسبوع، مدى على جوته معهد يعرض

 إلى األلماني السينمائي اإلنتاج مستجدات من مختارات ويشمل سنويًا، المقام جوته أفالم

 معهد في العروض ستقام. األوسط الشرق/إقريقيا شمال منطقة إنتاج من مختارات جانب

 ديتريش وهم الجوائز على الحائزون المخرجون وسيحضر القاهرة، في البلد بوسط جوته

 وسيجرون جوته أفالم أسبوع في كضيوف  روميرو ويانيك فاجنهوفر وإيرفين مان بروجه

 .الجمهور مع مناقشات

 .األفالم مصحوبة بالترجمة العربية واإلنجليزية، والدخول سيكون مجانًاستكون جميع 

 

 اإلنتاج من مختارات سبتمبر ٢١ وحتى ١٢ من الفترة في بالقاهرة جوته معهد يعرض

 مان بروجه ديتريش مثل مشهورين ألمان لمخرجين الجوائز على والحائز الحديث السينمائي

 ذلك بعد ويجرون أفالمهم عروض المخرجون وسيحضر. روميرو ويانيك فاجنهوفر وإيرفين

 .الجمهور مع نقاشًا

 

 أسيوط،) المحافظات من عدد فى األفالم عروض من مختارات ستقام أكتوبر شهر وفي

 أفالم أسبوع عروضاإلسكندرية  جوته معهد يعرضوفي شهر نوفمبر  (االقصر المنصورة،

 .جوته

  

 حازت وقد الموضوعات، من متنوعة مجموعة والقصيرة والوثائقية الروائية األفالم تتناول

 .الدولية األفالم مهرجانات في جوائز على األفالم هذه معظم

 

. العشرة األعوام ذي بطلها من قوتها اكتسبت التي( ٢٠١٤" )جاك" المؤثرة االجتماعية الدراما

 درب. "مبكرًا المسئولية تحمل يتعلم أن عليه تعين صغير طفل عالم الفيلم يصور حيث

 ذلك ،( وأنا ديتريش" )مان بروجه – األخوة" بين متجدد تعاون نتاج هو( ٢٠١٤" )الصليب

 يتم الصليب درب من محطة عشرة أربع في: مألوف وغير جديد تصور على القائم التعاون

 ليسوع بأكملها حياتها تكرس أن تريد عامًا عشر أربعة العمر من تبلغ فتاة حكاية سرد

 .المسيح
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 فيو األلماني الفيلم جائزة على الحائزة للممثلة( ٢٠١٣" )العوالم بين" السينمائية الدراما وفي

 أكلي زمن" الساخر الفيلم أما. الحرب أقحلتها التي أفغانستان عبر المر الواقع يواجهنا ألداج

 استشاريي حياة بريق تجاه السخرية من جيدة جرعة فيعرض( ٢٠١٣" )البشر لحوم

 .وتعاستهم الناجحين الشركات

 

 بشكل التعليم موضوع فاجنهوفر إرفين للمخرج( ٢٠١٣")أبجدية" الوثائقي الفيلم ويتناول هذا

 بنية على حاسمًا تأثيرًا تؤثر التي والمجتمعية االقتصادية النظم إطار في وجذري شامل

 التنموية المساعدات ممارسة  يضع" كصفقة المساعدة – الحلو السم" فيلم. األطفال تفكير

 .تساؤل موضع اإلفريقية الدول في

 

شرق البمنطقة شمال أفريقيا و مرتبطة فالم العربية في البرنامج مواضيعتتناول األ
وسط من زوايا مختلفة. كما توضح التحديات المختلفة التي يتم مواجهتها فيما األ

 الموت والحياة.السياسة، العمل والحياة الشخصية، و يتعلق بالحياة اليومية

 

 

 أسبوع أفالم جوته

 في القاهرة ٢٠١٥ سبتمبر ٢١ وحتى ١٢ من

 القاهرة معهد جوته

 ، شارع البستان، وسط البلد٥

 

 أسيوطفي  ٢٠١٥ أكتوبر ٨ وحتى ٧ من

 مكتبة ومضة

 الهالليبرج نقابة التطبيقيين شارع 

 

 المنصورةفي  ٢٠١٥ أكتوبر ١٥ وحتى ١٤ من

 والثقافة للفنون بينز اند بوكس مؤسسة

 الرئيسية الجزيرة نادي بوابة أمام السفلية المشاية من متفرع الورد جزيرة ش ،٧

 

األقصرفي  ٢٠١٥ أكتوبر ٢٨ وحتى ٢٧ من  

 كلية فنون جميلة

 شارع ابن وليد

 

سكندريةاإلفي  ٢٠١٥شهر نوفمبر ي ف  

اإلسكندرية جوتهمعهد   

  األزاريطة لبطالسة،ا شارع ،١٠

 

 

 

ة بالترجمة العربية واإلنجليزية،ستكون جميع األفالم مصحوب  

 الدخول مجانًا

 

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