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 "الفناء في الالصقة الشرائط فن"

 مشاهدة حية إلبداع فن الشرائط الالصقة ومحاضرة قصيرة متبوعة بجولة أسئلة

شتيفان وتوماس مايسنر،  فعالية فريدة من نوعها. حيث يقوم الفنانان ۲۰۱٥نوفمبر  ٥نقدم لكم يوم 

فني في الهواء جوته القاهرة إلى معرض  مبدعو الشرائط الالصقة، بتحويل الفناء الداخلي لمعهد

 .رائعة باستخدام الشرائط الالصقة الطلق من خالل إبداع أعمال فنية

 "TAPE THAT" الصورة: ;الالصقة الشرائط فن

، "TAPE THAT"تايب ذات تُتَاح للزوار فرصة فريدة من نوعها لمشاهدة الفنانين، أعضاء فريق الفنانين

من نوعه باستخدام الشرائط الالصقة. عقب  خالل عملهم واكتساب لمحات عن أسلوب عملهما الفريد

الفنانان بتقديم لمحة عن فن الشرائط الالصقة وعن  من لوحتهما الجدارية سيقوم االنتهاء

اب قصيرة وإتاحة الفرصة الستقبال أسئلة الجمهور في أعق مشروعاتهم في إطار محاضرة

  .المحاضرة

 الفنانين

 "TAPE THAT" شتيفان وتوماس مايسنر من فريق الفنانين

 وفي. ببرلين ۲۰۱۱ عام في تأسس الفنانين من مجموعة من مكون فريق هو "TAPE THAT" فريق

 إبداع بإمكانية منه اقتنعًا وذلك األحيان، أغلب في الالصقة الشرائط الفريق يستخدم الفنية أعماله

 الفنون حركة إلى الفنانين إبداعات جذور تعود. اليومية الحياة أغراض إحدى باستخدام جديد شيء

 الالصقة، الشرائط باستخدام أو ضوئية إما باأللوان، ومفعمة معقدة تركيبات بين ما وتتنوع الحضرية،

 معروضة الالصقة بالشرائط المعدَّة الفنية أعمالهم ونجد. واألسود باألبيض بسيطة لوحات بين وما

. العرض وساحات الفنية والمعارض المهجورة والمباني الليلية النوادي بين ما مختلفة، أماكن في

 على كذلك تمتد مشروعاتهم أن إال برلين، مدينة في الفني نشاطهم تمركز من الرغم وعلى

 .وكمبوديا وبيرو وقطر لوكسمبورج: الفنية محطاتهم بين فمن والدولي، الوطني الصعيدين

 

 مشاهدة حية إلبداع فن الشرائط الالصقة | مشاهدة الفنانين أثناء العمل| مساءً ٦ -ظهرًا  ۲

 ائط الالصقة متبوعة بجولة أسئلةمحاضرة حول فن الشر| مساءً ۸،۳۰ - ۷

 

٥/١١/٢٠١٥ 

 معهد جوته القاهرة، الساحة الخلفية

 شارع البستان، وسط البلد ٥

 بالترجمة إلى العربية اللغة: اإلنجليزية

 مجانًا الدخول

 

شرائط الصقة على ضفاف " تُنَظَّم الفعالية بالتعاون مع معهد جوته القاهرة وتمثل جزءًا من مشروع

ثقافي لمؤسسة روبرت بوش في الخاص المدير ال "فن الشرائط الالصقة يلتقي بالمنيا –نهر النيل 

 .صعيد


