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چه چیزی ضرورت دارد تا مکانی را بشود خانه (میهن،وطن) نامید؟ آیا خانه با جغرافیا و مکان است که معنی پیدا میکند و یا فضا و
آدمهای دورن آن ،خانه را تبدیل به خانه میکند؟ کجا و چطور میتوان تصویری واقعی یا رویایی از میهن پیدا کرد؟ برای مثال در شهری
همچون برلین ،مردمی با ملیتها وفرهنگهای متفاوت با آرزو و خواست های گوناگون آمده اند تا در کنار هم زندگی کنند؛ بعضی از آنها
اینجا به دنیا آمده اند ،بعضی به اینجا نقل مکان کرده اند و گروهی هم با زور و فشار یا به اجبار به اینجا پناهنده شده اند و میهنشان را
از دست داده اند .از این نقطه نظر و دیدگاه ،در خانه (وطن) بودن چطور تعریف میشود؟
در دوره ی امسال  BilderBewegungBerlinشما به همراه دیگر شرکت کنندگان ـ بین  ۱۶-۲۵سال ـ با ملیت های متفاوت و
زبانهای مختلف تصویر خانه ومیهن را خلق میکنید.
در این دوره از کارگاه عکاسی با تکنیک های متفاوت عکاسی و با روشهای بیان هنری  :عکاسی سیاه و سفید ،عکاسی آنالوگ،
عکاسی دیجیتال و عکس متحرک آشنا میشوید .هدف این کارگاه به اشتراک گذاشتن و تبادل دیدگاه های متفاوت با دیگر شرکت کنندگان
در پروژه ” “eye-landاست.
•
•
•

دوربین و دیگر لوازم مورد نیاز در مجموعه فرهنگی ونزی فوروم ( )wannseeFORUMموجود میباشد.
عکس های خلق شده در این دوره از کارگاه  ،به پروژه “ “eye_land: heimat, flucht, fotografieفرستاده می شوند
و در وب سایت  eye-land.orgبه معرض عموم گذاشته میشود.
عکسهای منتخب شده از میان تمامی پروژه های ارسالی به ” “eye-landدر نمایشگاه سال  ۲۰۱۹به نمایش گذاشته خواهد
شد.

با کمی خوش شانسی ممکن است منتخب بعدی شما باشید و به فستیوال برلین دعوت بشوید(( .فستیوال بزرگی از عکاسی!))
زمان  ۵ :روز از  ۲۱تا  ۲۵جوالی (۲۰۱۸ (Juli
رده سنی  :جوانان  ۲۵-۱۶سال
هزینه  :برای پناهندگان رایگان می باشد .برای دیگر شرکت کنندگان  ۱۳۰یورو شامل خوراک و خوابگاه می باشد.
ثبت نام  ullrich@wannseeforum.de :و یا wannseeforum.de/homebase
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