پروژه :عکس-فیلم تو با موضوع "وطن"
اطالعاتی درمورد فیلم
عنوان :غذای عربی
جهت :آیت ،بیان ،نمرین
عکس برداری ،خوانندگی و ضرب  :آیت ،بیان ،نمرین
صداگذاری :ریختن نوشیدنی ،غذا پختن با اجاق گاز  ،صدای فوران و خش خش آب ،ظرفآلومینیومی را باز
کردن و در نهایت کتاب خانه:
www.geraeuschesammler.de
www.hoerspielbox.de
مدت زمان :پنج دقیقه و هجده ثانیه
سال ۲۰۱۸:
زبان ها :آلمانی (متن در تصویر) عربی (خوانندگی)
آدرس مربوطه:
https://vimeo.com/299234234
محتوای فیلم :مفهوم وطن برای تهیه کنندگان این فیلم با یک آشپزخانه ی عربی که شامل :صداها ،رنگها ،مزه
ها ،باهم غذاخوردن ،صحبت کردن ،خندیدن و آواز خواندن میشود ،مرتبط است .آنها درفیلمشان ما را با یک
روز و عادت های آشپزی خود آشنا میکنند .از قهوه ی صبح به صبحانه ای که از خوراکی های مختلفی تشکیل
میشود و روی سفره ای روی زمین صرف میشود.
نهار را در خانه یا آخرهفته با هم به پیک نیک میروند و کباب درست میکنند .عصرهم با شیرینی جات،انواع
آجیل و میوه ها ...
در فیلم میبینیم که چطور غذاها آماده میشوند و اسم آنها چیست ،همینطور اینکه چطور غذا پختن میتواند یک
کارهمگانی با خانواده ،دوستان ویا آشنایان باشد ،طوری که هرکس قسمتی از "وطن" را تشکیل میدهند.
عکسها به همراه آهنگی با مضمون "عشق" پخش میشوند.
احتیاط! با معده ی خالی به تماشای فیلم ننشینید.
متن های فیلم
قهوه :سوریه ای ها روز خود را با نوشیدن قهوه و گوش دادن به خواننده "فیروز" شروع میکنند.
صبحانه :فاته ،فول ،لبان ،مکدوس( بادمجان،فلفل دلمه ،گردو،روغن)  ،حمس( نخود،سس کنجد) ،چای  ،حمس با
ماست،نخود،فاته بدون گوشت ،املت و آویشن .دراخر هم شستن ظرف ها
نهار :فاتوش ،کباب،شاکریا(ماست و گوشت) اکرا(سس گوجه وگوشت)
گریل یا کباب :گوشت مخصوص کبابی (با گردو و پیاز و روغن) ،گوجه کبابی و پیاز که با کباب خورده میشود.
شیرینی جات :شبیات ،محتویات :شمالز ،نبلزیا ،خامه،کنافا و واربات

برنامه ی "عکس-فیلم " تهیه شده در پروژه ی "وطن" از یک مارچ تا سه نوامبر  ۲۰۱۸میباشد.
این سمینار یک همکاری از انجمن پایه وانز است که روایت بنیادی جامعه میباشد.
این پروژه ترویج شده از نام زیر میباشد:
Berliner Projektfonds kulturelle Bildung
همینطور این پروژه در چهار چوب همکاری با گروه نام برده در زیر در گروه رسانه های دیجیتالی و
دموکراسی تهیه شده:
Bundeszentrale für politische Bildung
مباحث و موضوعات فیلم ها ،نظرات و اعتقادات خود شرکت کنندگان این پروژه میباشد و نه نظرات انجمن پایه
وانز.
رهبر،سرگروه و استاد پاسخگو ی این برنامه ،:خانم کاتیا پراتچکه .ایمیل :
c-n-s@snafu.de
رهبر سمینار :خانم آنته اولریش .ایمیل:
ullrich@wannseeforum.de

