پروژه :عکس-فیلم تو با موضوع "وطن" از یک اکتبر تا دو نوامبر۲۰۱۸
اطالعاتی درمورد فیلم
عنوان :وطن من ،داستان من ،مکزیک
داستان  :دیانا
عکس ها :خانواده ی دیانا
صدا Final cut library :
موزیک Opening para Songo 21 :
مدت زمان ۲ :دقیقه و  ۴۶ثانیه
سال تولید۲۰۱۸ :
زبان :آلمانی
آدرس https://vimeo.com/299240031 :
محتوای فیلم :خانم فیلمساز جوان با عکس های شخصی خود  ،خانواده و وطنش مکزیک را به ما نشان میدهد.او به ما
عکس های خانوادگی خود که مخصوصا در موقعیت های شادمانی گرفته شده اند را نشان می دهد .روز به دنیا آمدن،
تولدها ،جشن ها و مسافرت هایی که اعضای خانواده درشان شرکت داشتند .ما تماشا میکنیم چطور این خانم فیلمساز
بزرگ شده و با لباسی از بادکنک دربین مردمان رقصنده است .او در متن برایمان تعریف میکند چطور در سن  ۵سالگی،
جدایی پدر و مادرش را تجربه کرده است .عکس ها نشان می دهند که درآن زمان این خانواده کنار یکدیگر بودند.
گفتگو :داستان من از  ۴آگوست  ۲۰۰۱دریک خانواده ی متحد ،کاتولیک و گرم شروع میشود.وقتی که من یک سال و نیم
ب ودم،چهارمین عضو خانواده به ما پیوست؛ برادر عزیزم دیاگو
پدرومادر من از هم جداشدن ،وقتی که من فقط  ۵ساله بودم.این موضوع برای من خیلی بد نبود! ناگهان میتوانستم همه چیز
را دوبار جشن بگیرم.اما این ناراحت کننده بود که من فقط میتوانستم پدرم را هردوهفته یکبار ببینم.
از قبل از به دنیا آمدن من مهمانی های خانوادگی ما خیلی خوب بودند ،اما میبایست کسی می بود که این مهمانی هارا بهتر
کند؛ من!
بهترین چیز در مهمانی خانوادگی اینه که ما می توانیم یک زمان بسیار زیبا را درکنار هم بگذرانیم .چیزی که نباید از قلم
بیفتد ،غذای لذیذ مکزیکی و موسیقی آمریکای التین هست.
همون طور که براتون تعریف کردم ،خانواده ی من کاتولیک هست ،به همین دلیل نمایشگاه جزوی از جشن های
خانوادگی ما هست .در آمریکای الت ین ،همیشه وقتی کسی یه واقعه ی مهم دارد ،به کلیسا میرود و دعا میکند .فقط در این
حالت آن فرد میتواند مطمئن باشد که آن واقعه به خوبی پیش می رود.
سفرهای کوچک و تعطیالت هم دقیقا مثل جشن ها ،مهم هستند .هرچند که در مکزیک اکوسیستم بسیار موجود است ولی
من همیشه دوس ت دارم به ساحل بروم .ما مکزیکی ها میگوییم :زندگی کنار ساحل لذیذتر است ،و این حقیقت دارد.

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

