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املعرض الدائم الطابق الثاين

DFF
مؤسسة DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
ّ
كل يشء سينام .هذا هو شعار ّ

الواقعة يف مبنى تاريخي رائع عىل ضفّة نهر ماين يف مدينة فرانكفورت أم ماين.

تشكّل الرؤية والرواية السينامئية جوه َر مواضيع املعرض الدائم يف  .DFFففي الطابق األول ،تتم
دعوة الزوار للغوص يف تاريخ تط ّور األجهزة املرئية .أما يف الطابق الثاين ،فيق ّدم املعرض وسائل
لالنغامس يف كواليس صناعة الفيلم.
معارض خاصة سنوياً حول مواضي َع مم ّيزة تستحرض
وتستضيف قاعة املعارض املؤقتة ثالثة
َ
مجموع ًة غنية من األفالم والف ّنانني السينامئيني واألعامل واملواضيع الفنية .ويق ّدم برنامج صالة
يتغي يومياً تشكيل ًة واسعة من حول العامل ألفالم جديدة وكالسيكية عاد ًة ما ت ُع َرض
السينام الذي ّ
بنسختها األصلية.
كل ما تحبّونه يف السينام وأكرث.
زوروا  DFFواختربوا ّ

املعرض الدائم الطابق األول
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املحطات اإلرشادية املتعددة الوسائط

املحطات التفاعلية

الطابق األول
يقدّم القسم األول من املعرض الدائم بعنوان „الرؤية
السينامئية“ ملحة عن تن ّوع التصاميم املرئية وتطورها
يف القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش ،لينتهي مع قصة
ابتكار السينام يف العام  .١٨٩٥ويستعرض هذا القسم
التاريخ ما قبل األفالم والسينام ،فيتناول املواضيع التالية:
ما هي املعدات التي أدّت إىل تطور جهاز العرض وكامريا
التصوير؟ وما هو الدور الذي أدته هذه املعدات يف
الحياة اليومية؟ ويرشح أيضاً عمل النظرة السينامئية
والعنارص السابقة التي آلت إىل تطور األفالم والسينام.
تشكّل النظرة والحركة والتسجيل والعرض والصورة
املتحركة والسينام مواضيع الطابق األول ،وتتمثل عرب
عدد من املعروضات واملحطات التفاعلية والعروض.
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املحطات اإلرشادية املتعددة الوسائط

املحطات التفاعلية

يشكّل التمثيل والصوت والصورة والتوليف العنارص
األربعة الرئيسة التي يلجأ إليها املخرجون والتي تؤلّف
„الرواية السينامئية“ .تحدد هذه العنارص زمان الحدث
ومكانه وتعطي لشخصيات الفيلم هوية وطابعاً خاصاً
بها وتولّد توترا ً وج ّوا ً وتحدد اإليقاع وتستأثر بأحاسيسنا.
كيف يتّخذ الفيلم شكله ومضمونه النهائ َيني؟ يأيت
الجواب عىل هذا السؤال يف القسم الثاين من املعرض.
فيتم تسليط الضوء عىل أنواع وسائل االبتكار السيناميئ
ومختلف اآلثار التي ميكن أن تولد معها .تنعكس
احتامالت الرواية السينامئية يف الكثري من العروض
وعروض األفالم عىل شاشات كبرية ويف محطات تفاعلية.
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ا ملعلوما ت

WCالطابق الرابع :استوديو السينام
الطابق الثالث :املعرض املؤقت
الطابق الثاين :املعرض الدائم

الطابق األول :املعرض الدائم

الطابق األريض

WC

الطابق السفيل

كيفية الوصول

U1, U2, U3, U8: Schweizer Platz
U4, U5: Willy-Brandt-Platz
Tranvía 15/16: Schweizer-/
Gartenstraße

خاصة
جوالت برفقة مرشدين ّ
باألفراد واملنظّامت
تحاليل وندوات وورش عمل
سينامئية
للمعلومات واألسعار والتسجيل

رقم الهاتف+٤٩ )٠( ٦٩ ٩٦١ ٢٢٠ ٢٢٠ :

museumspaedagogik@dff.film
www.dff.film

#DFFfilm

مواعيد االستضافة
من الثالثاء إىل الخميس ،ويوما
السبت واألحد ١٠ ،صباحاً –  ٦مسا ًء
يوم الجمعة ١٠ ،صباحاً –  ٨مسا ًء
للمعلومات والحجوزات
رقم الهاتف+٤٩ )٠( ٦٩ ٩٦١ ٢٢٠ ٢٢٣ :

www.dff.film
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