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INTRODUCTION

ETHIOPIA: SCHOLARLY AND CULTURAL SEASON
OCTOBER 2019-MAY 2020
ETHIOPIA: MODERN NATION - ANCIENT ROOTS
As part of its annual public programing, The Africa Institute
plans to organize a season of scholarly, cultural and artistic
activities in various media and genres that will focus on one
country from the African continent, or one of the African
diaspora communities worldwide (North and South America,
Europe, The Middle East, Caribbean, Asia among others). The
goal of this series of country focused activities is to highlight
the complex history of the African world, its present, and its
future predicament. Through such series, The AI aims to bring
to the fore the complex history of the continent, its peoples,
cultures and civilizations on a global scale.
For the academic year (2019- 2020), The AI will focus on
Ethiopia as the first in this series of seasons. To accomplish
such objective, The AI has commissioned three leading
Ethiopian scholars, Elizabeth W. Giorgis (Addis Ababa
University); Surafel Wondemu (Addis Ababa University);
and Dagmawi Woubshet (University of Pennsylvania) to
draft a detailed program for the season on Ethiopia. The
proposed program includes the following activities: (1) a
two-part interdisciplinary scholarly conference, titled Ethiopia:
Modern Nation/Ancient Roots organized as a collaboration
between The Africa Institute, Sharjah, UAE and the College
of Performing and Visual Art and the Institute of Ethiopian
Studies, Addis Ababa University that will be inaugurated in
Sharjah, UAE in March 2020, with the second part taking place
in Addis Ababa in May 2020; (2) a film festival; (3) a staged
theatrical performance based on a play by late Ethiopian
playwright Tsegaye Gebre Medhin; (4) a series of musical
performances; and (5) an art exhibition by contemporary
Ethiopian artist Aïda Muluneh. The Ethiopia season will start in
October 2019 and run through May 2020. The season will be
inaugurated in mid-October 2019, with a major lecture and
press conference, followed by a musical concert of a major
Ethiopian band.

The major goal of this Ethiopia-focused season is to
shed a new light on Ethiopia’s history and contemporary
condition, while also considering its contributions to
current debates on modernity and the postcolonial
condition. There is much in Ethiopia’s history that
audiences in the Arab and Islamic world will find
inspiring considering the early history of Islam and its
unique relationship with Ethiopia where early converts
to Islam sought refuge in the land of Abyssinia. The
proposed conference Ethiopia: Modern Nation - Ancient
Roots is hoped to investigate the history of Ethiopia, its
racial diversity, rich cultural heritage and contribution
to the project of modernity in Africa. It is also hoped
to explore the concept of Ethiopianism and the ways
in which Ethiopia’s image as a sovereign black nation
influenced and came to dominate debates about PanAfricanism and Afrocentrism. At a time when diaspora
communities the world over are searching for answers
to the paradigms of modernity, globalization and
African unity, there is much that can be learned from
the history of Ethiopia as ancient empire and a modern
nation-state, especially when these lessons will be
communicated through what is expected to be a twopart scholarly conference, series of lively musical, filmic
and theatrical performances, in addition to an exhibition
of contemporary Ethiopian art.

EVENTS SCHEDULE

AUTUMN 2019

SPRING 2020
Saturday, January 11th

Friday, October 11th
6:00 pm – 7:30 pm
Location: Africa Hall

Lecture and Press Conference
On Ethiopian History
Surafel Wondemu, Elizabeth Giorgis
and Dagmawi Woubshet with Salah
M. Hassan

8:00 pm – 10:00 pm
Location: Africa Hall

Music Performance
Alemayehu and Band
(feat. Bethlehem Bekele)

6:00 pm
Location: Africa Hall

Saturday, February 15th
A Two-Part Exhibition
- Saturday, May 23rd
Aïda Muluneh’s Homebound: A
Location: Sharjah Art Museum Journey in Photography
Curated by Salah M. Hasan
Addis Foto Fest:
Nine Years Survey
Curated by Aïda Muluneh

Saturday, October 12th
9:30 pm – 11:00 pm
Location: Africa Hall

Saturday, October 26

Music Performance
Alemayehu and Band
(feat. Bethlehem Bekele)
th

6:00 pm
Location: Africa Hall

Film Screening
Teza
2008 | 140 mins
Directed by Haile Gerima

Monday, March 9th
Details will be announced
closer to the time of event
Location: Africa Hall

Details will be announced
closer to the time of event

6:00 pm
Location: Africa Hall

Film Screening
Difret
2014 | 99 mins
Directed by Zeresenay Mehari

Scholarly Conference
Ethiopia: Modern Nation/
Ancient Roots – Part 1
Film Screening
Bereka
2019 | 7 mins
Directed by Nesanet Teshager
Abegaze

Film Screening
Lamb
2015 | 94 mins
Directed by Yared Zeleke

Saturday, November 30th

Theatre Play
Wreckage: An Ethiopian Mother
Courage

Tuesday, March 10th

Saturday, November 2nd
6:00 pm
Location: Africa Hall

Film Screening
Va’ Pensiero (Walking Stories)
2013 | 56 mins
Directed by Dagmawi Yimer

Location: Africa Hall
(ticketed event)

Music Performance
TBD

Wednesday, March 11th
Details will be announced
closer to the time of event

Scholarly Conference
Ethiopia: Modern Nation/
Ancient Roots – Part 1

Location: Africa Hall

Film Screening
Ye Wonz Maibel: Deluge
1997 | 61 mins
Directed by Salem Mekuria

Saturday, March 21st
6:00 pm
Location: Africa Hall

Film Screening
Guzo
2009 | 138 mins
Directed by Aida Ashenafi

Saturday, May 1st
6:00 pm
Location: Africa Hall

Film Screening
Twilight Revelations: Episodes
in the Life and Times of Emperor
Haile Selassie
2009 | 58 mins
Directed by Yemane Demissie

Friday, May 29th – 30th
Details will be announced
closer to the time of event
Location: Addis Ababa

*

Scholarly Conference
Ethiopia: Modern Nation/
Ancient Roots – Part 2

Ticketed event. Tickets will be available closer to the event.

ACTIVITIES
AND
THEMES

LECTURE
ON ETHIOPIAN HISTORY
Elizabeth Giorgis
Title: “Re-imagining Modernism: A Critical Account of
Ethiopian Modernism’s Colonial and Post-Colonial Imaginary”
Synopsis
While contemporary theories of African modernism
have grounded signification and representation in wider
constellations of colonial consciousness and relations,
certainly Ethiopia’s unique historical condition warrants
fresh lines of inquiry to surmise how Ethiopians negotiated
their “independent” status through and against the colonial
arrangements that shaped the historical, cultural and material
realities of their African counterparts. Ethiopia is indeed,
unlike other African countries where the larger implications of
colonizer/colonized relations created a fundamental rupture
in the history of the colonized and where colonial imagination
defined the colonized as incorrigibly ‘Other.’ The enigmatic
engagement of cultural producers with the colonial legacy
and its related politics convey no single explanation of the
complexities that incited the range of Ethiopian modernism
and the characterization of its meaning and making.
Consequently, this presentation aims to interrogate these
paradoxes and contradictions as they emerged in artistic and
intellectual thought in the course of modernism’s history.

Dagmawi Woubshet
Title: “The Ethiopian Diaspora”
Synopsis
One of the major developments in recent Ethiopian history
is the formation of an Ethiopian diaspora, since the 1970s
dispersed all over the world—from the United States to the
United Arab Emirates, Saudi Arabia to South Africa. How
Ethiopians living abroad contend with new national identities
and cultures, and more broadly the new experience of
diaspora, is the focus of this presentation.
Surafel Wondemu
Title: “Decolonial Embodied Historiography”
Synopsis
This presentation will focus on Ethiopian historiography.
Its primary premise will be what has come to be known as
“Ethiopian exceptionalism,” which does not only hinder critical
discussion on the Semitic thesis which exiles Ethiopian studies
from Pan-African studies but also disavows any meaningful
engagement with history as a discipline and profession.
Following W.E.B Du Bois and engaging with Hegel's
philosophy of history, that positions Ethiopia in an ambivalent
space (neither in Africa nor in Europe), this presentation
demonstrates the coloniality of Ethiopian historiography
and its attendant epistemic shortcomings. As a critical
intervention, decolonial historiography accounts and calls for
transnational dialectical relations in order to understand how
functions of ethnicity, race, class and religion have significant
implication to social mobility and societal limitations.

CONFERENCE
ETHIOPIA: MODERN NATION - ANCIENT ROOTS
Ethiopia: Modern Nation - Ancient Roots calls for a range
of interdisciplinary scholars to consider issues of Ethiopian
modernity within a national and international context. In
many areas including, but not limited to, Ethiopia’s image as
a sovereign black nation influenced and came to dominate
debates on movements that ranged from Pan-Africanism to
Afrocentrism in the twentieth century. The conference aims
to bring forth a transnational epistemological paradigm that
can shed light on the current political, cultural and intellectual
complexities of Africa’s oldest independent nation-state.
There is much in Ethiopia’s cultural and political identity that
contemporary audiences will find inspiring. For instance, while
the colonial thesis argues that Africa is singularly the invention
of European colonialism, the non-colonial thesis in Ethiopian
scholarship sees Ethiopia through the lens of exceptionalism,
that Ethiopia which was never colonized, is in rather than
of Africa. Yet, Ethiopia has been a symbol of pride for black
people in the African continent and its global diaspora. As the
late African American scholar William Scott has stated, “By the
last half of the previous century it had become a mostly dead
and dismissed doctrine, but the biblically based ideology of
race deliverance and destiny now known as Ethiopianism had
inspired black people belonging to Protestant faiths in parts
of the African diaspora for almost 250 years.” Ethiopianism
has a long history which Scott chronologically enumerated
as: Proto-Ethiopianism 1700–1800, Institutionalized
Ethiopianism 1800–1830, Classical Ethiopianism 1830–1865,
Post-Emancipation Ethiopianism 1865–1915, New Negro
Ethiopianism 1915–1930, Messianic Ethiopianism 1930–1945
and Modern Ethiopianism 1945–Present.
The late African American scholar, W. E. B. Du Bois had taken
a keen interest in developing a productive relationship
between Ethiopians and African Americans as Ethiopia
represented for him the desire for decolonization and PanAfricanist consciousness. By integrating the history of the
Nile Valley civilizations into the Ethiopian past, Du Bois had
attempted to incorporate Ethiopia into the broader field of

Black/Africana studies. Most importantly, DuBois did not have
an esoteric reading of the historical relations that took place
in the Nile Valley. Rather, he posits the Nile Valley as, what
Fikru Gebrekidan calls, “civilizational crossroads.” DuBois
writes the following in 1915: “The intercourse of Africa with
Arabia and other parts of Asia has been so close and longcontinued that it is impossible to-day to disentangle the
blood relationships.” Unfortunately, the field of Ethiopian
studies did not live up to Du Bois’ vision of Black/Africana
studies and modern historians have cut the history of the
Nile Valley away from the history of Africa dismissing any
connection between the two.
As much as it helps to debunk Eurocentric assumptions that
places Ethiopia/Africa in the zone of passivity and to relocate
Ethiopian studies in black studies, the DuBoisian perspective,
particularly the earlier parlance, can serve as a mode of
thinking to study Ethiopia as a crossroad that accounts for its
peoples’ historical material relations with the rest of Africa,
the black diaspora, the Arab world, and Asia, notwithstanding
their vexed relation with the West.
Indeed, the process by which Ethiopian political identity
became intertwined with the political identity of continental
Africa was spearheaded by Emperor Haile Selassie, and a
handful of Ethiopian diplomats who acclimated Ethiopia’s
educated classes with Pan-African consciousness and ideology.
However, even with the establishment of the Organization of
the African Unity (OAU)– currently known as The African Union
(AU)– in 1963 in Addis Ababa, Ethiopia’s transcendent and
temporal relationship to people of African descent was and
continues to be ambiguous. Most importantly, assumptions
about Ethiopia as a nation and with distinct identity continue
to operate within an insular statist historiography that
engages history and culture without the theoretically eclectic
and interdisciplinary currents of colonial studies. This
perspective has not only sterilized intellectual discussions and
research but also impoverished political practice.
The absence of a Pan-Africanist vision and a presence of a
colonial political domination have indeed complicated the
Ethiopian quest for a modern postcolonial identity. Still the

tumultuous political history of Ethiopia in the 20th and 21st
centuries has also produced knowledge that speaks, albeit
obliquely, to the historical, political and ethical problems
of the effects of colonialism. For instance, in visual arts and
literature contemporary artists and writers have inspired
as well as mobilized vigorous inquiries into the lives and
experiences of Ethiopians as products of complex histories of
power relations. Their concern about the urban revolution that
has affected millions of lives, for example, questions Ethiopian
urbanism’s strategy of privilege and exclusion, as well as its
long-term implications. The works of Michael Tsegaye, Helen
Zeru and Berhanu Ashagrie, as well as writers like Bewketu
Seyoum and Shimelis Bonsa, among many contemporary
artists and writers, feature forms of dominance and exclusion
in the context of urbanism. Certainly these types of political
concerns have also resonated among musicians and
performers generating an important resource to critiques of
inequalities and to call of equality and social justice.
In the late-twentieth and early-twenty-first centuries, Ethiopians
have also experienced an unprecedented level of migration
and have created new diasporas that have shaped how
Ethiopians at home and abroad have imagined themselves
and forged new identifications. Ethiopians now have large
diasporic communities in North America, Europe, in addition to
a sizable population in the Horn of Africa and the Middle East,
a population that is contending with pressing contemporary
questions of migration, race, and citizenship. Concerns arose
in relations to such condition have influenced the work of
diaspora Ethiopian artists such as novelists Dinaw Mengestu,
Maaza Mengiste or filmmakers such as Haile Gerima and
Yemane Demissie, who have provided us with narratives that
put in relief the record number of Ethiopians who have left their
country in the last half century. This new body of work opens up
a critical space to think through questions of diaspora from the
vantage of Ethiopian studies, and to think about the Ethiopian
diaspora from the vantage point of Africana studies.
This conference, therefore, aims to investigate the history of
Ethiopia in and of itself, and its complex relationship to the
histories of the African continent, the wider African diaspora,
and the world at large.

IMAGING ETHIOPIA:
FILM FESTIVAL

Compared to a long and robust history of literary, visual,
and performing arts, film in Ethiopia is a recent cultural
development. While famous cinema houses like Empire and
Ambassador in Addis Ababa were built during the reign of
Emperor Haile Selassie, and albeit under heavy censorship,
continued during the Derg years, they screened almost
exclusively foreign films. It is only in the last twenty years that
an Ethiopian film industry has come into existence, making
films made by Ethiopians for Ethiopians a popular art form.
Ethiopian films are now screened not only in various cinemas
in the country’s major cities, they are also widely distributed
on dvd domestically and abroad for the Ethiopian diaspora
market. Moreover, there have been a number of films made
by diaspora Ethiopians that have enjoyed critical acclaim
and recognition. A filmmaker like Haile Gerima, for example,
is considered not only one of the most important Ethiopian
filmmakers, but also a pioneering independent black
filmmaker in the United States. With this film series, our aim is
to show the range of contemporary Ethiopian films—features,
documentaries, shorts—which stand out for their remarkable
aesthetic quality as well as their penetrating analysis of
Ethiopian political and cultural life. Among the pressing
themes these films ask us to consider include: the divide
between rural and urban Ethiopia; the demands for gender
equality; the turbulent years of the Ethiopian revolution;
and the experience of diaspora, all of which are themes that
resonate deeply in our contemporary world.

Saturday, October 26
Teza by Haile Gerima
Film Screening | 2008 | 140 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: Teza, set in Ethiopia and Germany, chronicles the
return of the African intellectual Anberber to his country of
birth during the repressive Marxist regime of Haile Mariam
Mengistu and the recognition of his own displacement and
powerlessness at the dissolution of his people’s humanity
and social values. After Anberber spends several years in
Germany studying medicine, he returns to Ethiopia only to
find the country of his youth replaced by turmoil. His dream of
using his craft to improve the health of Ethiopians is squashed
by a military junta that uses scientists for their own political
ends. Seeking the comfort of his countryside home, Anberber
finds no shelter from violence. The solace that the memories
of his youth provide is quickly replaced by the competing
forces of the military and rebelling factions. Anberber must
determine if he can bear the strain or piece together a life
from the fragments that lay around him.
Biography: Haile Gerima is a renowned independent
filmmaker and professor of film at Howard University in
Washington, D.C. Born and raised in Ethiopia, Gerima
emigrated to the United States in 1967. He studied acting in
Chicago before entering the UCLA School of Theater, Film
and Television, where his exposure to Latin American films
inspired him to mine his own cultural legacy. After completing
his thesis film, Bush Mama (1975), Gerima received
international acclaim with Harvest: 3000 Years (1976), an
Ethiopian drama that won the Grand Prize at the Locarno
film festival. After the award-winning Ashes & Embers (1982)
and the documentaries Wilmington 10—U.S.A 10,000 (1978)
and After Winter: Sterling Brown (1985), Gerima filmed his
epic, Sankofa (1993), one of the first feature films to represent
American slavery. In 1996, Gerima founded the Sankofa Video
and Bookstore in Washington, DC., a cultural and intellectual
space that offers opportunities for self-expression, interaction,
discussion and analysis through community events such as
film screenings, book signings, scholar forums and artist

showcases. Gerima continues to distribute and promote his
own films, including his most recent festival success, Teza
(2008), which won the Jury and Best Screenplay awards at the
Venice Film Festival.

Saturday, November 2
Lamb by Yared Zeleke
Film Screening | 2015 | 94 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: When Ephraim, an Ethiopian boy, is sent from his
homeland to live with distant relatives, he takes his beloved
sheep with him. One day, his uncle announces that he will
have to sacrifice his sheep for the upcoming religious feast,
but Ephraim is ready to do anything to save his only friend
and return home.
Biography: Yared Zeleke, who was born in Ethiopia, worked
for a number of NGOs in the United States, Ethiopia, Namibia,
and Norway, before embarking on a directing career. Yared
has written, produced, directed and edited several short
documentaries and fiction shorts. He has also worked with the
director Joshua Atesh Litle on the documentary The Furious
Force of Rhymes, which received a number of awards. In
2015, Yared completed his first feature-length movie, Lamb,
filmed on the high plateau of northern Ethiopia.

Saturday, November 30
Difret by Zeresenay Mehari
Film Screening | 2014 | 99 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: From executive producer Angelina Jolie Pitt
comes the award-winning drama DIFRET, based on the

inspirational true story of a young Ethiopian girl and a
tenacious lawyer embroiled in a life-or-death clash between
cultural traditions and their country’s advancement of equal
rights. When 14-year-old Hirut is abducted in her rural
village’s tradition of kidnapping women for marriage, she
fights back, accidentally killing her captor and intended
husband. Local law demands a death sentence for Hirut, but
Meaza, a tough and passionate lawyer from a women’s legal
aide practice, steps in to fight for her. With both Hirut’s life
and the future of the practice at stake the two women must
make their case for self-defense against one of Ethiopia’s
oldest and most deeply-rooted traditions. DIFRET paints a
portrait of a country in a time of great transformation and the
brave individuals ready to help shape it.
Biography: Zeresenay Berhane Mehari is an award-winning
writer/director with over a decade of experience making
films. Born and raised in Ethiopia, Mehari moved to the
U.S. to attend film school. He founded Haile Addis Pictures
to produce his first narrative feature film, Difret. He has a
bachelor of arts degree from USC’s School of Cinematic Arts.

Saturday, January 11
Va’ Pensiero (Walking Stories) by Dagmawi Yimer
Film Screening | 2013 | 56 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: Va’ Pensiero – Walking stories is an interwoven
account of two racist attacks in Milan and Florence and the
victims’ painful attempts to piece the fragments of their lives
back together. In central Milan, Mohamed Ba, a 50 year old
senegalese griot (bard), actor and teacher and resident in
Italy for 14 years, is knifed in broad daylight on May 31, 2009.
In Florence, residents Mor e Cheikj, also immigrants from
Senegal, are beaten on December 31, 2011 whilst working
in the San Lorenzo market. This powerful account brings
together the overlapping stories of the three protagonists’
ordeal and their enduring hope of building a life in Italy,

despite the fear and uncertainty of suddenly being plunged
back to the moment of the attacks by one look or gesture. The
director Dagmawi Yimer, a refugee from Ethiopia, shows us
what violence looks like through the eyes of the victim.
Biography: ‘Dag’ was born and grew up in Addis Ababa.
He left his country after the 2005 post-election unrest in
which hundreds of young people were killed and put in
jail. After a long journey across the Libyan desert and the
Mediterranean, he came ashore on the island of Lampedusa
on 30 July 2006. In Rome, after having participated in a
video-making workshop in 2007, he co-authored the film Il
deserto e il mare (The desert and the sea) along with 5 other
migrants. Subsequently he was co-director with Andrea
Segre and Riccardo Biadene for the 2008 documentary film
Come un uomo sulla terra (Like a man on earth). He shot the
documentary C.A.R.A. ITALIA (Dear Italy) in 2009 and Soltanto
il mare (Nothing but the sea) in 2011, along with several other
short films. In 2011 he coordinated the collective film project
Benvenuti in Italia (Welcome to Italy), and directed one of the
five episodes. He has been living in Verona for the last couple
of years with Chiara and their daughter Ester.

Tuesday, March 10
Bereka by Nesanet Teshager Abegaze
Film Screening | 2019 | 7 mins
Location: Africa Hall

filmmaker Haile Gerima, that changed her life trajectory.
When Nesanet was an educator, she infused art and film into
her curriculum and sponsored various programs to expose
her students to independent films, and help them uncover
their inherent ability to tell their own stories. Currently,
Nesanet’s work as the co-owner of Azla, her family’s plant
based Ethiopian restaurant in South Central Los Angeles
allows her to combine her passion for food, community, and
filmmaking into her daily practice.
Nesanet has planned and collaborated with various
community members to provide extensive arts programming
at Azla since its inception in 2013. These events include
various film screenings, an independent filmmaking class
taught by Haile Gerima, and a 16mm filmmaking workshop
for youth with the Echo Park Film Center. Nesanet holds a
bachelor’s degree in Human Biology from Stanford University,
a Masters in Education from UCLA, and worked in the
education, non-profit, and entertainment industries before cofounding Azla with her mother, Azla Mekonen.

Wednesday, March 11
Ye Wonz Maibel: Deluge by Salem Mekuria
Film Screening | 1997 | 61 mins
Location: Africa Hall

Synopsis: Bereka is a family history archive as told by
matriarch Azalu Mekonnen and her granddaughter
Samira Hooks. Shot on Super 8 in Los Angeles and
Gondar, Bereka captures the Ethiopian coffee ceremony and
explores migration, memory and rebirth. The film was handprocessed by Nesanet at the Echo Park Film Center.

Synopsis: Ye Wonz Maibel: Deluge is a personal
visual meditation on history, conflict and the roads to
reconciliation. It is a tale of love and betrayal, of idealism
and the lure of power. It is a memorial to a brother who
disappeared and a best friend, executed. It is a story of the
Ethiopian students, their “Revolution” and its aftermath – a
brutal military dictatorship.

Biography: Nesanet Teshager Abegaze is an entrepreneur,
educator, and lover of the arts. Nesanet recognized the power
of the moving image during her freshman year in high school
when she saw Imperfect Journey, a documentary by legendary

Biography: Salem Mekuria is the director of Mekuria
Productions, an independent film production company
established in 1987. She is a professor emerita after teaching
for twenty four years in the Art Department at Wellesley

College, Massachusetts. She splits her residence between
Ethiopia and the United States. Since 1987, she has been an
independent writer, producer, director, videographer, and
a video installation artist. Her award winning documentary
films and video installations feature Ethiopian subjects and
have been shown internationally.

Saturday, March 21
Guzo by Aida Ashenafi
Film Screening | 2009 | 138 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: Aida Ashenafi recounts the experiences of two
residents of Addis Ababa , who for the first time in their life,
will spend 20 days in the country, in a small village near Debre
Berhan, in Ethiopia.
Biography: Producer, Director, and Editor Aida Ashenafi
has been in the film business for the past 15 years. She has
been working in New York, United States, for 6 years, and
here in Addis Ababa for 9 years. She is a graduate of Ithaca
collage with a degree in Film, photography and visual Arts.
She began her career by working for a music business at Jive
Records in New York City, overseeing music videos for big
artists. Later, she co-founded Sauce Entertainment, a New
York-based production and post-production company. She
has produced various TV commercials for companies such as
Nike, Panasonic, Coca-cola, Dark and lovely, and Toys ‘R’ Us –
companies located in the USA and in Ethiopia. She supervised
music videos for R Kelly, Back Street Boys, Tribe called Quest,
Joe, and many others. Aida also produced various feature
films and the romantic comedies “I THINK I DO” and “MEDIA
NOCHE”.

Saturday, May 1
Twilight Revelations: Episodes in the Life and
Times of Emperor Haile Selassie
by Yemane Demissie
Film Screening | 2009 | 58 mins
6:00 pm
Location: Africa Hall
Synopsis: Twilight Revelations: Episodes in the Life & Times
of Emperor Haile Selassie explores and analyzes watershed
events during the reign of the Ethiopian emperor. Using
a wealth of archival footage and photographs, the film
reexamines the imperial administration through the eyes
of numerous individuals who played important roles in the
monarchy. The featured witnesses include attorneys, ministers
of education, information and planning, a general, a Supreme
Court justice, members of the royal family, the Emperor’s
favorite pilot, parliamentarians, high-ranking civil servants,
and members of the imperial household. The observations
and narratives of these individuals shed new light on the
personality, leadership style and humanity of the last and final
Ethiopian emperor.
Biography: Yemane Demissie teaches film, television
and documentary production, writing and cinema studies
classes at NYU’s Maurice Kanbar Institute of Film &
Television. Prior to his move to New York, Yemane taught
writing, directing and producing classes at the USC School
of Cinematic Arts and UCLA Extension. An independent
writer, producer, and director, Yemane has received
numerous awards for his work including the John Simon
Guggenheim Fellowship, the Berlin Prize, the Locarno Film
Festival Production Grant, the AFI Filmmaker’s Grant, the
Fonds Sud Writing Grant, and the California Arts Council
Artists Fellowship. He has also been invited to several
residences including the Rockefeller Foundation Bellagio
Center, the MacDowell Colony, Civitella Ranieri, Yaddo, the
Bogliasco Foundation, and the Dora Maar House.

PERFORMING
ETHIOPIA:
THEATER PLAY

Monday, March 9
Wreckage: An Ethiopian Mother Courage
Location: Africa Hall
Synopsis: This theatrical performance is based on the late
Ethiopian playwright Tsegaye Gebre Medhin’s play Enat Alem
Tenu (an adaptation of Bertlot Brecht’s Mother Courage and
Her Children), that was staged at the Ethiopian National Theater
in 1975. It is a creative reenactment of Tsegaye’s original
dramaturgy and its evolving significance to contemporary
Ethiopian politics and its global context. Theater and
performance played big roles in shaping Ethiopia’s political
modernity as they have been shaped by it. Ever since the
1920s when theater and performance came to the forefront
as emblems of modernity, they have been sites of discursive,
embodied and textual struggles, particularly in the 1960s and
70s when revolutionary change defined the politics of the time.
In this context, the Ethiopian National Theater has been a site
of the creative side of such change. The goal of this theatrical
reenactment of Gebre Medhin’s play is to uncover artists’ and
playwrights’ dramaturgy of such tumultuous decades and its
complex social context. Gebre Medhin, who was a prolific
playwright, thinker, poet and art administrator, wrote Enat Alem
Tenu to articulate affecting ideas behind victory and death in
contested moments. The play’s main character is a young man
who was killed for protesting against the regime of Emperor
Haile Selassie. His father was also imprisoned purportedly for
other reasons. He was eventually pardoned and released from
prison upon the celebration of the Emperor’s 80th birthday. The
young man’s mother, Mother Courage, who is a professional
mourner wails on her son’s death as she celebrates her
husband’s freedom. As a result, she faced violent retaliation for
mourning her son although the cause of her punishment was
differently articulated.
Cast:
Tesfaye Gebrehana as Gebreyes - The Flagilator
Girum Zenebe as Dambal
Meaza Takele as Tenu (Mouther Courage)
Surafel Wondimu as Narrator
Tsinat Abera as Soothsayer
Directed by Surafel Wondimu Abebe

Biography of Author: Tsegaye Gabre-Medhin (17 August
1936 – 25 February 2006) was a well-known Ethiopian
poet, and a pioneering playwright, and art director. After
his elementary and secondary studies in Ethiopia in two
prestigious schools, Gabre-Medhin later attended Black Stone
School of Law in Chicago in 1959, on scholarship, and in
1960 he traveled to Europe and studied experimental drama
at the Royal Court Theatre in London, and at the ComédieFrancaise in Paris. Upon his return to Ethiopia he served as
the director of the Ethiopian National Theater to which he
worked diligently to develop a modern Ethiopian theater
and dramaturgy, and left his remarkable imprint in staged
plays and written texts he authored. Gebre-Medhin was a true
believer in the promise of Pan Africanism. He participated
in major Pan African cultural and arts festivals such as the
1966’s World Festival of Black Arts in Dakar, and the 1969’s
Pan African Arts Festival in Algiers among other gatherings.
He was awarded Ethiopia’s highest literary honor, the Haile
Selassie I Prize for Amharic Literature. Gebre Medhin’s
authored a number of plays including Tewodros, which
commemorates the life of Tewedros II, a pioneer modernist
Emperor, who committed suicide in 1868 to avoid falling in
the hand the British invading Forces, and Petros at the Hour,
which commemorates the life of Abune Petros, the Orthodox
Bishop who resisted the fascist invasion of Ethiopia and as a
result executed at their hands. Besides these plays, GabreMedhin translated to Amharic several foreign plays such as
Shakespeare’s Hamlet and Othello, as well as Bertold Brecht’s
Mother Courage, which he later adapted to the Ethiopian
context and staged it under the title Wreckage: An Ethiopian
Mother Courage. Gabre-Medhin’s was an eloquent poet who
wrote in both Amharic and English. Among his well-read
poems are “Prologue to African Conscience” and “Black
Antigone.” Tesgae Gebre-Medhin died in 2006 in New York
where he was seeking treatment for a kidney failure.

References:

https://www.theguardian.com/news/2006/may/03/
guardianobituaries.booksobituaries
https://wendybelcher.com/african-literature/tsegaye-gebre-medhin/

MUSICAL
PERFORMANCES:

Friday & Saturday
October 11th & 12th
Alemayehu Eshete and Band
(feat. Bethlehem Bekele)
Time: 8:00 & 9:30 pm respectively
Location: Africa Hall

The band is comprised of some of the best
experienced performers in Addis Ababa
performing classic Ethiopian instrumental
jazz and originals. The band will be
accompanied by legendary Ethiopian singer
Alemyehy Eshete performing some of his
best music since the 1970’s to today and
Bethlehem Bekele performing some of her
original music and covering a wide range of
Ethiopian female repertoire.
From left to right: Abye Fassil (alto sax),
Henock Temesgen (bass), Nathaniel
Tesemma (drums), Girum Mezmur (guitar),
Abegasu Shiota (keyboards), Yared Tefera
(tenor sax).

Vocalists
Alemayehu Eshete
The band will feature Alemayehu Eshete who
is an Ethiopian vocalist active since the 1960s
and known for his unique style of singing.
Alemayehu’s talent was early recognized by Addis
Ababa’s famous Police Orchestra who invited the
young singer to join. He had his first hit in 1961
before moving on to form the Alem-Girma Band
with another Ethiopian influential arranger Girma
Beyene. Over the course of 15 years, Alemayehu
has released some 30 singles gaining fame in
his home country, as well as Europe and North
America. Currently, Alemayehu Eshete holds a
weekly performance with some of the seasoned
musicians in Addis Ababa.
Bethlehem Bekele
Bethelem Bekele rose to become one of the best
among female artists who emerged in the past
decade on the Ethiopian music scene. Bethlehem
started out her music carrier singing mainly the
songs of Ethiopian diva Aster Aweke. Bethlehem’s
repertoire encompasses a wide range of the
Ethiopian classics with her deep knowhow of
the authentic traditional vocal styles as well as
contemporary singing styles. Bethlehem Bekele
released her debut album in 2012 entitled “Ras
Neh”. Among her original hits Abejehuand Kurat
Firhat remain to be Ethiopians’ favorite.

Tuesday, March 10
Artist to be confirmed
Time: TBD
Location: Africa Hall
Ticketed Event

CONTEMPORARY
ETHIOPIAN ART
EXHIBITION

Aïda Muluneh’s Homebound:
A Journey in Photography
Addis Foto Fest:
Nine Years Survey
This is a two-part exhibition, with the first part Aïda Muluneh’s
Homebound: A Journey in Photography, to be curated by
Salah M. Hassan, and will chronicle Aida Muluneh’s journey as
an artist and a photojournalist, and her multiple contributions
to imaging and image making in photographic-based works
since her return to her homeland Ethiopia after years of living,
studying and practicing in North America.
The second part, Addis Foto Fest: Nine Years Survey, will
be curated by the artist herself reflecting on her journey as
a founder and director of Addis Foto Fest (AFF) which she
established in 2010 in Addis Ababa, Ethiopia. The festival
is organized by Desta for Africa Creative Consulting PLC.
AFF is a biennial international photography festival held in
Addis Ababa, Ethiopia. It is the first and only international
photography festival in East Africa. (www.addisfotofest.
com). The exhibition will include a selection of photographs
reflecting on the history and evolution of modern and
contemporary Ethiopian photography, in addition to
a selection of works of other African contemporary
photographers exhibited and/or commissioned as part
(AFF) activities.

Aïda Muluneh, The Distant Gaze: Return of A Departure, 2017. Photograph.

Biography of Artist: Born in Ethiopia in 1974, Aïda
Muluneh left the country at a young age and spent an
itinerant childhood between Yemen and England. After
several years in a boarding school in Cyprus, she finally
settled in Canada in 1985. In 2000, she graduated with
a degree from the Communication Department with a
major in Film from Howard University in Washington D.C.
After graduation she worked as a photojournalist at the
Washington Post, however her work can be found in several
international publications. Also as an exhibiting artist,
Aida’s work has been shown in South Africa, Mali, Senegal,
Egypt, Canada, United States of America, France, Germany,
England, China, to name a few countries. A collection of
her images can be found in the permanent collection at
the Smithsonian’s National Museum of African Art, Hood
Museum and the Museum of Biblical Art in the United
States. She is the 2007 recipient of the European Union
Prize in the Rencontres Africaines de la Photographie, in
Bamako, Mali, the 2010 winner of the CRAF International
Award of Photography in Spilimbergo, Italy, and a 2018
CatchLight Fellow in San Francisco, USA. As one of the
leading experts on photography from Africa, she has been
a jury member on several photography competitions most
notably the Sony World Photography Awards 2017 and
the World Press Photo Contest 2017. She has also been
on various panel discussions on photography in events
such as African Union cultural summit, Art Basel and Tedx/
Johannesburg. Moreover, she currently serves as a Canon
Ambassador. Aida is the founder and director of the Addis
Foto Fest (AFF), the first international photography festival
in East Africa hosted since 2010 in the city of Addis Ababa.
She continues to educate, curate and develop cultural
projects with local and international institutions through
her company DESTA (Developing and Educating Society
Through Art) For Africa Creative Consulting PLC (DFA) in
Addis Ababa, Ethiopia.

CONFERENCE
AND PROGRAM
CONVENERS

Elizabeth W. Giorgis
Elizabeth W. Giorgis is Associate Professor of Art History,
Criticism and Theory in the College of Performing and
Visual Art and the Center for African and Asian Studies
at Addis Ababa University. She is also the Diretcor of the
Modern Art Museum: Gebre Kristos Desta Center at Addis
Ababa University. She served as the Dean of the College
of Performing and Visual Art and as Director of the Institute
of Ethiopian Studies of Addis Ababa University. She is the
editor and author of several publications. She has curated
several exhibitions at the Modern Art Museum: Gebre Kristos
Desta Center, more recently the works of Ethiopian American
artist Julie Mehretu’s first exhibition in Ethiopia and the
works of Danish Icelandic artist Olafur Eliasson. She has also
participated in several international conferences and public
lectures, more recently at the University of Pennsylvania in
the United States and the Academy of Fine Art in Vienna. In
January 2019, she served as convener for the first African
Humanities Initiative called Africa as Concept: Decolonization,
Emancipation and Freedom that was organized by the
Consortium of the Humanities, Centers and Institutes and
funded by the Mellon Foundation. She is a recipient of
several fellowships including a distinguished visiting scholar
at Brown University, a visiting professor at the Academy of
Fine Art in Vienna and a fellow at the Rockefeller Bellagio
Center Academic Writing Resident Fellows Program. Her
book, Modernist Art in Ethiopia, that is published by Ohio
University Press was released in February 2019. It is the
first comprehensive monographic study of Ethiopian visual
modernism within a broader social and intellectual history.
Dagmawi Woubshet
Dagmawi Woubshet is the Ahuja Family Presidential Associate
Professor of English at the University of Pennsylvania, and
works at the intersections of African-American, LGBTQ, and
African studies. He is the author of The Calendar of Loss:
Race, Sexuality, and Mourning in the Early Era of AIDS (2015),
and co-editor of Ethiopia: Literature, Art, & Culture (2010), a
special issue of Callaloo. His essays have appeared in several
publications including Transition, The Atlantic, and NKA: A
Journal of Contemporary African Art. In 2016, he curated Julie
Mehretu: The Addis Show at the Modern Art Museum in Addis

Ababa, Ethiopia. He is currently completing a book on James
Baldwin’s late style.
Surafel Wondemu
Surafel Wondimu Abebe is a public-intellectual who uses
academia, performance, and media as sites of cultural politics
from which to interrogate representational practices. He
has worked with the National Theatre in Addis Ababa and
other cultural institutions in Ethiopia as an actor, playwright
and director, and recently co-founded a new local television
station called ASHAM. He obtained a degree in English
Literature minoring in Political Science and International
Relations from Addis Ababa University, and received his MA
in Cultural Studies at the same university, where he served as
a lecturer and Assistant Dean in Humanities. He completed
his Ph.D. in Performance Historiography at The University
of Minnesota, minoring in Comparative Literature. Abebe
works as a researcher at the Institute of Ethiopian Studies,
Addis Ababa University, where he also serves as an Assistant
Professor at the Centre for African Studies and College
of Performing and Visual Arts. He is a board member of a
multi-genre online journal, AGITATE, at the University of
Minnesota and a research associate at the Visual Identities
in Art and Design (VIAD) at the University of Johannesburg.
Questioning the inadequacy of Ethiopian exceptionalism,
which valorizes the country’s ‘uncolonized’ position, Abebe
engages with sedimented and embodied historiographies in
order to understand what it means to be human in the hereand-now. His current book project considers how performing
Ethiopian female bodies engage with spaces, and maneuver
within progressive, imperial (local and colonial), socialist, and
neoliberal temporalities of the 20th and 21st centuries.

إلزيابيــث و .جورجيس
إلزيابيــث و .جورجيــس يه أســتاذة مشــاركة يف تار يــخ الفــن والنقــد والنظر ية يف
كليــة الفنــون األدائيــة والبرص يــة ومركز الدراســات األفر يقية واآلســيوية بجامعة
أديــس أبابــا ويه ً
أيضــا مديــرة متحــف الفــن احلديث :املعروف بإســم مركز جيربي

ّ ً
قيمــا عــى معرض "جويل
املعــارص" ( .)NKAويف عــام  ،٢٠١٦عمــل دغمــاوي
ميهر يتــو :عــرض أديــس" يف متحــف الفــن احلديــث يف أديــس أبابا يف إثيوبيا،
حاليــا ً
ً
كتابــا عن أســلوب جيمــس بالدوين املتأخر.
وينهــي

كر يســتوس ديســتا بجامعة أديس أبابا .شــغلت إلزيابيث كذلك منصب عميد

رسافيل وونديمو

كليــة الفنــون املرسحيــة والبرص يــة ومديــرة معهد الدراســات اإلثيوبية بجامعة

رسافيــل وونديمــو أبيــي هــو مفكــر يســتخدم األكاديميا والعروض األدائية

أديــس أبابــا ،ويه رئيســة تحر يــر ومؤلفــة العديــد من املنشــورات .عملت إلزيابيث
أيضــاً ّ
كقيمــة عــى العديــد مــن املعــارض يف متحــف الفن احلديث :مركز جربي
ً
كر يســتوس ديســتا ،ومؤخــرا أعمــال الفنانــة اإلثيوبية-األمر يكيــة جويل مهر يتو يف

والوســائط املختلفة كمواقع للسياســات الثقافية الســتجواب املمارســات

إثيوبيا وكذلك أعمال الفنان األيســلندي-الدنماريك أوالفور إلياســون .شــاركت
إلزيابيــث ً
ً
ومؤخرا
أيضــا يف العديــد مــن املؤتمــرات الدوليــة واملحارضات العامة،

التمثيليــة .عمــل رسافيــل مــع املــر ح الوطين يف أديس أبابا واملؤسســات

ً
مؤخرا
الثقافيــة األخــرى يف إثيوبيــا كممثــل وكاتــب مرسيح ومخرج ،وشــارك
يف تأســيس محطــة تلفز يونيــة محليــة جديــدة تــدىع  .ASHAMحصل رسافيل
عىل شــهادة يف األدب اإلنجلزيي مع تخصص ثانوي يف العلوم السياســية
ً
والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة أديــس أبابــا ،وحصل أيضا عىل درجة املاجســتري

يف جامعــة بنســلفانيا بالواليــات املتحــدة وأكاديميــة الفنــون اجلميلــة يف فيينا .يف
ِّ
كمنظمــة للمبــادرة اإلفر يقيــة األوىل للعلــوم اإلنســانية اليت
ينايــر  ،٢٠١٩عملــت

يف الدراســات الثقافية من اجلامعة نفســها ،حيث شــغل منصب محارض

حملــت اســم «أفر يقيــا كمفهــوم :تصفيــة االســتعمار والتحرر واحلر ية» اليت

وعميد مســاعد يف قســم العلوم اإلنســانية .أكمل رسافيل شــهادة الدكتوراه

نظمها ائتالف أقســام العلوم اإلنســانية واملراكز واملعاهد بتمويل من مؤسســة
ميلــون .حصلــت إلزيابيــث عـ ّ
ـدة زمــاالت بمــا يف ذلك زمالــة الباحثة الزائرة

يف تأر يــخ األداء بجامعــة مينيســوتا باإلضافــة إىل تخصــص ثانــوي يف مجــال

وكذلــك زميلــة يف برنامــج روكفيلــر بيالجيــو للكتــاب األكاديميــن الزمالء املقيمني.

األدب املقــارن .يعمــل أبيــي كباحــث يف معهــد الدراســات اإلثيوبية بجامعة
ً
أديس أبابا ،حيث يشــغل أيضا منصب أســتاذ مســاعد يف مركز الدراســات
ً
األفر يقيــة وكليــة الفنــون األدائيــة والبرص يــة ،وهــو أيضا عضو مجلس إدارة

يف فربايــر  ،٢٠١٩صــدر كتابهــا "فــن احلداثــة يف إثيوبيــا" عــن دار نــر جامعة أوهايو،

يف مجلــة  AGITATEاملتعــددة األنــواع يف جامعــة مينيســوتا وزميــل باحث يف

وهو أول دراســة شــاملة عن احلداثة البرص ية اإلثيوبية ضمن ســياق تار ييخ-

مركــز اهلويــات البرص يــة يف الفــن والتصميــم ( )VIADيف جامعة جوهانســرغ.

اجتمايع وفكري أوســع.

يتنــاول مــروع كتــاب رسافيــل احلــايل كيفية تفاعل األجســام األنثوية املؤثرة

املتمــزة يف جامعــة بــراون ،وأســتاذة زائــرة يف أكاديميــة الفنــون اجلميلة يف فيينا

مــع املســاحات وكيــف تتنــاور ضمــن فرتات امرب يالية (محلية و اســتعمار ية)
دغماوي ووبشت
يشــغل دغماوي ووبشــت كريس عائلة أهوجا كأســتاذ مشــارك للغة اإلنجلزي ية
يف جامعــة بنســلفانيا بفيالدلفيــا بواليــة بنســلفانيا ،ويعمــل يف تقاطعات
الدراســات األمر يكية-اإلفر يقيــة والدراســات الكوير يــة واألفر يقيــة .ألف دغماوي
كتــاب "روزنامــة الفقــدان :العــرق واجلنــس واحلــداد يف حقبة اإليدز املبكرة"
ً
( ،)٢٠١٥وهــو أيضــا محــرر مشــارك لكتــاب "أثيوبيــا :األدب والفن والثقافة" (،)٢٠١٠
وهــو عــدد خــاص مــن مجلــة كااللــو .ظهرت مقــاالت دغماوي يف العديد من
املنشــورات بمــا يف ذلــك "ترانز يشــن" و "ذا اتالنتيــك" و "مجلــة الفــن األفر يقي

واشــراكية ونيوليرباليــة مؤقتــة يف القرنــن العرش يــن واحلادي والعرش ين.

منظمو المؤتمر
والبرنامج

الس�يرة الذاتي��ة للفنان��ة :ولــدت عايــدة مولــوىن يف إثيوبيــا يف عام  ،١٩٧٤وغادرت
البــاد يف ســن مبكــرة وأمضــت طفولتهــا متجولــة بني اليمــن وإنجلرتا .بعد عدة
ً
أخريا يف كندا يف عام
ســنوات يف مدرســة داخلية يف قربص ،اســتقرت عايدة

 .١٩٨٥يف عام ّ ،٢٠٠٠
تخرجت بشــهادة من قســم االتصاالت بتخصص رئييس يف

الســينما مــن جامعــة هــوارد يف واشــنطن العاصمــة .بعــد التخرج ،عملت عايدة
كمصــورة صحفيــة يف صحيفــة الواشــنطن بوســت ،ويمكــن العثور عىل أعماهلا
يف العديــد مــن املنشــورات الدوليــة .عملــت عايــدة ً
أيضــا كفنانة وعرضت أعماهلا
يف جنــوب إفر يقيــا ومــايل والســنغال ومــر وكندا والواليــات املتحدة األمر يكية
وفرنســا وأملانيــا وإنجلــرا والصــن عــى ســبيل املثال ال احلــر .يمكن العثور عىل
مجموعــة مــن صورهــا يف املجموعــة الدائمــة يف متحف سميثســونيان الوطين
للفــن األفر يقــي ومتحــف هــود ومتحــف الفــن التــورايت يف الواليات املتحدة .يف
عــام  ،٢٠٠٧حصلــت عــى جائــزة االتحــاد األورويب يف مهرجانــات التصوير األفر يقي
يف باماكــو ومــايل ،ويف عــام  ٢٠١٠فــازت باجلائــزة الدوليــة للتصوير الفوتوغرايف
مــن مركــز بحــوث التصويــر واألرشــفة ( )CRAFيف ســبيلمبريكو يف إيطاليــا ،وعىل
زمالة كاتش اليت يف ســان فرانسيســكو عام  .٢٠١٨باعتبارها واحدة من اخلرباء
البارز يــن يف التصويــر الفوتوغــرايف مــن إفر يقيــا ،شــاركت عايــدة كعضو يف جلان
تحكيــم العديــد مــن مســابقات التصويــر وأبرزهــا جوائز ســوين للتصوير العاملي
لعــام  ٢٠١٧وكذلــك املســابقة العامليــة للتصويــر الفوتوغــرايف الصحفي  ،٢٠١٧كما
شــاركت يف العديــد مــن حلقــات النقــاش عــن التصويــر الفوتوغرايف يف ّ
فعاليات
مثــل قمــة االتحــاد األفر يقــي الثقافيــة وآرت بازل وتيدكس/جوهانســرج .عالوة
ً
حاليــا كســفرية لرشكة كانون .عايدة يه مؤسســة
عــى ذلــك ،تعمــل عايــدة
ومديــرة مهرجــان أديــس فوتــو ( ،)AFFوهــو أول مهرجــان دويل للتصوير
الفوتوغــرايف يف رشق إفر يقيــا يتــم اســتضافته يف مدينــة أديــس أبابــا منذ عام
 .٢٠١٠تواصــل عايــدة التعليــم والتقييــم وتطويــر املشــار يع الثقافية مع املؤسســات
املحليــة والدوليــة مــن خــال رشكتهــا ( DESTAتطويــر وتعليــم املجتمع من خالل
الفــن) لصــاحل رشكــة أفر يقيــا لالستشــارات االبداعيــة ( )DFAيف أديس أبابا.

معـ�رض عايدة مولونى العودة للوطن:
رحلة فــي التصوير الفوتوغرافي
مهرجان أديس فوتو:
معرض اس��تعادي  -تس��عة أعوام
ه��ذا مع��رض مـ�ن جزأي��ن .اجل��زء األول ،معرض عاي��دة مولوىن "العودة للوطن:
رحل��ة يف التصوي�رـ الفوتوغ��رايف" مــن تقييــم صالح حســن ،وســوف يروي رحلة
عايــدة مولــوىن كفنانــة ومصــورة وكذلــك اســهاماتها املتعــددة يف التصوير و صنع
الصــور يف األعمــال الفوتوغرافيــة منــذ عودتهــا إىل وطنهــا إثيوبيا بعد ســنوات
من العيش والدراســة واملمارســة الفنية يف أمر يكا الشــمالية.
أما اجلزء الثاين ،مهرجان أديس فوتو :معرض اس��تعادى  -تس��عة أعوام،
ســيكون من تقييم الفنانة ذاتها حيث ســتتأمل يف رحلتها كمؤسســة ومديرة
مهرجــان أديــس فوتــو ( )AFFالــذي أسســته عــام  ٢٠١٠يف أديــس أبابا يف إثيوبيا.
املهرجــان مــن تنظيــم رشكــة أفر يقيــا لالستشــارات االبداعية ( .)DFAمهرجان
أديــس فوتــو هــو مهرجــان دويل للتصويــر الفوتوغــرايف يقــام كل عامني يف أديس
أبابــا بإثيوبيــا ،وهــو املهرجــان الــدويل األول والوحيــد للتصويــر الفوتوغرايف يف رشق
إفر يقيا .)www.addisfotofest.com( .س��يتضمن املعرض االســتعادي
مجموعــة مختــارة مــن الصــور الفوتوغرافيــة الــي تعكس تار يــخ وتطور التصوير
اإلثيــويب احلديــث واملعــارص باإلضافــة إىل مجموعــة مختــارة من أعمال املصور ين
األفارقــة املعارص يــن اآلخر يــن الذيــن تــم عرض أعماهلــم أو تكليفهم بأعمال
كجزء من أنشــطة مهرجان أديس فوتو خالل التســع أعوام األخرية.

عايــدة مولــوين "مــاء احليــاة – رؤية املســتقبل"2018 ،

معرض الفن
األثيوبي المعاصر

اجلمعة والســبت  ١١و  ١٢أكتوبر

املطربون:

أليمايهو اشــييت والفرقة
(بمشــاركة الفنانــة بيثليهيم بيكييل)
ـاء و  ٩:٣٠مسـ ً
الوقت ٨:٠٠ :مسـ ً
ـاء
املوقــع :قاعة أفر يقيا

أليمايهو اشــييت
هو مغين إثيويب نشــط منذ ســنوات الســتني يف القرن العرش ين،
ومعــروف بأســلوبه الفر يــد يف الغنــاء .تــم التعرف عىل موهبة
ً
أليمايهو مبكرا من قبل أوركســرا الرشطة الشــهرية يف أديس
أبابا اليت دعت املغين الشــاب لالنضمام هلا .شــهد عام ١٩٦١
أول نجــاح أليمايهــو قبــل أن ينتقــل إىل تشــكيل فرقــة أمل جريما
مــع قائــد موســيقي إثيــويب آخــر مؤثر هــو جريما بييين .عىل مدار
ً ١٥
عاما ،أصدر أليمايهو حوايل  ٣٠أغنية فردية اكتســبت شــهرة

ً
حاليــا ،يقدم
يف وطنــه األم وكذلــك يف أوروبــا وأمر يــكا الشــمالية.
ً
ً
ً
أليمايهو إشــييت عرضا موســيقيا أســبوعيا مع بعض املوســيقيني
املخرضمــن يف أديــس أبابا.
تتكــون الفرقــة مــن بعــض مــن أكرث الفنانني يف أديس
أبابا خربة يف موســيقى اجلاز اإلثيوبية الكالســيكية

بيثليهيــم بيكييل

وكذلــك األغنيــات القديمــة األصلية .ســرافق الفرقة

صعــدت بيثليهيــم بيكيــي لتصبــح واحدة مــن أفضل الفنانات

املطرب اإلثيويب األســطورة أليمايهو اشــييت لتؤدي
ً
بعضا من أفضل موســيقاه منذ ســنوات الســبعني يف

الاليئ ظهرن عىل الســاحة املوســيقية اإلثيوبية يف العقد

القرن العرش ين وحىت اليوم ،وســتؤدي الفنانة الشــابة
بيثليهيــم بيكيــي بعــض أغانيهــا األصليــة وتغطي مجموعة
واســعة من الذخرية الفنية لفنانات املوســيقى اإلثيوبية..

املــايض .بــدأت مســرتها املوســيقية بغناء أغــاين املغنية اإلثيوبية
ّ
الفنية مجموعة واســعة من
أســر أوييك ،وتشــمل ذخريتها
الكالســيكيات اإلثيوبيــة ،حيــث تملــك معرفة عميقة باألســاليب
ً
الصوتيــة التقليديــة األصيلــة فضــا عن أســاليب الغناء املعارصة.
أطلقــت بيثليهيــم بيكيــي ألبومهــا األول يف عــام  ٢٠١٢بعنــوان

من اليســار إىل اليمني :أيب فاســيل (ألتو ساكســوفون)،

“رآس ين” .مــن بــن أغانيهــا األصليــة ذائعــة الصيــت ،تبقى أغنية

هينــوك تيميســغن (بــاس) ،نثانييل تييســما (طبول)،

“أبيجوان�دـ ك��ورات فرح��ات” املفضلــة عند اإلثيوبيني.

جريوم مزمر (جيتار) ،أبيجاســو شــيوتا (أورغ)  ،ويار يد
تيفريا (تينور ساكســوفون)
الثالثــاء  ١٠مارس
ً
ســيتم اإلعالن عنه الحقا
املوقــع :قاعة أفر يقيا
ّ
فعاليــة تتطلــب رشاء تذاكر

العروض
الموسيقية

األربعاء  ٩مارس

رسافيل وونديمو يف دور الراوي

حطام :أم الشجاعة اإلثيوبية

تسينات ابرية يف دور املتنئب

املوقع :قاعة أفريقيا
ّ
ملخص األحداث :يستند هذا األداء املرسيح إىل مرسحية "أم الشجاعة"

املرسحية من إخراج رسافيل وونديمو ابييب

للكاتب املرسيح اإلثيويب الراحل سيغاي غيربي مدهني ،اقتباس ملرسحية أم

السرية الذاتية للمؤلف :سيغاي غيربي مدهني ( ١٧أغسطس ٢٥ - ١٩٣٦

الشجاعة وأطفاهلا لربتولت بريشت واليت عرضت يف املرسح اإلثيويب الوطين

فرباير  )٢٠٠٦شاعر إثيويب معروف وكاتب مرسيح رائد ومخرج فين .بعد دراسته

يف عام  .١٩٧٥املرسحية يه إعادة إنتاج إبدايع ملرسحية سيغاي األصلية

االبتدائية والثانوية يف إثيوبيا يف مدرستني مرموقتني ،التحق سيغاي بكلية

ومدلوالتها املهمة يف السياسة اإلثيوبية املعارصة وسياقها العاملي .لعب
ً
أدوارا كبرية يف تشكيل احلداثة السياسية إلثيوبيا كما ساهم
املرسح واألداء
ً
يف تشكيلهما أيضا ،ومنذ عرش ينيات القرن العرش ين ،أي عندما تصدر

بالك ستون للقانون يف شيكاغو يف عام  ١٩٥٩بمنحة دراسية ،ويف عام ،١٩٦٠
ويف املرسح الوطين الفرنيس يف باريس .بعد عودته إىل إثيوبيا ،شغل سيغاي

املرسح واألداء شعارات احلداثة ،كان املرسح وكذلك العروض األدائية مواقع

منصب مدير املرسح اإلثيويب الوطين وعمل بجد من أجل تطوير املرسح

للرصاعات اخلطابية والنصية املتجسدة ،ال سيما يف سنوات الستني والسبعني

اإلثيــويب احلديــث والدرامــا ،وتــرك بصمته الواضحة عــى املرسحيات املرسحية

حني قام التغيري الثوري بتعريف السياسة يف ذلك الوقت .يف هذا السياق ،كان
ً
موقعا هاما للجانب اإلبدايع هلذا التغيري .تهدف إعادة
املرسح اإلثيويب الوطين

والنص��وص املكتوب��ة ال�تي ألفه��ا .آمن س��يغاي بالوحدة اإلفر يقية ،وشــارك يف
أهــم املهرجانــات الثقافيــة والفنيــة لعمــوم إفر يقيــا ،مثل املهرجــان العاملي للفنون

إنتاج مرسحية سيغاي غيربي مدهني هذه إىل الكشف عن صناعة املرسح

الســوداء لعــام  ١٩٦٦يف داكار ،ومهرجــان الفنــون اإلفر يقيــة لعــام  ١٩٦٩يف

عند الفنانني والكتاب املرسحيني يف تلك العقود املضطربة وسياقها االجتمايع

اجلزائر العاصمة من بني تجمعات أخرى .حصل ســيغاي عىل أعىل وســام

املعقد .كتب سيغاي غيربي مدهني ،وهو كاتب مرسيح غزير اإلنتاج ومفكر

أديب يف إثيوبيا ،وهو جائزة هيال سـ�ياليس األوىل لألدب األمهري .قام سـ�يغاي

وشاعر ومدير فين مرسحية "أم الشجاعة واطفاهلا" للتعبري عن األفكار املؤثرة

غي�بري مدهـين بتأليفــ ع��دد م��ن املرسحيات م��ن ضمنها مرسحية “تيودروس”
يث ّ
الــي تحــي ذكــرى حيــاة تيودوروس الثــاين ،اإلمرباطور احلدا ّ
الرائد الذي
ً
انتحــر يف عــام  ١٨٦٨لتجنــب الوقــوع يف أرس القــوات الغاز يــة الرب يطانيــة ،وأيضا

وراء النرص واملوت يف اللحظات املتنازع عليها .الشخصية الرئيسية يف املرسحية
ُ
يه شاب قتل الحتجاجه عىل نظام اإلمرباطور هيال سياليسُ .يسجن والده
ألسباب مزعومة أخرى ،ويف النهاية يعفى عنه ُ
ويطلق رساحه من السجن
ً
احتفال بعيد ميالد اإلمرباطور الثمانني .تبيك والدة الشاب الشجاعة ابنها
ً
ً
بنفس عميق خالل احتفاهلا بحرية زوجها ،ونتيجة لذلك ،تواجه انتقاما عنيفا
حلزنها عىل ابنها رغم أن العقاب قد تمت صياغته بشكل مختلف.
املمثلني

سافر إىل أوروبا ودرس املرسح التجرييب يف مرسح رويال كورت يف لندن،

مرسحيـ�ة “بي�تروس عن��د اللحظ��ة احلاسـ�مة” ،اليت تحتفل بذكرى حياة األســقف
األرثوذكــي األب بيــروس الــذي قــاوم الغــزو الفــايش إلثيوبيا فأعدم عىل
أيديهــم نتيجــة لذلــك إىل جانــب هــذه املرسحيــات ،ترجم ســيغاي العديد من
املرسحي��ات األجنبيةــ إىل اللغ��ة األمهر ي��ة مث��ل “هاملت” و”عطيل” لشكســبري،
ً
وكذلك “ أم الش��جاعة” لبريتولد بر يخت واليت اقتبســها الحقا بســياق إثيويب
ّ
ونظمها تحت عنوان حطام :أم الشــجاعة اإلثيوبية .كان ســيغاي شــاعرا بليغا

تيسفاي غيربيهانا يف دور غيربيس

ً
جيدا “مقدمة
كت��ب باللغت�ين األمهر ي��ة واإلنجلزي يـ�ة .م��ن بني قصائ��ده املقروءة

جريوم زينيب يف دور دامبال

إىل الضمري األفر يقي” و”أنتيجون األس��ود” .تويف س��يغاي غيربي مدهني يف

مزية تيكييل يف دور تينو (أم الشجاعة)

عــام  ٢٠٠٦يف نيويــورك حيــث كان يتعــاجل من فشــل كلوي.

أدائية إثيوبيا:
مسرحية

الســبت  1 ،مايو
"مكاشــفات الشــفق :مراحل يف حياة وزمان
اإلمرباطور هيال ســياليس"
لـــ يمــاين ديمييس
 ٥٨ | ٢٠٠٩دقيقــة
ً
مساء
٦:٠٠
املوقــع :قاعة أفر يقيا
ً
ملخــص :يستكشــف ويحلــل الفيلــم أحداثــا فاصلــة خالل عهد اإلمرباطور
اإلثيــويب .باســتخدام مجموعــة كبــرة من اللقطات والصــور الفوتوغرافية
األرشــيفية ،يعيــد الفيلــم النظــر يف احلكــم اإلمرباطــوري مــن خالل عيون العديد
ً
أدوارا مهمــة يف النظــام املليك .يتضمن الفيلم شــهودا
مــن األفــراد الذيــن لعبــوا
ً

بارز يــن مــن محامــن ووزراء تعليــم وإعــام وتخطيــط وقايض عام يف املحكمة
ً
ً
العليــا وأفــرادا مــن العائلــة املالكــة وكذلــك أيضا الطيــار املفضل لإلمرباطور
ورملانيــون وموظفــو اخلدمــة املدنيــة مــن املســتوى الرفيــع ،باإلضافة إىل أفراد من
ً
ً
جديدا
ضوءا
األرسة اإلمرباطور يــة .تلقــي مالحظــات وشــهادات هــؤالء األفراد
عىل شــخصية وإنســانية وأســلوب حكم آخر إمرباطور أثيويب.
الســرة الذاتية :يعمل يماين ديمييس كأســتاذ ومشــارك اإلنتاج الســينمايئ
والتلفز يــوين والوثائقــي ودراســات الكتابــة الســينمائية يف معهــد مور يس كانبار
للســينما والتلفز يــون يف جامعــة نيويــورك .قبــل انتقالــه إىل نيويورك ،قام
يمــاين بتدر يــس الكتابــة واإلخــراج واإلنتــاج يف جامعة جنــوب كاليفورنيا للفنون
ً
ّ
املوســعة ..يماين
الســينمائية وأيضــا يف جامعــة كاليفورنيــا يف لــوس أنجلوس
كاتــب ومنتــج ومخــرج مســتقل ،وحــازت أعمالــه عــى العديد من اجلوائز من
بينهــا زمالــة جــون ســايمون غوغنهايــم وجائزة برلــن ومنحة إنتاج مهرجان
لوكارنــو الســينمايئ ومنحــة معهــد الفيلــم األمر يــي لصناعة األفالم ومنحة
فونــدس ســود للكتابــة وزمالــة فنــاين مجلــس كاليفورنيــا للفنون .تمت دعوة
يمــاين ً
ّ
الفنيــة منها إقامــة مركز بيالجيو يف
أيضــا إىل العديــد مــن اإلقامــات
ّ
ويادو ومؤسســة
مؤسســة روكفلر وبرنامج ماكدويل كولوين وســيفيتيال رانيريي
بوغلياســكو ودورامار هاوس.

يف لــوس أنجلــوس ،وعملــت يف مجــاالت التعليــم واملشــار يع غــر اهلادفــة

الســبت  ٢١مارس

للربــح والصناعــات الرتفيهيــة قبــل أن تشــرك يف تأســيس  Azlaمــع والدتهــا

“جوزو”

آزال ميكونــن.

لـ عايدة أشــينايف
 ١٣٨ | ٢٠٠٩دقيقــة
ً
مساء
٦:٠٠
املوقــع :قاعة أفر يقيا
األربعــاء  ١١مارس
"يي وونــز مايبيل :الطوفان"

ملخص :تروي عايدة أشــينايف تجارب اثنني من ســكان أديس أبابا الذين
ســيقضون–وألول مــرة يف حياتهــم–ً ٢٠
يومــا يف البــاد يف حياتهــم يف قر ية

 ٦١ | ١٩٩٧دقيقــة

صغــرة بالقــرب مــن ديــر برهان يف إثيوبيا.

لـ ســامل مكور يا
املوقــع :قاعة أفر يقيا
ملخــص" :يي وونــز مايبــل :الطوفــان" هــو تأمل برصي شــخيص يف التار يخ

الســرة الذاتيــة :عملــت املنتجــة واملخرجــة واملحررة عايدة أشــينايف يف مجال
الســينما منــذ خمســة عــر ً
عامــا ،ويه تعمــل يف نيويــورك يف الواليات املتحدة

والــراع والطــرق الــي تــؤدي إىل املصاحلــة .يه تــذكار ألخ اختفى ولصديق
ُ
مخلــص أعــدم .هــو قصــة الطــاب اإلثيوبيــن و "ثورتهــم" وتبعاتها – دكتاتور ية

كليــة إيثــاكا بشــهادة يف الفنــون والتصويــر الفوتوغــرايف والفنون البرص ية ،وبدأت

عســكر ية وحشية.

حياتهــا املهنيــة مــن خــال العمــل يف رشكــة موســيقية يف رشكة تســجيل جايف يف

الســرة الذاتية :ســامل ميكور يا يه مديرة رشكة ميكور يا لإلنتاج ،ويه رشكة

مدينــة نيويــورك ،حيــث أرشفــت عــى إنتــاج الفيديوهات املوســيقية لكبار الفنانني.
ً
شــاركت عايدة الحقا يف تأســيس ســوس إنرتتينمنت ،ويه رشكة إنتاج وتحر ير

مســتقلة إلنتاج األفالم تأسســت عام  .١٩٨٧تقاعدت ســامل كأســتاذة فخر ية
بعــد أربعــة وعــرون ً
عامــا مــن التدر يــس يف قســم الفنون يف كلية ويلســي يف

منذ ســت ســنوات ،وهنا يف أديس أبابا منذ تســع ســنوات .تخرجت عايدة من

مــا بعــد اإلنتــاج مقرهــا نيويــورك ،فأنتجــت العديد من اإلعالنــات التلفز يونية
لــركات مثــل نايــي و باناســونيك و كوكاكــوال و دارك انــد لفــي وتويــز آر أس

ماساتشوســتس .تعيــش ســامل بــن إثيوبيــا والواليــات املتحدة ،ومنذ عام ،١٩٨٧
ّ
ومصورة فيديــو وفنانة تركيب
عملــت ككاتبــة مســتقلة ومنتجــة ومخرجــة

– رشكات مقرهــا يف الواليــات املتحــدة األمر يكيــة وإثيوبيــا .أرشفــت عايــدة أيضا

فيديــو .تتنــاول أفــام ســيلم الوثائقيــة وتجهزياتهــا للفيديــو احلائزة عىل اجلوائز
ً
مواضيــع إثيوبيــة وتــم عرضها دوليا.

عــى إنتــاج مقاطــع فيديــو موســيقية لـــ ر  .كيــي و بــاك ســر يت بويز أترايب كولد
كويســت وجــو غريهــم ،وأنتجــت ً
أيضــا العديــد من األفــام الطويلة وكذلك أفالم
الكوميدياالرومانســية  I Think I Doو .MEDIA NOCHE

ً

الســبت  ١١يناير

الثالثــاء  ١٠مارس

"قصص متجولة"

"بري يكه"

لـــ دغماوي يمر
ِ
 ٥٦ | ٢٠١٣دقيقــة
ً
مساء
٦:٠٠

لـ نيســانيت تيشــاجر أبيجزي
 ٧ | ٢٠١٩دقائــق
املوقــع :قاعة أفر يقيا

املوقــع :قاعة أفر يقيا
ملخــص" :بري يكــه" هــو أرشــيف لتار يــخ األرسة كمــا روتها األم احلاكمة آزالو
ملخــص" :قصــص متجولــة" هــو رسد متشــابك ألحــداث هجمتني عنرص يتني

ميكونــن وحفيدتهــا ســمرية هوكــس .صــور الفيلــم بكامريا من مقاس ســوبر ٨

يف ميالنــو وفلورنســا ومحــاوالت الضحايــا املؤملــة جمع شــظايا حياتهم مرة
ً
أخــرى .يف وســط ميالنــو ،يصبــح محمــد با ذي اخلمســن عامــا واملمثل واملعلم
يقيــم يف إيطاليــا ملــدة ً ١٤
عامــا محشـ ً
ـورا يف وضــح النهــار يف  ٣١مايــو  .٢٠٠٩ويف

يف لــوس أنجلــوس وجونــدار ،ويلتقــط طقــس القهوة اإلثيويب ويستكشــف كذلك
ً
يدويا بواســطة نيســانيت يف
اهلجــرة والذاكــرة والنهضــة .تمــت معاجلة الفيلم

فلورنســا ،يتعرض ســكان مور إي تشــيكج ،وهم ً
أيضا مهاجرون من الســنغال

مركز إيكو بارك الســينمايئ.

للرضب يف  ٣١ديســمرب  ٢٠١١خالل عمله يف ســوق ســان لور يزنو .يجمع هذا

الســرة الذاتيــة :نيســانيت تيشــاجر أبيجــز يه رائــد أعمــال ومربيــة ومحبــة

الــرد القــوي القصــص املتداخلــة ملحنــة األبطــال الثالثــة وأملهم الدائم يف بناء

للفنــون .أدركــت نيســانيت قــوة الصــورة املتحركــة خــال عامهــا األول يف

حيــاة يف إيطاليــا ،عــى الرغــم مــن اخلــوف والاليقني مــن العودة فجأة إىل حلظة

املدرســة الثانويــة عندمــا شــاهدت الفيلــم الوثائقــي "رحلــة غــر مثاليــة"
للمخــر ج األســطوري هيــي جري يمــا فغـ ّـر ذلــك مســار حياتهــا.

اهلجمــات جــراء نظــرة واحــدة أو بــادرة .يوضــح لنــا املخرج دغماوي يمر ،وهو
ِ
الئج مــن إثيوبيــا ،كيــف يبــدو العنــف من خــال عيون الضحية.

ّ
أدخلــت نيســانت خــال عملهــا كمعلمــة الفــن واألفــام يف مناهجهــا ،ورعــت

الســرة الذاتية :ولد "داغ" ونشــأ يف أديس أبابا ،وغادر بلده بعد االضطرابات

برامــج مختلفــة لتعر يــف طالبهــا باألفــام املســتقلة وســاعدتهم عــى كشــف

الــي أعقبــت االنتخابــات يف عــام  ٢٠٠٥والــي قتــل فيهــا مئات الشــباب وزج باملئات
ً
أيضــا يف الســجن .بعــد رحلــة طويلــة عــر الصحــراء الليبية والبحر األبيض املتوســط

قدراتهــم الكامنــة يف رسد قصصهــم اخلاصــة .ويف الوقــت احلــايل ،يســمح
عمــل نيســانيت يف كرش يكــة لـــمطعم  – Azlaوهــو مطعــم إثيــويب يعتمــد

 ،وصــل داغ عــى شــاطئ جز يــرة المبيــدوزا يف  ٣٠يوليــو مــن عــام  .٢٠٠٦يف روما،

املكونــات النباتيــة فقــط يف أطعمتــه يف جنــوب وســط لــوس أنجلــوس – اجلمــع

وبعد مشــاركته يف ورشــة عمل لصناعة الفيديو يف عام  ، 2007شــارك داغ يف
ً
تأليــف فيلــم "الصحــراء والبحــر" جنبــا إىل جنــب مــع  5مهاجر يــن آخر ين .يف عام

بــن شــغفها بالطعــام واملجتمــع وصناعــة األفــام يف ممارســتها اليوميــة.

 ،٢٠٠٨شــارك يف إخــراج فيلــم "كرجــل عــى وجــه األرض" مــع كل مــن أندر يا

خططــت نيســانيت وتعاونــت مــع العديــد مــن أفــراد املجتمــع لتوفــر برامــج

ســيجري ور يــكاردو بياديــن يف الفيلــم الوثائقــي .يف عــام  ،٢٠0٠قــام بتصوير الفيلم

فنيــة شــاملة يف  Azlaمنــذ إنشــائه يف عــام  ،٢٠١٣وتشــمل هــذه األحــداث
عــروض أفــام مختلفــة ودورة صناعــة أفــام مســتقلة ّ
يدر ســها هايــا جري يمــا

 ،٢٠١١إىل جانــب العديــد مــن األفــام القصــرة األخــرى .يف عام  ٢٠١١قام بتنســيق
ً
مــروع الفيلــم اجلمــايع "مرحبــا بكــم يف إيطاليــا" وأخرج أحــد حلقاته اخلمس.

وورشــة عمــل لصناعــة األفــام مــن مقــاس  ١٦ملــم للشــباب مــع مركــز إيكــو
بــارك الســينمايئ .تحمــل نيســانيت شــهادة البكالور يــوس يف علــم األحيــاء

عــاش داغ يف فريونــا عــى مــدار العامــن املاضيــن مع كيارا وابنتهما إســر.

البــري مــن جامعــة ســتانفورد وماجســتري يف التعليــم مــن جامعــة كاليفورنيــا

الوثائقــي  .C.A.R.Aإيطاليــا "عز يــزيت إيطاليــا" و "ال يشء ســوى البحــر" يف عــام

للكتــب واألفــام يف واشــنطن العاصمــة ،ويه مســاحة ثقافيــة وفكر ية توفر
ً
فرصــا للتعبــر عــن الــذات والتفاعــل واملناقشــة والتحليــل من خالل ّ
فعاليات
مجتمعيــة كعــروض األفــام وتوقيــع الكتــب ومنتديات الباحثني وعروض
ّ
اخلاصــة وترويجهــا بما يف ذلك نجاحه
للفنانــن .يواصــل جري يمــا توز يــع أفالمــه
املهرجــاين األخــر "تــزا" ( ،)٢٠٠٨الــذي حصــل عىل جائزة جلنــة التحكيم وجائزة
أفضل ســينار يو يف مهرجان البندقية الســينمايئ.

الســبت  ٣٠نوفمرب
“ديفرت”
لـ زر يســيناي بريهاين ميهاري
 ٩٩ | ٢٠١٤دقيقــة
ً
مساء
٦:٠٠
املوقــع :قاعة أفر يقيا
ملخــص :مــن املنتجــة التنفيذيــة أنجلينــا جــويل بيت ،يــأيت الفيلم الدرامي
"ديرفــرت" احلائزةعــى اجلوائــز ،والــذي تســتند أحداثه إىل قصــة حقيقية ملهمة

الســبت  ٢نوفمرب
َ ْ
“ح َمل”
لـــ يارد ز يليك

لفتــاة إثيوبيــة شــابة ومحــام عنيــد متورطــة يف صــدام حياة أو مــوت بني التقاليد
الثقافيــة وقضايــا املســاواة يف احلقــوق يف بلدهــم .عندمــا تختطــف هريوت البالغة
ً
مــن العمــر ً ١٤
عامــا وفقــا لتقليــد قر يتهــا الر يفيــة املتمثلة يف اختطاف النســاء
مــن أجــل الــزواج ،تقــاوم وتقــوم بقتــل آرسها والــزوج املقصود عن طر يق اخلطأ.

 ٩٤ | ٢٠١٥دقيقــة
ً
مساء
٦:٠٠

يطالــب القانــون املحــي بإصــدار حكــم باإلعــدام عىل هريوت ،لكن مزيا ،ويه

املوقــع :قاعة أفر يقيا

محاميــة صارمــة ومتعاطفــة تعمــل يف مكتــب للمســاعدة القانونية للمرأة،
تتدخــل وتناضــل مــن أجلهــا .مــع كــون كل من حياة هريوت ومســتقبل هذا

ملخــص :عندمــا يرســل الصــي اإلثيــويب إفرايم لإلقامــة مع أقارب بعيدين
خــارج وطنــه ،يأخــذ معــه أغنامــه احلبيبــة .يف أحــد األيام ،يخربه عمه أنه ســيتعني
عليــه التضحيــة بغنمــة مــن أجــل العيــد الديــي القادم ،لكن إفرايم عىل اســتعداد

املكتــب عــى املحــك ،يجــب عــى املرأتــن تقديم حجج للدفاع عن أنفســهن ضد
ً
جذورا .يرســم فيلــم "ديرفرت" صورة لبلد يف
أحــد أقــدم تقاليــد إثيوبيــا وأعمقهــا
ً
ً
كبريا ولألفراد الشــجعان املســتعدين لتشــكيله.
وقت يشــهد تحول

لفعــل أي يشء إلنقــاذ صديقــه الوحيــد والعــودة به إىل املزنل.
الســرة الذاتيــة :زر يســيناي بريهــاين ميهــاري هــو كاتب/مخرج حائز عىل جوائز
الســرة الذاتيــة :عمــل يــارد ز يليــك ،املولــود يف إثيوبيــا ،يف عدد من املنظمات

ولديــه أكــر مــن عــر ســنوات مــن اخلــرة يف صناعة األفالم .ولد ميهاري يف

غــر احلكوميــة يف الواليــات املتحــدة وإثيوبيــا وناميبيــا والرنويــج قبل الرشوع يف

أثيوبيــا ونشــأ فيهــا قبــل أن ينتقــل إىل الواليــات املتحدة لاللتحاق بمدرســة

مهنــة اإلخــراج الســينمايئ .قــام يــارد بكتابــة وإنتاج وتوجيــه وتحر ير العديد من

الســينما يف جامعــة جنــوب كاليفورنيــا ،وبعدهــا قام بتأســيس "هاييل أديس

األفــام الوثائقيــة القصــرة وكذلــك الروائيــة القصــرة ،كما عمل مع املخرج

بيكتــرز" إلنتــاج أول فيلــم روايئ طويــل لــه هــو بعنوان "ديرفرت" .يحمل

جوشــوا أتــش ليلــت يف الفيلــم الوثائقــي The Furious Force of Rhymes

زر يســيناي درجــة البكالور يــوس يف الفنــون مــن كلية الفنون الســينمائية يف

الــذي حصــل عــى عــدد مــن اجلوائــز .يف عــام  ،٢٠١٥أنهى يــارد أول فيلم طويل له
َ ْ
"ح َمــل" تــم تصويــره عــى هضبة شــمال إثيوبيا املرتفعة.
بعنــوان

جامعــة جنــوب كاليفورنيا.

ً
مقارنــة بالتار يــخ الطويــل والقــوي للفنــون األدبية والبرص يــة واألدائية يف إثيوبيا،

الســبت  ٢٦أكتوبر

تعــد الســينما يف إثيوبيــا بمثابــة تطــور ثقــايف حديــث .يف حني بنيت دور الســينما

“تزيا”

الشــهرية مثل إمباير و االمباســادور يف أديس أبابا يف عهد اإلمرباطور هيال

لـــ هيــي جري يما

ســياليس( ،)١٩٧٤ – ١٩٣٠ورغم أنها كانت خضعت لرقابة شــديدة ،فإنها

 ١٤٠ | ٢٠٠٨دقيقــة
ً
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اســتمرت خالل ســنوات فرتة حكم منقســتو هييل مر يم ،إال أنها عرضت
ً
أفالمــا أجنبيــة بشــكل حــري تقر ً
يبــا .مل تظهــر صناعة أفــام إثيوبية إال قبل
ًّ
ً
عرش يــن عامــا فقــط ،ممــا جعــل األفــام اليت صنعها اإلثيوبيــون لإلثيوبيني فنا
ً
شــعبيا .تعــرض اآلن األفــام اإلثيوبيــة ليــس فقــط يف دور الســينما املختلفة يف
املــدن الرئيســية يف البــاد بــل يتــم توز يعهــا ً
أيضــا عىل نطاق واســع عىل أقراص

األفريقي أنرببر إىل بلده األصيل خالل فرتة حكم نظام هييل ماريام منغستو

الفيديــو الرقميــة لســوق املهجــر اإلثيــويب يف الداخــل واخلارج .عالوة عىل ذلك،

املاركيس القميع وإدراكه بتهجريه وعجزه مع تفكك إنسانية شعبه وقيمه

هنــاك عــدد مــن األفــام الــي صنعها أثيوبيون يف الشــتات وتمتعت بإشــادة

االجتماعية .بعد قضاء أنرببر عدة سنوات يف أملانيا لدراسة الطب ،ال يعود

املوقــع :قاعة أفر يقيا

النقــاد وتقديرهــم .عــى ســبيل املثــال ،ال يعتــر مخرج ســينمايئ مثل هييل
جري يمــا أحــد أهــم صانــي األفــام اإلثيوبيــن فقط ،بل يعترب ً
ً
مخرجا أســودا
أيضا
ً
رائــدا يف الواليــات املتحــدة .مــن خــال هذه السلســلة الســينمائية  ،نهدف إىل

امللخص :يروي تزيا الذي تقع أحداثه يف إثيوبيا وأملانيا أحداث عودة املفكر

ً

إىل إثيوبيا إال ليجد بلد شبابه وقد حل االضطراب فيه .حلم أنرببر باستخدام
حرفته لتحسني صحة اإلثيوبيني تسحقه الطغمة العسكرية وتستخدم العلماء
ً
لتحقيق أغراضهم السياسية .بحثا عن الراحة يف مزنله الريفي ،ال يجد أنرببر أي

عــرض مجموعــة مــن األفــام اإلثيوبيــة املعارصة – القصــرة واألفالم الوثائقية

مأوى من العنف ،والعزاء الذي توفره ذكريات شبابه يستبدل برسعة بالقوى

والروائيــة القصــرة – البــارزة جلودتهــا اجلماليــة الرائعــة وتحليلهــا العميق للحياة

املتنافسة من الفصائل العسكرية واملتمردة .يجب عىل أنرببر تحديد ما إذا كان

السياســية والثقافيــة اإلثيوبيــة .مــن بــن املوضوعــات امللحــة اليت تطلب منا

يستطيع تحمل التوتر أو تجميع حياة من الشظايا امللقاة حوله.

هــذه األفــام وضعهــا يف عــن االعتبــار :الفجــوة بني إثيوبيــا الر يفية واحلرض ية ؛
مطالب املســاواة بني اجلنســن ؛ الســنوات املضطربة للثورة اإلثيوبية ؛ وتجربة

الســرة الذاتية :هييل جري يما هو مخرج أفالم مســتقل وأســتاذ الســينما

الشــتات ،وكلهــا مواضيــع هلــا صــدى عميق يف عاملنا املعارص.

بجامعــة هــوارد بواشــنطن عاصمــة الواليــات املتحدة .ولد جري يما ونشــأ يف
إثيوبيــا قبــل يهاجــر إىل الواليــات املتحــدة يف عــام  .١٩٦٧يف شــيكاغو ،درس
التمثيــل قبــل االلتحــاق بمدرســة جامعــة كاليفورنيــا يف لــوس آنجيلوس للمرسح
والســينما والتلفز يــون ،حيــث أهلمــه ّ
تعرضــه ألفالم أمر يــكا الالتينية للعمل
عــى اســتخراج تراثــه الثقــايف .بعــد االنتهــاء من أطروحتــه الفيلمية "بوش ماما"
( ، )١٩٧٥تلقى جري يما إشــادة دولية عن فيلمه "احلصاد 3000 :ســنة" (، )١٩٧٦
الدرامــا اإلثيوبيــة الــي فــازت باجلائــزة الكــرى يف مهرجان لوكارنو الســينمايئ .بعد
فيلمــه احلائــز عــى اجلوائــز "رمــاد وكهرمــان" احلائز عىل اجلوائز ( )١٩٨٢واألفالم
الوثائقيــة "ويلمنجتــون  -١٠الواليــات املتحــدة األمر يكيــة  "١٠،٠٠٠قــام جري يمــا بتصوير
ّ
ملحمتــه "ســانكوفا" ( ،)١٩٩٣أحــد أوائــل األفــام الروائيــة الطويلة اليت مثلت
ممارســات العبودية األمر يكية .يف عام  ،١٩٩٦أســس جري يما مكتبة ســانكوفا

إثيوبيا في الخيال:
مهرجان سينمائي

بشكل غري مبارش ،عن املشاكل التاريخية والسياسية واألخالقية آلثار االستعمار.
عىل سبيل املثال ،ويف الفنون البرصية واألدب ،أهلم الفنانون والكتاب
املعارصون استجوابات نشطة يف حيوات وتجارب اإلثيوبيني كمنتج لتاريخ
معقد من عالقات القوة ،وعىل سبيل املثال ،يسائل قلقهم من الثورة احلرضية
اليت أثرت عىل ماليني األرواح اسرتاتيجية االمتياز واالستبعاد اليت تتبعها
ً
فضال عن آثارها عىل املدى الطويلّ .
تتضمن أعمال مايكل
احلرضية اإلثيوبية،

ُ
تسيغاي وهيلني زيرو وبريهانو اشاجري ،باإلضافة إىل ك ّتاب مثل بوكيتو سيوم

وشيمليس بونسا ،من بني العديد من الفنانني والكتاب املعارصين اآلخرين،
أمثلة عىل أنماط اهليمنة واإلقصاء يف سياق التمدن .من املؤكد أن هذه
األنواع من االهتمامات السياسية قد ترددت ً
أيضا بني املوسيقيني والفنانني
ً
ً
مهما النتقادات عدم املساواة والدعوة إىل املساواة
الذين يولدون مصدرا
والعدالة االجتماعية.
يف أواخر القرن العرش ين وأوائل القرن احلادي والعرش ين  ،عاىن اإلثيوبيون
ً
ً
أيضا من مستوى غري مسبوق من اهلجرة اىل اخلارج وخلقوا مهجرا جديدا
ً

صاغ كيفية تخيل اإلثيوبيون يف الداخل واخلارج أنفسهم وكيف شكلوا هوياتهم
اجلديدة .لدى اإلثيوبيني اآلن مجتمعات كبرية يف الشتات يف أمريكا الشمالية
وأوروبا ،باإلضافة إىل عدد كبري من السكان يف القرن اإلفريقي والرشق
األوسط  ،وهم شعب يجابه املسائل املعارصة امللحة املتعلقة باهلجرة والعرق
ّ
واملواطنة .أثرت املخاوف اليت نشأت يف مثل هذه الظروف عىل أعمال الفنانني
اإلثيوبيني املغرتبني كالروائيون دينو مينجستو ومازا منغست أو صانيع األفالم
مثل هييل جرييما ويماين ديمييس ،الذين قدموا لنا رسديات تسجل األعداد
القياسية لإلثيوبيني الذين غادروا بلدهم يف نصف القرن املايض .يفتح هذا
ً
العمل اجلديد مساحة حرجة للتفكري يف أسئلة الشتات من خالل الدراسات
اإلثيوبية ،والتفكري يف الشتات اإلثيويب من وجهة نظر الدراسات اإلفريقية.
يهــدف هــذا املؤتمــر إىل استكشــاف تار يــخ إثيوبيــا يف حــد ذاتهــا وعالقتها املعقدة
بتار يــخ القــارة األفر يقيــة وكذلــك تار يــخ املغرتبني األفارقة األوســع والعامل بأرسه.

المؤتمر
إثيوبيــا :أمــة حديثة  -جذور عريقة

األوسع لدراسات السود  /إفريقيا .األهم من ذلك ،مل يكن لدى دو بويز قراءة
ً
باطنية للعالقات التاريخية اليت حدثت يف وادي النيل ،بل يطرح بدال من ذلك
وادي النيل عىل النحو الذي يسميه فيكرو غربكيداين "مفرتق طرق حضاري".

يدعو مؤتمر "إثيوبيا :أمة حديثة  -جذور عريقة" مجموعة من الباحثني
املتعددي التخصصات للنظر يف قضايا احلداثة اإلثيوبية ضمن سياق وطين

كتب دو بويز يف عام " :١٩١٥لقد كان التواصل بني أفريقيا والبالد العربية
ً
ً
ومستمرا لدرجة أنه من املستحيل اليوم فصل
متقاربا
وأجزاء أخرى من آسيا

ودويل .يف العديد من املجاالت بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،أثرت

صالت الدم" .لسوء احلظ  ،مل يرق مجال الدراسات اإلثيوبية إىل مستوى رؤية

وهيمنت صورة إثيوبيا كدولة سوداء ذات سيادة عىل املناقشات اليت دارت

دو بويز لدراسات السود/األفريقيني ،وقطع املؤرخون احلديثون تاريخ وادي
ً
بعيدا عن تاريخ إفريقيا مستبعدين أي صلة بينهما.
النيل

حول احلركات اليت تراوحت بني القومية اإلفريقية إىل املركزية األفريقية يف
القرن العرش ين .يهدف املؤتمر إىل طرح نموذج معريف عابر للقوميات يمكنه
إلقاء الضوء عىل التعقيدات السياسية والثقافية والفكرية احلالية ألقدم دولة

بقدر ما يساعد ذلك عىل فضح افرتاضات مركزية أوروبا اليت تضع إثيوبيا /

قومية يف إفريقيا.

إفريقيا يف منطقة السلبية ونقل الدراسات اإلثيوبية لتضعها ضمن إطار دراسات
ّ
وخاصة مع االصطالح
السود فإنه بإمكان أن تكون وجهة النظر الدوبويزية،

هناك الكثري يف اهلوية الثقافية والسياسية إلثيوبيا اليت سيجدها اجلمهور املعارص
ً
ملهما .عىل سبيل املثال ،بينما تقول األطروحة االستعمارية إن إفريقيا

السابق ،يمكن أن تعمل وسيلة للتفكري يف دراسة إثيوبيا باعتبارها ملتقى طرق

يه اخرتاع استعماري أورويب ،ترى األطروحة غري االستعمارية يف البحث
األكاديمي أثيوبيا من منظور االستثنائية ،أي أن إثيوبيا – اليت مل ُتستعمر

يشمل العالقات املادية التاريخية لشعوبها مع بقية إفريقيا واملغرتبني السود
والعامل العريب وآسيا عىل َّ
الرغم من عالقتهم املتوترة مع الغرب.

ً
أبدا – يف إفريقي وليس منها .ومع ذلك ،كانت إثيوبيا ً
رمزا للفخر للسود يف

ويف الواقع ،قاد العملية اليت أصبحت من خالهلا اهلوية السياسية اإلثيوبية

القارة األفريقية واملهجر العاملي .وكما قال العامل األمرييك اإلفريقي الراحل

تتشابك مع اهلوية السياسية ألفريقيا القارية  ،اإلمرباطور هيال سياليس ،مع

وليام سكوت" ،بحلول النصف األخري من القرن املايض ،أمست تلك العقيدة

حفنة من الدبلوماسيني اإلثيوبيني الذين عبئوا الطبقات اإلثيوبية املتعلمة

ميتة وتم رفضها ،لكن األيديولوجية الكتابية املتمثلة يف اخلالص والعرق اليت
ُتعرف اآلن باسم اإلثيوبية كانت مصدر إهلام للسود الذين ينتمون إىل العقائد

بويع وإيديولوجية عموم إفريقيا .ومع ذلك ،حىت مع إنشاء منظمة الوحدة
ً
حاليا باسم االتحاد األفريقي – يف عام  ١٩٦٣يف
األفريقية ( – )OAUاملعروفة

الربوتستانتية يف أجزاء من الشتات األفريقي منذ ما يقرب من ً ٢٥٠
عاما".
ً
ّ
سجله سكوت زمنيا عىل النحو التايل :الربوتو-إثيوبية
اإلثيوبية هلا تاريخ طويل
ُ
 ، ١٨٠٠-١٧٠٠اإلثيوبية املمأسسة  ، ١٨٣٠-١٨٠٠اإلثيوبية الكالسيكية ، ١٨٦٥-١٨٣٠

اإلثيوبية ما بعد العتق  ، 1915 ، ١٩١٥-١٨٦٥إثيوبيا الزنجية اجلديدة ، ١٩٣٠-١٩١٥
اإلثيوبية املسيانية  ١٩٤٥-١٩٣٠واإلثيوبية احلديثة  ١٩٤٥وحىت اآلن.

أديس أبابا ،كانت عالقة إثيوبيا املتسقة والزمنية بالسكان املنحدرين من أصل
أفريقي غامضة .األهم من ذلك ،تستمر االفرتاضات عن إثيوبيا كدولة ذات
هوية ممزية يف العمل ضمن تأريخ منعزل قائم ُيشغل التاريخ والثقافة دون
ً
التيارات االنتقائية املتعددة التخصصات نظريا للدراسات االستعمارية .مل يعمل
هذا املنظور عىل تعقيم املناقشات الفكرية والبحثية فقط بل وأفقر املمارسات
السياسية ً
أيضا .إن عدم وجود رؤية وحدوية إفريقية ووجود هيمنة سياسية

اهتم الباحث األمرييك من أصل إفريقي الراحل دو بويز بشدة بتطوير عالقة
ّ
مثمرة بني اإلثيوبيني واألفريقيني-األمريكيني ،حيث مثلت إثيوبيا له الويع

استعمارية قد أدت بالفعل إىل تعقيد السيع اإلثيويب للحصول عىل هوية ما

الوحدوي األفريقي والرغبة يف تصفية االستعمار .من خالل دمج تاريخ

بعد االستعمار احلديثة .من ناحية أخرى ،ال يزال التاريخ السيايس الصاخب

حضارات وادي النيل يف املايض اإلثيويب ،حاول دو بويز دمج إثيوبيا يف املجال

إلثيوبيا يف القرنني العرشين واحلادي والعرشين ينتج معرفة تتحدث ،وإن

محاضرة افتتاحية
إليزابيث جورجيس

إعــادة تخيــل احلداثــة :رسد نقــدي ُ
للمتخيل االســتعماري وما بعد االســتعماري

دغماوي ووبشت

الشتات اإلثيويب

للحداثــة اإلثيوبية
الشــتات اإلثيويب يشــكل أحد التطورات الرئيســية يف التار يخ اإلثيويب احلديث ،إذ
رغــم امتــاك النظر يــات املعــارصة للحداثــة األفر يقيــة داللــة وتمثيل يف

انتــر اإلثيوبيــون يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ ســبعينيات القرن العرش ين؛ من

املنظومــات األوســع للــويع االســتعماري وعالقاتــه ،إال أن احلالــة التار يخية

الواليــات املتحــدة إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومن اململكة العربية الســعودية

الفر يــدة إلثيوبيــا تتطلــب أســئلة جديــدة مــن االســتقصاء لتخمــن كيفية تفاوض

إىل جنــوب إفر يقيــا .ســركز هــذه املحــارضة عــى كيفية تعامــل اإلثيوبيني الذين

اإلثيوبيــن عــى وضعهــم "املســتقل" مــن خــال وضد الرتتيبات االســتعمار ية
الــي شــكلت الواقــع التار يــي والثقــايف واملـ ّ
ـادي لنظرائهم األفارقــة .إثيوبيا

يعيشــون يف اخلــارج مــع اهلويــات والثقافــات الوطنيــة اجلديدة ،وعىل نطاق
أوســع ،مع تجربة الشــتات اجلديدة.

مختلفــة بالفعــل ،عــى العكــس مــن البلــدان األفر يقيــة األخرى حيث تســببت
اآلثــار الكــرى للعالقــات بــن املستعمر/املسـ َ
ـتعمر يف تمــزق أســايس يف تار يخ
ِ
َ
املسـ َ
ـتعمر وحيــث عـ ّـرف اخليــال االســتعماري املســتعمر عىل أنــه "اآلخر" .انهماك

سورافيل ونديمو

املنتجــن الثقافيــن املبهــم مــع اإلرث االســتعماري وسياســاته املرتبطــة بــه ال
يــدل عــى أي تفســر للتعقيــدات الــي ّ
حرضــت عىل اشــكال احلداثــة اإلثيوبية
وتوصيفــات معناهــا وصنعهــا .وبالتــايل ،يهــدف هــذا العــرض التقديمي إىل
اســتجواب هــذه املفارقــات والتناقضــات أثنــاء ظهورهــا يف الفكــر الفين والفكري
يف ســياق تار يخ احلداثة.

ّ
تجســد تصفية االســتعمار يف التأر يخ
ّ
سرتكز هذه املحارضة عىل التأريخ اإلثيويب .الفرضية الرئيسية يف هذه املحارضة يه
ما أصبح ُيعرف باسم "االستثنائية اإلثيوبية" ،اليت ال تعيق فقط النقاش النقدي
ّ
السامية اليت تعزل الدراسات اإلثيوبية عن الدراسات اإلفريقية
حول األطروحة
ً
ً
بل وتتجاهل أيضا أي تعامل ذي مغزى مع التاريخ باعتباره تخصصا ومهنة.

وباتباع أطروحات دو بويز والتفاعل مع فلسفة هيجل للتاريخ اليت تضع إثيوبيا
يف فضاء متناقض (ال يف إفريقيا وال يف أوروبا)ّ ،
توضح هذه املحارضة كولونيالية
التأريخ اإلثيويب وأوجه القصور املعرفية املرتبطة به .كتدخل نقدي ،ينادي التأريخ
ً
الذي يتخذ من تصفية االستعمار منهجا له بعالقات ديالكتيكية عابرة للوطنية
من أجل فهم التأثري الكبري لالنتماء العريق والطبقي والديين عىل احلراك
االجتمايع والقيود املجتمعية.

البرامج
والمواضيع

األربعاء  ١١مارس
الموقع :قارة أفريقيا

مؤتمر أكاديمي -الجزء األول
إثيوبيا :أمة حديثة  -جذور عريقة
ً
التفاصيل تعلن الحقا
عرض فيلم

الموقع :قاعة أفريقيا

"يي وونز مايبيل :الطوفان"
لـ سالم مكوريا
 ٦١ | ١٩٩٧دقيقة

السبت  ٢١مارس
ً
 ٦:٠٠مساء
الموقع :قاعة أفريقيا

عرض فيلم
“جوزو”
لـ عايدة أشينافي
 ١٣٨ | ٢٠٠٩دقيقة

السبت  ١ ،مايو
ً
 ٦:٠٠مساء

"مكاشفات الشفق :مراحل في حياة وزمان

الموقع :قاعة أفريقيا

اإلمبراطور هيال سيالسي"

عرض فيلم

لـ يماني ديميسي
عرض فيلم |  ٥٨ | ٢٠٠٩دقيقة
الجمعة  ٢٩مايو -

مؤتمر اكاديمي – الجزء الثاني

الموقع :اديس ابابا -

إثيوبيا :أمة حديثة  -جذور عريقة
ً
التفاصيل تعلن الحقا

السبت  ٣٠مايو
إثيوبيا

*

ّ
ّ
فعاليات تتطلب شراء تذاكر .التذاكر ستباع اقرب إلى موعد الفعالية.

خريف ٢٠١٩

ربيع ٢٠٢٠

الجمعة  ١١أكتوبر
ً
 ٧:٣٠ - ٦:٠٠مساء

محاضرة ومؤتمر صحفي

السبت  ١١يناير
ً
 ٦:٠٠مساء

“قصص متجولة”

الموقع :قاعة أفريقيا

إثيوبيا :تاريخها وثقافتها

الموقع :قاعة أفريقيا

لـ دغماوي ِيمر

األساتذة سورافيل ونديمو ،إليزابيث جيورجس

عرض فيلم

 ٥٦ | ٢٠١٣دقيقة

ودغماوي ووبشت في حوار مع صالح حسن،
مدير المعهد

السبت  ١٥فبراير –

افتتاح معرض

ً
 ١٠:٠٠ - ٨:٠٠مساء

عرض موسيقي

السبت  ٢٣مايو
ً
 ٦:٠٠مساء

الفنانة عايدة مولوني

الموقع :قاعة أفريقيا

أليمايهو اشيتي والفرقة

متحف الشارقة للفنون

(بمشاركة بيثليهيم بيكيلي)
االثنين  ٩مارس
ً
التفاصيل تعلن الحقا

السبت  ١٢أكتوبر
ً
 ١١:٠٠ - ٩:٣٠مساء

عرض موسيقي

الموقع :قاعة أفريقيا

أليمايهو اشيتي والفرقة
(بمشاركة بيثليهيم بيكيلي)

اخراج سورافيل ونديمو ابيبي
الثالثاء  ١٠مارس
الموقع :قارة أفريقيا

السبت  ٢٦أكتوبر
ً
 ٦:٠٠مساء
الموقع :قاعة أفريقيا

مسرحية
حطام :أم الشجاعة اإلثيوبية

عرض فيلم

مؤتمر أكاديمي -الجزء األول
إثيوبيا :أمة حديثة  -جذور عريقة
ً
التفاصيل تعلن الحقا

“تيزا”
لـ هيلي جيريما
 ١٤٠ | ٢٠٠٨دقيقة

الموقع :قاعة أفريقيا

عرض فيلم
“بيريكه”

السبت  2نوفمبر
ً
 ٦:٠٠مساء

عرض فيلم
َ َ ْ
“حمل”

الموقع :قاعة أفريقيا

لـ يارد زيليك
 ٩٤ | ٢٠١٥دقيقة

السبت  ٣٠نوفمبر
ً
 ٦:٠٠مساء
الموقع :قاعة أفريقيا

عرض فيلم
“ديفرت”
لـ زريسيناي بيرهاني ميهاري
 ٩٩ | ٢٠١٤دقيقة

لـ نيسانيت تيشاجر أبيجيز
 ٧ | ٢٠١٩دقائق
الموقع :قاعة أفريقيا

عرض غنائي*
ً
التفاصيل تعلن الحقا

برنامــج الفعاليات

إثيوبيا :موســم اكاديمي وثقافي
(أكتوبــر  -٢٠١٩مايو )٢٠٢٠
إثيوبيــا :أمــة حديثة  -جذور عريقة

برتكــزه عــى إثيوبيــا ،يهــدف هــذا املوســم إىل تســليط ضوء جديد عىل تار يخ

كجــزء مــن برنامجــه الســنوي العــام ،يخطــط معهد أفر يقيا لتنظيم موســم من

إثيوبيــا وحارضهــا ،مــع النظــر يف اآلن ذاتــه يف مســاهماتها يف النقاشــات احلالية

األنشــطة العلمية والثقافية والفنية بمختلف الوســائط واألنواع واليت ســركز

حــول احلداثــة واحلالــة املا-بعــد اســتعمار ية .ســيجد اجلمهور يف العاملني العريب
ً
واإلســامي عــى مصــادر إهلــام كثــرة يف تار يــخ إثيوبيا بالنظــر خصوصا إىل التار يخ

يف جميــع أنحــاء العــامل (أمر يــكا الشــمالية واجلنوبية وأوروبا والرشق األوســط

املبكر لإلســام وعالقته الفر يدة مع إثيوبيا ،إذ الذ املســلمون األوائل إىل أرض
ُ
ً
احلبشــة بحثــا عــن األمــان .مــن املأمــول أن يبحث املؤتمــر املقرتح "إثيوبيا :أمة

عــى بلــد واحــد مــن القــارة األفر يقيــة أو إحدى مجتمعات الشــتات األفر يقية
ومنطقــة البحــر الكار يــي وآســيا وغريهــا مــن املناطق) .برتكزيه عىل بلدان
ّ
معينــة ،يهــدف معهــد أفر يقيــا عــر هــذه السلســلة من األنشــطة إىل إبراز التار يخ
املتشـ ّ
ـعب للقـ ّ
ـارة االفر يقيــة وشــعوبها وثقافاتهــا وحضاراتهــا وكذلك حارضها

وأزماتها عىل نطاق عاملي واســع.
ّ
يف العــام الــدرايس  ،٢٠٢٠-٢٠١٩ســركز معهــد افر يقيــا عــى إثيوبيــا باعتبارها األوىل
ّ
يف هــذه السلســلة .ولتحقيــق هــذا اهلــدف ،كلــف املعهــد ثالثة من الباحثني

حديثــة  -جــذور عر يقــة" يف تار يــخ إثيوبيــا وتنوعهــا العــريق وإرثها الثقايف الغين
وإســهاماتها يف مرشوع احلداثة يف إفر يقيا .من املأمول ً
أيضا استكشــاف

ّ
اإلثيوبيــة وكيفيــة قيــام صــورة إثيوبيا كدولة ســوداء ذات ســيادة بالتأثري
مفهــوم
عــى نقاشــات الوحــدة اإلفر يقيــة واملركز يــة االفر يقية واهليمنــة عليها .يمكن
تعلــم الكثــر مــن تار يــخ إثيوبيــا كإمرباطور يــة عر يقة ودولــة قومية حديثة يف

ونديمــو (جامعــة أديــس أبابــا) ودغماوي ووبشــت (جامعة بنســلفانيا) لصياغة

الوقــت الــذي تبحــث فيــه مجتمعــات الشــتات يف جميــع أنحاء العامل عن أجوبة
ً
لنمــاذج احلداثــة والعوملــة والوحــدة األفر يقيــة ،وخصوصــا عند إيصال هذه
ً
ً
علميا من جزأين وسلســلة من
الــدروس مــن خــال مــا ُيتوقــع أن يكــون مؤتمــرا

برنامــج مفصــل للموســم اخلــاص بإثيوبيــا .يشــتمل الربنامج املقرتح عىل

العــروض املوســيقية والســينمائية واملرسحيــة احليــة ،باإلضافــة إىل معرض للفن

األنشــطة التاليــة )١( :مؤتمــر علمــي متعــدد االختصاصــات من جزأين بعنوان

اإلثيويب املعارص.

اإلثيوبيــن البارز يــن؛ إلزيابيــث و .جورجيــس (جامعة أديس أبابا)؛ ســورافيل

"إثيوبيــا :أمــة حديثــة  -جــذور عر يقــة" ينظــم بالتعاون بــن معهد أفر يقيا يف
الشــارقة وكليــة الفنــون املرسحيــة والبرص يــة ومعهد الدراســات اإلثيوبية يف
جامعة أديس أبابا الذي ســيتم افتتاحه يف الشــارقة يف مارس  ،٢٠٢٠وســيعقد
اجلــزء الثــاين يف أديــس أبابــا يف مايــو ٢٠٢٠؛ ( )٢مهرجــان ســينمايئ؛ ( )٣عرض
مــريح مقتبــس مــن مرسحيــة لكاتــب مرسيح إثيويب؛ ( )٤سلســلة من
العروض املوســيقية؛ و ( )٥معرض فين لفنان إثيويب معارص .ســيبدأ موســم
إثيوبيــا يف أكتوبــر  ٢٠١٩ويســتمر حــى مايو .٢٠٢٠

مقدمة

موسم مخصص لألقطار
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