پروژه ی "عکس و فیلم تو با موضوع وطن" در ساختمان فرهنگی وانز
کجا احساس میکنی در خانه ی خودت هستی؟ وطن برای تو چه معنی دارد؟ چطور میتوانی "وطن" را به تصویر بکشی؟
در این پروژه تعداد  ۱۴خانوم جوان از کشورهای مختلف تالش میکنند ،هر یک فیلم مربوط به وطن خود را بسازند .به همین منظور
آنها یکدیگر را در دو سمینار مالقات کردند .در زمان بین این دو سمینار ،ایده های خود را پرورش دادند و برای به تصویر کشاندن
آن ،به جمع آوری مواد الزم پرداختند.در اولین سمینار از  ۱تا  ۳اکتبر پیشنهادات زیادی از طریق یک سخنرانی جالب با خانم لیال
احمدزای داشتیم .اویک روزنامه نگار چند رسانه ای و عکاس هست ،همچنین فعال برای رسانه سازان جدید المانی .اثرات وی شامل:
فرودنیاوردن  ،تصویری از خانم ها در کابل هستند.
او همینطور وارد به تکنیک مصاحبه ،و چطور میشود با عکسبرداری چیزی را به تصویر کشید و یا داستان گویی است .با
راهنمایی کار با دوربین و صدابرداری و ویرایش این پروسه شروع میشود ،که ایده های خود را در مورد وطن به تصویر نمایش
دهند.
در آخر سمینار اعضا به چند گروه تقسیم شده و در سمینار دوم از  ۲۹اکتبر تا  ۲نوامبر هر کدام از گروه ها ایده های خود را برای
عکس و فیلم مربوطه طرح میکنند و نظرات با کمک یکدیگر کامل تر می شوند .همچنین سواالت تکنیکی مطرح میشوند و آنها یاد
میگیرند چطور با تکنیک کار کنند.
هرکدام شروع به عکس برداری در نقاط مختلف برلین میکنند و صدا ضبط میکنند .آنها در همه حال از طرف فیلم سازان و عکاسان
حرفه ای در زمینه های عکاسی ،صدا برداری ،متن و ویرایش حمایت میشوند تا بتوانند سازنده ی فیلم خود باشند.
در آخر تعداد زیادی فیلم با موضوعات مختلف که هر کدام گویای نظر شخصی سازنده فیلم در مورد وطن است ساخته شدند.
این فرآیند توسعه از فیلم ها قطعا طول میکشد و با پیشنهادات روزنامه نگاری همینطور با تجربه ی پناهندگی از اعضای این پروژه.
بزرگ شدن آنها در کشوری دگر و زندگی کردن و آموزش در برلین

