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hoş geldİnİz / WElcome
Bunun bir adı festival ama yaptığımız aslında çok kıymetli uluslararası bir eğitim malzemesinin daha geniş bir kitleye sunulması ve de yayılması.
Bu eğitim malzemesinin arasından en kıymetlilerini seçmeye çalışıyoruz. Bu yıl 25 kişilik çok seçkin ve genç bir ekip yalnızca bu ön seçimi değil, çevrimiçi platformun gereklerini, yönetmenlerle Soru-Cevap videolarını, tüm tercümeleri, basın ilişkilerini, tüm sosyal medyayı da yaptı ve
neredeyse tüm yıl çalıştı. Yaşadığımız büyük salgın, tüm insanlık için yangınlar, açlık, göç, susuzluk ve atık sorunu kadar birincil konudur. Bu yıl
festivali ilk kez çevrimiçi, güvenli bir platform üzerinden yapacağız. Umudumuz bu salgını bir an önce atlatıp tekrar birlikte olmak.
This is a festival but what we actually do is to present and disseminate highly valuable, international educational material to a wider audience. We
try to choose the most valuable ones among this material. This year, a young and distinguished team of 25 people participated in the pre-selection
process, worked on the technical aspects of online platforms, prepared and filmed Q&A sessions with the directors, translated all the material,
managed the public relations and all the social media accounts, and worked almost throughout the year. The pandemic that we have been experiencing is as significant as the fires, hunger, migration, and waste problem for all humanity. This year, we are going to have an online festival by
using a secure platform for the first time. We hope that we will soon overcome this pandemic and get together again.

Hakan Can Yılmaz
BIFED Başkanı
President of BIFED
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hoş geldİnİz / WElcome
Belki de aptalca sorunlara kafayı takan biriyim. Kafaya taktığım aptalca sorunlardan biri de klimalar. Sanırım son 25 yılı yoğun olmak üzere,
40 yıldır tüm binaların dışında hayli ağır bir klima ünitesi var. Çok ince iki demir üzerinde en azından on beş, yirmi kilo ağırlığında görünen bir
gövde. Sıcak soğuk ve diğer değişkenlerle bu taşıyıcı iki demirin hayli zayıfladığını ve yakında birçok klimanın insanların üzerine düşeceğini
düşünüyorum. Bu ülkede binaların gövdesinde çirkin çirkin asılı kaç klima olduğunu bilmiyorum.
Sanayi Devrimi’nin doğaya tarifi zor maliyeti bir yana, İngiltere’nin dünyanın neredeyse dörtte birini dolaysız ve açıkça sömürüsü üzerinde inşa
edildiğini bilirdik. Ben George Orwell’in Wigan İskelesi Yolu ve Jack London’un Demiryolu Serserileri kitaplarını okuyana kadar bu devrimin(!) en
büyük ve acımasız sömürüyü kendi vatandaşları, işçi sınıfı üzerinde uyguladığını bu açıklıkta bilmezdim.
Tarihte, geçmişte yapılan bir hata veya tarihin yanlış bir yorumu veya bir kavramın yanlış kullanımı çok farklı derinliklerde ve süreçlerde ortamı,
yaşamı, yaşamları, ekosistemi tahrip edebiliyor, bozabiliyor, daha büyük yanlışlara yol açabiliyor. Bu büyük yanlışlardan biri de “Sanayi Devrimi”
diye adlandırdığımız felaket rezalet. Güya gelişmiş yedi sekiz ülke de nükleer deneme adı altında güzel mavi gezegenimizi yaklaşık 2 bin 500 kere
falan bombaladılar. Durup dururken hem de. Biraz somut bilgi: Amerika Birleşik Devletleri 1945-1992 tarihleri arasında bin 32 nükleer bomba
denedi. Sovyetler Birliği ise dağılmadan evvel 1949’dan 1990’a kadar 715 nükleer bomba denedi. Fransa 1960-1996 arasında 210, İngiltere
1952-1991 arasında 45, Çin 1964-1996 arasında 45 nükleer deneme gerçekleştirdi. Herkesin nefretle bahsedip durduğu Kuzey Kore, Hindistan
ve Pakistan da bu büyük suçu en fazla on kere işlemiştir sanırım. Bu korkunç katliamların adı “deneme”.
Kavramları, insan olmayı, erdemi, asaleti, doğaya ve diğer canlılara saygıyı tekrar yerine oturtmaya çalışan insanlar belgeselciler. Onların kelimeleri ve görüntüleriyle okumayı yazmayı yeniden öğrendiğimizi hissediyoruz.
Maybe I care about the silliest things. One of these things is the air conditioner. I think in the last 40 years, and especially in the last 25 years,
there is a pretty heavy air conditioner unit outside of all the buildings. They rest on two seemingly thin pieces of iron and appear to weigh 15-20
kilos. Considering the changing weather and other variables, I think that these two pieces of iron are getting weaker by the day and soon many air
conditions will just fall down on people. I don’t know the number of the air conditioners hanging on the facades of the buildings, scarring the view.
Aside from the Industrial Revolution’s indescribable damage to the nature, we know that almost one fourth of the world has been built on Britain’s
direct and apparent exploitation. Until I have read George Orwell’s The Road to Wigan Pier and Jack London’s The Road, I didn’t know so well that
this industrial revolution practiced the greatest and the most ruthless exploitation on its own citizens, on the working class.
A mistake that was made in the past or a misinterpretation of history or misuse of a concept could destroy and disturb lives and ecosystems to
varying degrees and through different processes, and they may even lead to bigger mistakes. One of these mistakes is the catastrophe that wall ‘Industrial Revolution.’ The so-called developed countries of the world bombed our blue planet approximately 2500 times under the guise of nuclear
tests, and for no apparent reason. Some information: The United States tested 1032 nuclear bombs between 1945-1992. Before its disintegration,
the Soviet Union tested 715 nuclear bombs from 1949 to 1990. France tested 210 bombs between 1960-1996; Britain tested 45 bombs between
1952-1991; China carried out 45 nuclear tests between 1964-1996. North Korea, India, and Pakistan must have committed this crime 10 times at
most. These terrible occurrences are called ‘tests.’
Documentary filmmakers try to restore the concepts, being a human, virtues, nobility, the respect toward the nature and other creatures. We feel
like we learn reading and writing once more through their words and images.

Ethem Özgüven
Festival Koordinatörü
Festival Coordinator
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hoş geldİnİz / WElcome
Mavi gezegende Korona’ya karşı en sert önlemleri alıp en başarılı olan tek ülke, aynı zamanda ekonomik göstergeleri Koronavirüs sürecinde
olumlu gelişme gösteren ülke: Yeni Zelanda. Demek ki neredeyse bütün ülkelerin ekonomik gerekçelerle halkın hayatını riske attığı, yeterince
önlem almadığı bir zamanda bu salgına karşı alınan sert ve yerinde tedbirler ekonomik olarak da faydalı. Tüm bunların ötesinde aslolan insan
hayatı değil mi?
Tabii ki bu ülkenin başbakanı kadın.
Burada tabii ki kelimesini “doğal olarak” anlamında yerinde ve anlamlı kullandım sanırım. Bir vakitler “tabii ki” sözcüğünü insanı çıldırtacak
kadar yanlış kullanan bir dostum vardı. Şunun gibi: “Sonunda adamdan bir randevu aldık, gittik. Tabii ki adam ölmüş.” Bu cümleye karşılık hayli
sinirlenerek ve yüzünüzde tikler falan da başlayarak, “Hasta falan mıydı?” diye sorduğunuzda da büyük bir rahatlıkla, “Yo, niye hasta olsun adam
milletvekili” falan diye devam eden bir dostum. Bu cevaptan sonra enerjiniz ve yaşam sevinciniz söndüğü için konuşmayı kesmeye çalışmaktan
başka çareniz kalmazdı. Ama ne mümkün.
Dünyanın gittiği yere bakınca da yüzümde tikler başlıyor. Gezegenin yok oluşunu durdurmak olası değil gibi görünüyor ama en azından yavaşlatabiliriz. En azından tüm bu olup bitene, adaletsizliğe, şiddete, yok edilen ormanlara, tarım alanlarına, kirletilen sulara, özetle büyüklerin,
güçlülerin eylemlerine karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu festivali bunun için yapıyoruz. Hakikatle ilişkimiz kesilmesin diye yapıyoruz. Çok
kıymetli bir eğitim malzemesi daha geniş kitleye ulaşsın diye yapıyoruz. Hepsinden ötesi delirmediğimizi, bize benzeyen insanların var olduğunu
kanıtlamak için yapıyoruz.
The country that has taken the strictest measures against Covid-19 and has become the most successful country in battling with the virus on our
blue planet is New Zealand. New Zealand is also the only country whose economic indicators have showed a positive development during this
process. So, while almost all the countries have risked the lives of their citizens on the basis of economic reasons and have not taken the required
measures, it has been shown that the strict and timely measures that have been taken also prove to be economically beneficial as well. Beyond all
of these, human life is what really matters? Of course, the prime minister of this country is a woman.
Here, I think I have used the expression ‘of course’ appropriately and meaningfully to mean ‘naturally.’ Once I had a friend who would say ‘of
course’ too much and wrongly. For example, he would say that ‘we were at last able to get an appointment from him. We went there and he was
of course dead.’ Upon hearing this, you would be annoyed and your face would begin to twitch. And you would ask: ‘Was he ill?’ He would say very
comfortably that he wasn’t, that he was an MP. He would go on like this. After hearing this, your energy and zest for life would be extinguished and
you would be forced to end the conversation, if that were possible.
When I see the state of the world, my face begins to twitch again. It does not seem probable to put an end to the annihilation of the planet, but we
can at least slow it down. We can at least say that we are against all of these things that are happening, against the injustice, violence, destroyed
forests, agricultural lands, polluted waters. In brief, we can say that we are against the actions of the giants, of the powerful ones. We organize
this festival for this, for keeping in touch with the truth, for sharing valuable material with more people. But above all, we organize this festival so
as to prove that we are not mad and that there are people like us.

Petra Holzer
Festival Yönetmeni
Director of the Festival
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Yazar, yönetmen ve yapımcı Sonja Prosenc, The Tree (2014) ve History of Love (2018)
gibi eleştirmenlerin beğenisini kazanmış filmleri yazıp yönetmiştir. Başarılı ilk filminin ardından, Cineuropa tarafından 2016’da en ilginç, ümit vaat eden sekiz Avrupalı kadın yönetmen arasında gösterilmiştir. İkinci uzun metrajı History of Love çeşitli
geliştirme ödülleri almasının ardından, ilk gösterimini 2018’de Karlovy Vary Film
Festivali’ndeki ana yarışmada yapmış ve Büyük Jüri En İyi Film Mansiyon ödülünü almıştır. Film daha sonra başka pek çok ulusal ve uluslararası ödül alıp 2020’de ulusal
Oscar adayı seçilmiştir. Prosenc 2019’da Bosna’nın Oscar adayı olan Ines Tanović’in
Son adlı filminin yapımcılarından biri olmuştur. Kısa filmi Paradise (2019) yönetmenin
sanat filmlerinden komediye ilk geçişidir.
Sonja Prosenc is a writer, director, and producer. She wrote and directed critically acclaimed feature films The Tree (2014) and History of Love (2018). After her successful
first film, she was selected by Cineuropa among eight most interesting up-and-coming European female directors in 2016. After receiving several development awards,
Sonja Prosenc

her second feature History of Love premiered in Karlovy Vary IFF 2018 in main competition where it was awarded with Grand Jury Best Film Special Mention, received
further national and international awards and was selected as the national OSCAR
candidate in 2020. In 2019 she co-produced a film by Ines Tanović, Son, Bosnian Oscar
candidate 2019. Sonja’s short film Paradise (2019) was her first venture from arthouse
into comedy.
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Blagota Marunović lisans ve yüksek lisans eğitimini Paris’teki Fransız-Amerikan
Enstitüsü’nün (IFAM) Uluslararası İşletme Çalışmaları’nda tamamlamıştır. Son dokuz yıldır yönetmenlik ve yapımcılık yapmaktadır. Multimedia Prodüksiyon Merkezi’nin ( www.cezam.me) kurucusu ve yürütücü yönetmenidir. 11 belgesel film çekmiş
olan Marunović, Yeşil Karadağ Uluslararası Film Festivali ve Uluslararası Film Kampı Kolonisi’nin de yönetmenidir. İnsani yardım çalışmaları yürütmektedir.
Blagota Marunović is a Master of International Business Studies of French-American
Institute IFAM in Paris, France. He acquired his BA degree at the same department.
He has been directing and producing for the past nine years. He is the founder and
executive director of Center for Multimedia Production www.cezam.me. He made 11
documentary films, and he is the director of Green Montenegro International Film
Fest and International Film Camp Colony. He is engaged in humanitarian work.

Blagota Marunović
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Rachel Caplan 20 yılı aşkın deneyiminden faydalanan kıdemli bir film yetkilisi, festival
küratörü, olay üretimcisi ve sosyal değişim aktivistidir. 2011 yılında San Francisco Yeşil Film Festivali’ni başlatmıştır. Diğer deneyimleri arasında Edinburg, Londra ve San
Francisco Uluslararası Film Festivalleri’yle yürüttüğü çalışmalar ve reklamcı olarak
Paramount, Universal ve DreamWorks’ün uluslararası kampanyalarını yürütmüş olması sayılabilir. 2007-2009 arasında Uluslararası Okyanus Film Festivali’nin Yönetmenliğini yapmıştır. SF Yeşil Film Festivali vizyonu buradaki çalışmalardan ortaya
çıkmıştır. Caplan 2019’da 1. Londra Yeşil Film Festivali’ni başlatan ekip arasındaydı.
İskoçya’nın Edinburgh şehrinden olan Caplan Britanya Film Enstitüsü’nde (BFI) Sinema & Televizyon Çalışmaları’nda yüksek lisans yapmıştır ve BAFTA üyesidir.
Rachel Caplan is a senior film executive, festival curator, event producer and social
change activist who draws on more than 20 years of experience. In 2011, she launched
the San Francisco Green Film Festival. Other experiences include work with the Edinburgh, London and San Francisco International Film Festivals and as a publicist hanRachel Caplan

dling international theatrical campaigns for Paramount, Universal, and DreamWorks.
From 2007-09, she was Festival Director for the International Ocean Film Festival and
the vision for the SF Green Film Fest grew out of this work. In 2019, Rachel was part
of the team to launch the 1st London Green Film Festival. Originally from Edinburgh,
Scotland, Rachel has a M.A. in Cinema & Television Studies from the British Film Institute (BFI) and is a member of BAFTA.
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Doktor Öğretim Üyesi İlknur Ulutak lisans çalışmalarını 1984’te, lisansüstü çalışmalarını da 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır. Güzel Sanatlar yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nden almıştır. Ulutak
1984’te Anadolu Üniversitesi’nin Eğitim Televizyonu’nda (ETV) televizyon programcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Halihazırda Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders vermektedir.
Asst. Prof. Dr. İlknur Ulutak graduated from Cinema & Television Department at
Anadolu University in 1984. She completed her graduate studies in the same department in 1987. She got her MFA degree from Marmara University. Ulutak began to
work as a television programmer in Anadolu University’s Educational Television (ETV)
in 1984. She is currently teaching as part of Faculty of Communication Sciences at
Anadolu University.

İlknur Ulutak
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
1958’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı, Mimar
Sinan Üniversitesi’nde Sinema-TV okudu. Antrakt, 25. Kare, Evrensel Kültür, Altyazı,
Pazartesi, Kadınlar Dünyası, Toplum Bilim dergilerinde yazıları ve film eleştirileri yayımlandı. Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad (2005), Özgürlüklerden Kayıplara
ve Sonrası (2008), Taşrada Var Bir Zaman (2010), Sınıf İlişkileri (2011) Devrim Yahut
Vasat (2012), Metin Erksan Sineması Üzerine (2012) adlı kitapların yazarları arasında
yer aldı. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesidir. Fikret Bey (Selma Köksal, 2007)
filminin senaryosunu yazdı. Sirkeci Halkalı Elveda... Merhaba... (2011) isimli belgesel
filmin yönetmenliğini üstlendi.
Necla Algan was born in 1958 in Istanbul. She studied Turkish Language and Literature at Istanbul University, and Film and TV at Mimar Sinan University. Her articles and
film critics were published in several magazines including Antrakt, 25. Kare, Evrensel
Kültür, Altyazı, Pazartesi, Kadınlar Dünyası, Toplum Bilim. She was among the writers
of many books such as Sadeliğin derinliğinde bir usta: Lütfi Akad (2005), Özgürlüklerden
Necla Algan

Kayıplara ve Sonrası (2008), Taşrada var bir zaman (2010). She is a member of Turkish Film Critics Association (SIYAD). She wrote the feature Fikret Bey (Selma Köksal,
2007). Sirkeci Halkalı... Farewell... (2011) is her first film.
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JÜRİ / JURY
Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Emre Şahin Türk-Amerikan bir yazar, yapımcı ve yönetmendir. Emerson Üniversitesi’nden mezun olmasının ardından, film kariyerine görüntü yönetmeni olarak başlamıştır. Prestijli Panavision stajyerlik programında eğitim alan Şahin, daha sonra
belli başlı Amerikan kablolu ağları için kurmaca olmayan filmler çekmiş, yönetmiş
ve kurgulamıştır. Aralarında Netflix’te yayımlanan Rise of Empires: Ottoman’ın da olduğu pek çok hit şov yaratmıştır. Kurmaca olmayan televizyon yapımlarındaki çalışmalarının yanı sıra Şahin reklam filmleri ve aralarında Beyond the Bull, Life As A
Marine, Figth or Die’nın da olduğu belgeseller yönetmiştir. Ayrıca 40 (2011) ve Takım:
Mahalle Aşkına (2015) adlarında iki uzun metrajlı film yazıp yönetmiştir. Şahin Los
Angeles’taki Karga Seven Pictures’ın kurucularından biri ve CEO’sudur.
Emre Şahin is a Turkish-American writer, producer, and director. After graduating
from Emerson College, Emre began his filmmaking career as a director of photography. Trained at the prestigious Panavision internship program, he later went on to
shoot, direct and edit non-fiction programs for the major U.S. cable networks. He has
Emre Şahin

created many hit shows including mostly recently the hit series Rise of Empires: Ottoman on Netflix. In addition to his work in non-fiction TV, Sahin has directed numerous
commercials and documentaries including Beyond The Bull, Life As A Marine, and Fight
or Die. He also wrote, directed, and edited two fictional feature films 40 and Takım:
Mahalle Aşkına. Sahin is co-founder and CEO of Karga Seven Pictures in Los Angeles.
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Uluslararası Yarışma Jürİsİ / International Competition Jury
Mariano Pozzi Buenos Aires, Arjantin’de doğdu. Şu an senaryo dersleri verdiği Buenos Aires Üniversitesi çıkışlı bir imge ve ses tasarımcısıdır. Çeşitli yapım şirketlerinde ve farklı televizyon şovlarında, internet dizilerinde, filmlerde ve drama oyunlarında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak çalışmıştır. Buenos Aires İnsan Hakları Film
Festivali (FICDH) ve Buenos Aires Çevre Film Festivali’nde (FINCA) projesi geliştiricisi ve kurul üyesidir. Kişisel sanat projeleri evsizlik, çocuk hakları ve göçmen hakları
gibi toplumsal meselelerle alakalıdır.
Mariano Pozzi was born in Buenos Aires, Argentina. He is an image and sound designer from the University of Buenos Aires where he currently teaches screenwriting.
He worked in different production companies and on several TV shows, web series,
movies and drama plays as a director, screenwriter and producer. He is also a project developer and board member of the Human Rights Film Festival of Buenos Aires
(FICDH) and the Environmental Film Festival of Buenos Aires (FINCA). His personal
artistic projects are related to social issues such as homelessness, children’s rights
Mariano Pozzi

and migrants’ rights.
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Ever
JÜRİSlow
/ JURYGreen /
Daİma Yavaş Yarışma
Yeşİl Jürİsİ / International Competition Jury
Uluslararası

Christoph Pohl
India / Hindistan
2019, 56’

Kurgu / Editing Christoph Pohl
Görüntü / Camera K. Kathiravan , M. Manisugan
Müzik / Music Greg Davis (from “Curling Pond Woods” (2004)
Ses / Sound Nepsound
Yapımcı / Production Christoph Pohl, Lesley Branagan
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

50 yıl önce Güney Hindistan’da bulunan Tamil Nadu’nun aşınmış çorak bir platosunda, farklı ülkelerden insanlar uluslararası deneysel Auroville kasabasını
kurmak için bir araya geldiklerinde benzersiz bir ağaçlandırma projesi kök saldı.
Bugün yemyeşil olan Auroville ormanı, yok olmanın eşiğindeki tropik bir tür ormanı yeniden yaratıp koruyan çarpıcı bir eko-restorasyon örneğidir. Daima Yavaş
Yeşil Auroville’in 50 yaşındaki genç ormanının hikâyesini, yaşamlarını bu ormanın
hayata geçirilmesine adamış farklı karakterler aracılığıyla anlatıyor.

Christoph Pohl Almanya’da büyüdü. Medya teknolojisi mühendisliği okuyup 2008
yılında Güney Hindistan’daki uluslararası deneysel Auroville kasabasına taşınmadan evvel Hamburg ve Berlin’de video ve film post-prodüksiyonunda çalıştı.
2011’de Brainfever Medya Prodüksiyon’u kurdu ve 2011-2017 yılları arasında
Auroville Film Festivali için teknik yönetmen olarak çalıştı. Pohl Auroville’in ormanlarını korumak konusunda tutkuludur ve son iki yıldır Auroville ormanlarının
temsilcilerinden biridir. Kurmaca olmayan çeşitli kısa filmler çekmiştir. Daima
Yavaş Yeşil yönetmenin ilk uzun metrajlı filmidir.

50 years ago, a unique afforestation project took root on an eroded desert plateau
in Tamil Nadu, South India, when people from diverse countries came together to
establish the international experimental township of Auroville.
Today, the lush Auroville forest is an outstanding example of eco-restoration that
recreates and preserves a type of tropical forest that is on the verge of extinction.
Ever Slow Green tells the story of Auroville’s 50-years-young forest through some
of the diverse characters who have dedicated their lives to bringing it to fruition.

Christoph Pohl grew up in Germany. He studied media technology engineering
and worked in video and film postproduction in Hamburg and Berlin before moving to the experimental international township of Auroville, South India, in 2008.
He established brainfever media productions in 2011, and worked as technical
director for the Auroville Film Festival between 2011 – 2017. He is passionate
about conserving Auroville’s forests and for the past two years he is a co-steward
of one of Auroville’s forests. He has made various non-fiction short films. Ever
Slow Green is his first feature-length documentary film.
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GREEN BLOOD /
Yeşİl Kan

Arthur Bouvart, Jules Giraudat, Alexis Marant
France / Fransa
2020 - 90’

Kurgu / Editing Mathieu Goasguen, Matthieu Lère
Görüntü / Camera Raoul Seigneur, Arthur Bouvart, Jules Giraudat, Ram Pateriya, Christophe Barreyre, Julien Mauranne
Müzik / Music Clément Téry
Ses / Sound Yapımcı / Production Laurent Richard, Aurélie Meimon
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İlk defa 30 farklı medya kuruluşundan, her biri Forbidden Stories [Yasaklı Hikâyeler] ağının üyesi olan 40 uluslararası gazeteci, madencilik sektörüyle bağlantılı
çevre skandalları hakkındaki soruşturmayı devam ettirmek için işbirliği yapmaya
karar verir. Bir polisiye gibi çekilip bölümler biçiminde inşa edilmiş bu belgesel
dizisi, madencilik endüstrisinin insani ve ekolojik bedelini gözler önüne seren bu
özel küresel soruşturmanın kalbine dalıyor.

Arthur Bouvart Fransız bir araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmenidir. Daphne Projesi’ndeki 45 gazetecinin çalışmasını koordine etmiştir ve Daphne: A Pen
Too Sharp belgeselinin yönetmenlerinden biridir.
Jules Giraudat Fransız araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmedir. 2017-2019
yılları arasında Forbidden Stories’in [Yasaklı Hikâyeler] editör yardımcılığını
yapmıştır. Daphne ve Yeşil Kan Projeleri’ndeki 45 gazetecinin çalışmalarını koordine etmiştir ve Deadly Border [Ölümcül Sınır] projesine katılmıştır.
Alexis Marant uluslararası bir muhabir ve belgesel yönetmeni olarak uzun bir
kariyere sahiptir. Artık serbest zamanlı çalışan Marant 15 yıldır CAPA basın
ajansının bir üyesidir. Dünyadaki farklı kanallar için 20’yi aşkın film yönetmiştir.
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For the first time, 40 international journalists, from 30 different media companies, all members of the Forbidden Stories network, decide to collaborate on resuming an investigation about environmental scandals linked to the mining sector. Filmed like a thriller, constructed in episodes, the documentary series Green
Blood plunges into the heart of this exclusive global investigation, which reveals
the human and ecological price of the mining industry.

Arthur Bouvart is a French investigative journalist and documentary filmmaker.
He coordinated the work of the 45 journalists of the Daphne Project and co-directed the documentary piece Daphne: a pen too sharp.
Jules Giraudat is a French investigative journalist and documentary filmmaker.
He was deputy editor of Forbidden Stories from 2017 to 2019. He coordinated
the work of the 45 journalists of the Daphne Project, the Green Blood project
and participated to the Deadly border project.
Alexis Marant has enjoyed a lengthy career as an international reporter and
documentary filmmaker. Now a freelancer, he has been a member of the CAPA
Press agency for 15 years. He has directed more than 20 documentaries for
different channels worldwide.

Passion - Between Revolt and Resignation /
Tutku - İsyan ve Teslİmİyet Arasında

Christian Labhart
Switzerland / İsviçre
2019 - 80’

Kurgu / Editing Annette Brütsch
Görüntü / Camera Pio Corradi, Simon Guy Fässler
Müzik / Music Collegium Vocale, Dieter Lengacher
Ses / Sound Dieter Lengacher
Yapımcı / Production Kosmos Film - Christian Labhart
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Belgesel dünyamızın bugün, çoğumuzun yarım yüzyıl önce hayal ettiği gibi olmadığı acı gerçeğine odaklanıyor. Yazarın yaşamından bölümler şimdiden resimlerle
çatışıyor ve idealleri için coşkuyla savaşmış 1968 kuşağının günümüzde bu ideallerle bağını koparmamak için nasıl mücadele verdiğini anlatıyor.
Franz Kafka, Bertolt Brecht, Slavoj Zizek, Ulrike Meinhof’un metinleri ve J. S. Bach’ın St. Matthew Passion’ı yazarın görüşlerini beş kıtayı da kapsayan kapitalist
ormana ve küresel ısınma, savaş, aşırı tüketim, göçmen krizleri ve eşitsizlikten
muzdarip bir dünyanın deliliğine açıyor.

Christian Labhart 1953’te İsviçre’nin Zürih şehrinde doğdu. Okullardaki baskı
hakkında olan Aufpassen macht Schule belgesel filminin prodüksiyon kolektifinin
bir üyesiydi. Labhart 1999 yılından beri gerek sinema gerekse televizyon için çok
sayıda kısa ve uzun metrajlı yaratıcı belgesel çekmiştir.

The movie focuses on the painful fact that our world today is not what many of us
dreamed it to be 50 years ago. Episodes from the author‘s life clash with pictures
of the present; they narrate how the generation of 1968, vehemently fighting for
their ideals, are now struggling to stay connected to these ideals.
Texts by Franz Kafka, Bertolt Brecht, Slavoj Zizek, Ulrike Meinhof and the music
of J. S. Bach’s St. Matthew Passion open the author’s view to the capitalist jungle
that spans all five continents and to the madness of a world suffering from global
warming, war, overconsumption, refugee crises and inequality.

Christian Labhart was born in 1953 in Zurich, Switzerland. He was a member in
the production collective for the documentary film Aufpassen macht Schule, which
was about repression in school. Since 1999, he has been directing and producing
many creative documentaries both for cinema and TV.
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Spoon /
KAŞIK

Laila Pakalnina

Latvia, Norway, Lithuania / Letonya, Norveç, Litvanya
2019 - 66’

Kurgu / Editing Silvija Vilkaite
Görüntü / Camera Gints Berzins
Müzik / Music Malika Makouf Rasmussen
Ses / Sound Florence Hermitte
Yapımcı / Production Laila Pakalnina
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bu belgesel plastik bir kaşık ve yüksek bir gelişim düzeyine erişmiş bir toplum hakkında. Petrol yer altının derinliklerinden çıkarılıp işleme fabrikalarına
aktarılır ve burada plastiğe dönüştürülüp bir başka fabrikada kaşık biçimini
alarak bakkallara ulaşır. Kaşığı buralardan alıp ardından çöpe atıveririz. Başka bir deyişle, bu film rahatlıkla çöpe atılıveren bir kaşığın üretimi için verilen
emeğe dair.

Laila Pakalnina Moskova Film Enstitüsü’nün (VGIK) Film Yönetmenliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. 31 belgeselin yönetmeni ve senaristi,
5 kısa filmin ve 6 uzun metraj kurmaca filmin yönetmenidir. Toplamda 42 filmi,
2 çocuğu, 1 eşi, 2 köpeği ve 2 bisikleti, bir de yeni filmler için birçok fikri vardır.
Pakalnina’nın filmleri Cannes, Venedik, Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, Roma,
Tallinn gibi festivallerin resmi programlarında gösterilmiş ve pek çok ödül almıştır.
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A film about a plastic spoon and a society that has reached a high level of development – oil is being retrieved from subterranean depths, transported to processing
plants, turned into plastic, transported to another plant, where it acquires the
shape of a spoon, transported to convenience stores, where we buy it, and is then
tossed into the trash. In other words, this is a film about the efforts put into making a spoon that can be thrown away so effortlessly.

Laila Pakalnina graduated from the Moscow Film Institute (VGIK), Department
of Film Direction, in 1991. A director and scriptwriter of 31 documentaries, 5
shorts, and 6 fiction features, altogether she has 42 films, 2 children, 1 husband, 2 dogs and 2 bicycles. And many ideas for new films. Her films have
screened in official programmes at Cannes, Venice, Berlinale, Locarno, Karlovy
Vary, Rome, Tallinn and other international festivals, where they have won numerous awards.

Titixe /
Titixe

Tania Hernández Velasco
Mexico / Meksika
2018 - 63’

Kurgu / Editing Tania Hernández Velasco, Eduardo Palenque
Görüntü / Camera Tania Hernández Velasco
Müzik / Music Jorge Bolado, Mario Bringas
Ses / Sound Mariana Rodríguez Alcocer
Yapımcı / Production Tania Hernández Velasco
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Yas tutan bir ağaç, dans eden filizler, hayaletler, hikâyeler ve unutulmuş tohumlar.
Bu film Meksikalı bir ailenin toprağını işlemeye yönelik son çabasını anlatıyor.

Tania Hernández Velasco Meksiko’da yaşayan bir yönetmen ve film programcısıdır. Yönettiği, prodüksiyonunu, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu yaptığı
ilk uzun metraj filmi Titixe kırkı aşkın uluslararası film festivaline seçilip çeşitli
ödüller almıştır. Velasco 2019 yılında Flaherty Semineri Profesyonel Gelişim üyesi
seçildi ve Charles C. Guggenheim Yeni Sanatçı Ödülü’nü kazandı.

A mourning tree, dancing sprouts, ghosts, stories and forgotten seeds. This is a
Mexican family’s very last attempt to cultivate their land.

Tania Hernández Velasco is a filmmaker and film programmer living in Mexico
City. Her first feature film, Titixe, in which she holds directing, producing, cinematography and editing credits, has been selected in more than forty international
film festivals and received several awards. In 2019, she was elected as a Flaherty
Seminar Professional Development fellow and won the Charles C. Guggenheim
Emerging Artist Award.
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Aether /
Aether

Rûken Tekeş

Turkey, Italy / Türkiye, İtalya
2019 - 81’

Kurgu / Editing Marco Spoletini, Rûken Tekeş
Görüntü / Camera Ute Freund, Deniz Eyüboğlu, Merle Jothe, Andres Lizana Prado
Müzik / Music Diler Özer, Metehan Dada
Ses / Sound Roberta D’angelo
Yapımcı / Production Billur Arıkan, Gabriele Oricchio, Rûken Tekeş, SARYA Films Collective
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bir yönetmenin yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak kadim topraklarının ruhani özünü yakalamak için yaptığı 21 günlük saygı ziyareti. Aether kendi
kronolojisini izleyerek bu toprakların özünü hisler ve gözlemlerle yakalamaya çalışarak mekânın hakikatlerini ortaya çıkarıyor. İzleyiciyi doğanın doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsüne, dünyanın en eski zamanlardan beri yaşanılan yerlerinden olan Hasankeyf üzerinden yargılardan uzak bir yolculuğa davet ediyor.

Rûken Tekeş yıllar boyunca Birleşmiş Milletler’de çalışmış, üniversitelerde dersler vermiş ve STK’lerde temsilci olarak çalışmış uluslararası bir insan hakları
uzmanıdır. Tekeş 2015 yılında toplumsal, siyasi ve çevresel meseleler hakkında
senaryolar yazıp filmler yönetmeye başlamıştır. İlk kısa kurmaca filmi Hevêrk/
Çember dünyada iki yüzü aşkın festivale katılmıştır. İlk uzun metraj belgeseli Aether ilk gösterimini Visions Du Réel Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yapmıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül almıştır. Tekeş
Avrupa Film Akademisi’nin bir üyesidir ve 2002 yılından beri insan haklarını ve
sinemayı desteklemektedir. Kendi filmlerini üreten ve sinemadaki kadınları destekleyen Sarya Film Kolektifi adlı prodüksiyon şirketinin kurucusudur.
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A filmmaker’s 21-day homage to capture the ethereal essence of her unique
ancient homeland soon to be submerged by a hydroelectric dam, Aether is instinctively carried and driven by emotions, feelings, and observations. It reveals
the place’s truths following its own unencumbered chronology. An invitation to a
free-minded voyage into nature’s cycle of birth-death-rebirth in the oldest continuously inhabited place on Earth, Hasankeyf.

Rûken Tekeş is an international human rights expert who worked several years
for the United Nations and lectured in universities and worked as a representative of NGOs. Tekeş started writing scripts and directing films on social, political
and environmental issues in 2015. Her first short fiction Hevêrk /The Circle participated in over 200 festivals worldwide. Her feature documentary debut Aether
premiered at Visions Du Rèel FF International Competition, awarded for Golden
Orange at Antalya Int. FF. She is a member of European Film Academy and has
supported human rights and cinema since 2002. She is the founder of production
company Sarya Films Collective, which produces her films and supports women
in cinema.

The Red Line - Resistance in Hambach Forest /
Kırmızı Çİzgİ - Hambach Ormanı’nda Dİrenİş

Karin De Miguel Wessendorf
Germany / Almanya
2019 - 115’

Kurgu / Editing Kawe Vakil
Görüntü / Camera Frank Kranstedt, Gerardo Milsztein
Müzik / Music Fabian Berghofer
Ses / Sound Peter Aufderhaar
Yapımcı / Production Valentin Thurn, THURNFILM GmbH
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Karin de Miguel Wessendorf kahramanları olan ağaçlarda yaşayan Clumsy’i, Buir
sakini ve yurttaş girişiminin bir üyesi Antje Grothus’u, köyünden ayrılmak istemeyen Lars Zimmer’i ve doğa rehberi ve orman pedagogu Michael Zobel’in hayatlarını izliyor. Amaçları için savaşan Hamback ormanını ve köylerini korumak, Paris
iklim hedeflerine ulaşmak için linyitin artık kullanılmamasını isteyen bu sıradan
insanların karşısına engeller çıkar. İzleyiciler olarak Kırmızı Çizgi’yle onlara eşlik
etme fırsatını yakalarız.

1974’te Barselona’da doğan Karin de Miguel Wessendorf Almanca ve Romen
Dilleri eğitiminin ardından Barselona, Münih ve Köln’de Medya Çalışmaları okumuştur. 2005 yılında Heinrich Böll Vakfı bursuyla Meksika’ya gitmiş ve orada San
Cristobal de las Casas’daki Zapatista topluluklarının yerli belgesel filmlerinin
yapılmasını teşvik eden bir STK olan Promedios’da çalışmıştır. Wessendorf’un
toplumsal hareketler içerisinde medya kullanımına ilişkin araştırmalarını çeşitli
yayınlar, dersler ve video aktivizmi, topluluk medyası ve siyasi angajmanı olan
belgesel filmler üzerine atölyeler izlemiştir. Devlet televizyonu kanalları için toplumsal ve çevresel meselelerle ilgili çeşitli televizyon belgeselleri ve radyo yapımlarının yönetmenlik ve yazarlığını yapmış olan Wessendorf’un filmleri de pek
çok festivalde gösterilmiştir.

Karin de Miguel Wessendorf follows the development of her protagonists, tree
squatter Clumsy, Antje Grothus, resident of Buir and member of a citizens’ initiative, Lars Zimmer, who does not want to leave his village, and nature guide and
forest pedagogue Michael Zobel. They are ordinary people who, over the years,
outstrip themselves but also suffer setbacks in order to fight for their goals: the
preservation of the Hambach forest, the villages and the withdrawal from lignite,
in order to reach the Paris climate targets. As a spectator we get the opportunity
to accompany these people with the film The Red Line.

Born in 1974 in Barcelona, Karin de Miguel Wessendorf studied German and Romance languages, followed by Media Studies in Barcelona, Munich and Cologne.
In 2005, she traveled to Mexico with a scholarship from the Heinrich Böll Foundation and worked there with Promedios, an NGO promoting indigenous documentary films of the Zapatista communities in San Cristobal de las Casas. Her
research on media usage within social movements was followed by numerous
publications, lectures, and workshops on video activism, community media, and
politically engaging documentary films. Filmmaker and author of numerous television documentaries and radio features on social and environmental issues, for
public TV channels, her films have also been screened at numerous festivals.

21

The Atom: A Love Affair /
Atom: Bİr Aşk Macerası

Vicki Lesley

UK / Birleşik Krallık
2019 - 90’

Kurgu / Editing Phil Reynolds
Görüntü / Camera Michael Timney, Owen Scurfield
Müzik / Music Paul Honey
Ses / Sound Ian Maclagan
Yapımcı / Production Vicki Lesley, Christopher Hird, Tenner Films / Dartmouth Films
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Perde arkasında yaşanan siyasi dramayı duygusal bir televizyon romansıyla harmanlayan Atom: Bir Aşk Macerası, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasından beri
nükleer gücün sosyal ve politik gelişimini ve nükleerle olan değişen ilişkimizi
kaydeden uzun metrajlı bir belgesel.
Olaylarla dolu 70 yılı kapsayan ve özellikle de Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’da yaşananlara odaklanan belgesel, 1950’lerin nükleer
enerjiye yönelik romantik gelecek fantezisinin nasıl olup da yarattığı drama günümüzde hâlâ vuku bulmaya devam eden fırtınalı bir ilişkiye evrildiğini gözler
önüne serer.

Vicki Lesley 1999’da kariyerine başladığından beri Kanal 4’teki Cutting Edge ve
History Channel’daki American Pickers gibi yüksek profilli TV şovları geliştirip
üretmiştir. 2006 yılında kendi şirketi Tenner Film aracılığıyla bağımsız filmler
yönetmeye başlamıştır. Bu filmler arasında nükleer enerjiyle alakalı kısa belgeseller de bulunur. Atom: Bir Aşk Macerası Lesley’in ilk uzun metraj belgeselidir.
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Combining behind-the-scenes political drama with the spirit of a sentimental
screen romance, The Atom: A Love Affair is a feature documentary charting the
social & political development of nuclear power - and our changing relationship
with it – since the end of the Second World War.
Covering 7 eventful decades and focusing particularly on events in the US, UK,
France & Germany, the film reveals how the 1950s’ romantic fantasy of an atom-powered future developed into the stormy, on-off relationship whose drama
continues to play out to this day.

Since starting her career in 1999, Vicki Lesley has developed and produced high
profile factual TV shows from Channel 4’s Cutting Edge to History Channel’s reality hit American Pickers. In 2006, she began directing independent films through
her own company, Tenner Films, including a series of short documentaries about
nuclear power. The Atom: A Love Affair is her first feature documentary.

The Days and The Year /
Günler ve Yıl

Othmar Schmiderer
Austria / Avusturya
2019 - 85’

Kurgu / Editing Arthur Summereder
Görüntü / Camera Othmar Schmiderer
Müzik / Music Ses / Sound Othmar Schmiderer
Yapımcı / Production Ulrich Grimm, Av-design
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Günler ve Yıl, Avusturya’nın Waldviertel bölgesindeki küçük bir çiftlikte bulunan
Gottfried ve Elfie’nin yaşamını ve zirai çalışmalarını anlatıyor. “Küçük ölçekli”
tarım yapmaya karar vermiş olan ikili bu amaçlarının peşinden giderek hayvanlarını her daim canlı yaratıklar ve toprağı da kendi içinde bir kozmos olarak
görmüştür.
Film bu yaşamın izini sürerek kaynakları yok eden tarım pratiklerinin ve denetimsiz tüketimciliğin nasıl saçma bir duruma yol açtığına ve bunların etkilerinin
nasıl hissedildiğine ilişkin bir hikâye inşa etmek için herhangi bir yorum ya da
açıklamadan vazgeçiyor: Başka bir yol var.

Othmar Schmiderer 1954 yılında Salzburg eyaletindeki Lofer’de doğru. 1980 yılında tiyatroda çalışmaya başlayarak Theaterkooperative zur Schaubude ve başka
tiyatrolarda prodüksiyon ve yönetmenlik süreçlerine yardımcı oldu. 1983’te Michael Pilz, Valie Export ve başka pek çok kişinin çalışmaları da dahil olmak üzere
çeşitli belgesel ve uzun metraj filmlerde farklı görevler aldı. 1987 yılından beri Viyana da Grafenwoerth’de bağımsız yönetmen olarak çalışan Schmiderer 2009’da
kendi yapım şirketini kurdu.

The Days and the Year depicts the life and agricultural work of Gottfried and Elfie
on a small farm in the Waldviertel region of Austria. Having decided in favour of
‘small-scale’ farming, the two of them have consequentially pursued this aim,
always regarding their animals as living creatures and the soil as a cosmos in
its own right.
The film tenaciously follows the trail of this life, dispensing with any commentary
or explanation in order to build up a story of how widespread resource-destroying
agricultural practices and unrestrained consumerism lead to an absurd situation
and how the effects of it are felt: there is another way.

Othmar Schmiderer was born in 1954 in Lofer, in the province of Salzburg. He
started working in the theatre in 1980, assisting in production and direction at the
Theaterkooperative zur Schaubude and other theatres. Finally, in 1983, he began
working in film, assisting in various functions on numerous documentary and feature films, incl. work with Michael Pilz, Valie Export and many others. Since 1987
he has worked as an independent filmmaker in Vienna and Grafenwoerth, and in
2009 founded his own production company.
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Grief /
TASA

Andrea Culková

Czech Republic / Çek Cumhuriyeti
2020 - 92’

Kurgu / Editing Andrea Culková
Görüntü / Camera Andrea Culková
Müzik / Music Zuzana Zezulkova Malicka, Martina Videnova
Ses / Sound Petr Cechak, Ivan Horak
Yapımcı / Production Miroslav Novak, Duracfilm
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Tasa istatistikler ya da santigrat derecelerinden ziyade duygular hakkında. Gezegen ve insanlar arasındaki dengenin eli kulağındaki çöküşle tehdit altında
olduğunu gördüğümüzde deneyimlenen duyguları açıklıkla irdeliyor. Yönetmen
Andrea Culková iklim değişikliğini daha doğrudan, ısrarcı biçimde algılayıp deneyimleyenlerin genellikle kadınlar olduğunu düşünüyor. “Sevgi & Öfke” belgesel
dizisinin ilk filmi olan Tasa büyük ölçüde Yokoluş İsyanı üyeleri hakkında. İklim
tasasının derinliğini son derece kişisel bir biçimde ortaya koyuyor ve bunun iklim
uyanışları ve aktivizmdeki rolünü gösteriyor.

Şekerin olumsuz etkilerini irdeleyen Sugar Blues ve deneme dilinde çekilmiş meta-sanat belgeseli H*art on’un yönetmeni Andrea Culková, şu an ilk uzun metraj kurmaca filmi olan The Fragile Beauty of Masculinity’i çekmeye hazırlanırken
bir yandan da yapımını Çek ekip Duracfilm’in üstlendiği Love & Rage adında bir
belgesel serisi üzerinde çalışıyor. Serinin amacı çevre aktivizmi hareketi Yokoluş İsyanı’nın haritasını çıkarmak. Culková hareketin parçası olan Çek kadınların
izinden giden serinin ilk filmi Tasa’yı tamamladı.
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Grief is about emotions rather than statistics or degrees Celsius. It openly explores the feelings experienced when we see the balance between the planet and
human beings threatened by imminent collapse. Director Andrea Culková finds
that it is often women who perceive and experience climate change in a more
immediate, pressing way.
The first film in the documentary series “Love & Rage” is mostly about members
of Extinction Rebellion. It reveals the depth of climate grief in a very personal way
and shows its role in climate awakenings and activism.

Czech documentary-maker Andrea Culková — behind Sugar Blues, a documentary “thriller” about the negative effects of sugar, and the meta-art docu-essay
H*art on — is currently readying her first fiction feature, The Fragile Beauty of
Masculinity while also working on a new docu-series, Love & Rage, produced by
the Czech outfit Duracfilm. The series is set to map the environmental-activist
movement Extinction Rebellion. The director has already finished the series’ first
instalment, titled Grief, which follows the Czech women who are part of the movement.

Trustwho /
DSÖ’yeGüven

Lilian Franck

Germany, Austria / Almanya, Avusturya
2017 - 86’

Kurgu / Editing Anja Nerall
Görüntü / Camera Robert Cibis, Francesco Garbo, Joanna Piechotta, Thomas Schlottmann
Müzik / Music Matthias Petsche
Ses / Sound Bernd Dormayer
Yapımcı / Production Robert Cibis, Lilian Franck
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyadaki bütün insanlar için daha sağlıklı bir gelecek
inşa etmek amacıyla kuruldu. Peki DSÖ’ye güvenilebilir mi? DSÖ’yeGüven, yönetmen Lilian Franck’ın dünyanın en büyük kamusal sağlık kuruluşunun diğerkâm
görünüşünün ardında yatanı ortaya çıkarma arayışını belgeliyor. Ortaya çıkan korkutucu bir yozlaşma ve şeffaflıktan uzak bir resim. Bu güçlü araştırmacı belgesel,
endüstri lobilerinin DSÖ’ye nasıl sızmış olduklarına ışık tutuyor ve bu kuruma
halkın sağlığını koruması için güvenilip güvenilmeyeceğini soruyor.

Lilian Franck 20 yılı aşkın bir süredir yönetmen ve yapımcı olarak çalışıyor. Robert
Cibis’le birlikte 1998’de OVALmedia Berlin GmbH’ı kuran Franck belgeselleriyle
uluslararası başarılar elde etti. Pianomania adlı filmi sinemalarda gösterildi ve
Locarno’da “Semaine de la Critique” ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller
aldı. Franck “Ecole Le Fresnoy Studip National des arts contemporains”den ve
BadenWürttemberg Film Akademisi’nden mezun oldu. Yeni film projesi Womxn of
Digital Sex üzerine çalışıyor.

The World Health Organization (WHO) was founded with the aim of building a
healthier future for people all over the world. But can it be trusted? trustWho documents filmmaker Lilian Franck’s quest to discover what lies behind the altruistic
façade of the world’s largest public health body. What she uncovers is an alarming picture of corruption and opacity. This powerful investigative documentary
shines a light on how industry lobbies have infiltrated the WHO and asks whether
the organisation can be trusted to keep the public healthy.

Lilian Franck has worked as a director and producer for over 20 years. She
co-founded OVALmedia Berlin GmbH alongside Robert Cibis in 1998 and celebrated international success with her documentaries. Her film Pianomania was
shown in cinemas and received numerous awards including the main prize “Semaine de la Critique” in Locarno. Lilian holds a diploma from the French “Ecole
Le Fresnoy Studio National des arts contemporains” as well as the Film Academy
Baden-Württemberg. Her new film project Womxn of Digital Sex is currently in
development.
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Artifishal /
Artifishal

Josh Murphy
USA / ABD
2019 - 79’

Kurgu / Editing Collin Kriner
Görüntü / Camera August Thurmer, Devin Whetstone
Müzik / Music William Ryan Fritch
Ses / Sound Christopher Barnett
Yapımcı / Production Yvon Chouinard, Sarah Makarewicz, Laura Wagner
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İnsanlar, nehirler ve yabani balıklarla onları yaşatan çevrenin geleceği için verilen
mücadeleye dair eylem çağrısı niteliğinde bir belgesel. Film yabani somon balığının yok olmaya sürüklenmesini, balık üreticileri ve çiftliklerinin oluşturdukları
tehditleri ve doğaya olan inancımızı günbegün kaybedişimizi anlatıyor.

Josh ‘Bones’ Murphy film ve reklam yönetmeni ve yapımcısıdır. David James
Dunkin’in klasik romanı The River Why’ın uzun metraj film uyarlamasının yapımcılarından biridir ve filmin ikinci birim yönetmenliğini yapmıştır. 2016 Tribeca Film Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Anlatı ödülünü kazanan tür filmi Here
Alone’un yapımcısıdır. Pek çok ödül kazanmış, ilham verici uzun metrajlı belgesel The Push’un (2018) yapımcılarından biridir. Bu belgesel Güney Kutbu’na
gidebilmeyi başarmış omuriliği hasar görmüş ilk atlet hakkındadır. Murphy yakın
zamanda, pek çok ödül kazanan ve Amazon Prime, iTunes ve YouTube’da gösterime girmeden evvel dünya genelinde 2 bini aşkın yerde gösterilen Artifishal
belgeselini yönetmiş, yapımcılığını yapmış ve senaryosunu yazmıştır.
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A call-to-action doc about people, rivers, and the fight for the future of wild
fish and the environment that supports them. It explores wild salmon’s slide
towards extinction, threats posed by fish hatcheries and fish farms, and our
continued loss of faith in nature.

Josh ‘Bones’ Murphy is a director and producer of film and commercials. He
was co-producer and second unit director of the feature film adaptation of David
James Dunkin’s classic novel The River Why. He produced the genre film Here
Alone, which won Best Narrative Feature at the 2016 Tribeca Film Festival. He
co-produced the 2018 multi-award winning, inspirational feature documentary
The Push about the first spinal cord injured athlete to push himself to the South
Pole. Most recently he directed, produced, and co-wrote the feature documentary film Artifishal. The film won man awards and had over 2000 local screenings
worldwide before being released on Amazon Prime, iTunes, and YouTube.

Amussu /
Amussu

Nadir Bouhmouch

Morocco, Qatar / Fas, Katar
2019 - 99’

Kurgu / Editing Maria Mocpat
Görüntü / Camera Yassir Charak & Nadir Bouhmouch
Müzik / Music The Community of Imider
Ses / Sound Jalal El Guermai & Ghita Zouiten
Yapımcı / Production Movement on Road ’96, the Local Film Committee of Imider, Nadir Bouhmouch, Elias Terrass, Sophia Menni
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İmider köylüleri 2011 yılında vahalarını kurtarmak için Afrika’nın en büyük gümüş
madenine giden bir isale hattını durdurmuştur. Bundan sekiz yıl sonra, militanlıklarının meyvelerini toplarken şarkı söylerler.

Nadir Bouhmouch Fas’ta yaşayan bir yönetmen ve yapımcıdır. 2011 yılında ilk çalışması My Makhzen & Me’yi yönetip yapımcılığını yapmıştır. Bir kitle hareketini
belgeleyen ilk Fas filmi olduğundan ulusal festivallerden men edilmiştir. Nadir
ayrıca araştırmacı, fotoğrafçı ve sinemanın yanı sıra yerlilerin toprak hakları ve
Fas’ın ötekileştirilmiş iç bölgelerinde çevre meseleleri üzerine odaklanan bir yazardır. Yazılarından ve fotoğraf çalışmalarından bazıları Aljazeera, International
Business Times, Middle East Eye ve Le Monde’da yayınlanmıştır.

In 2011, the villagers of Imider shut down a water pipeline to Africa’s biggest
silver mine to save their oasis. Eight years later, they sing while harvesting the
fruits of their militancy.

Nadir Bouhmouch is a filmmaker and producer based in Marrakech. In 2011, Nadir directed and produced his first work, My Makhzen & Me. As the first Moroccan
film to document a mass social movement, it was censored from national festivals. Nadir is also a researcher, photographer and writer focusing on cinema, but
also on indigenous land rights and environmental issues in Morocco’s marginalised interior regions. Some of his written and photographic work has been published in Aljazeera, International Business Times, Middle East Eye and Le Monde.
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Northern Forests /
Kuzey Ormanları

Julia Lazarus

Turkey, Germany / Türkiye, Almanya
2020 - 73’

Kurgu / Editing Julia Lazarus, Rike Anders, Urbanfil
Görüntü / Camera Julia Lazarus
Müzik / Music Orçun Baştürk
Ses / Sound Evan Franco
Yapımcı / Production Julia Lazarus
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Julia Lazarus aktivist ekoloji grubu Kuzey Ormanları Savunması’yla birlikte İstanbul’daki mevcut devasa inşaat ve altyapı projelerini filme almak için Karadeniz
kıyılarına seyahat eder. İnşaat alanlarına gider, yerel halkın toplaşmalarına katılır
ve geçim kaynaklarının yok edilmesine karşı örgütlenmiş sivil direnişi bir an için
görür. Film giderek büyüyen gayrimenkul ekonomisinin tehdidi altındaki mevcut
tarım ve orman alanlarının verdiği ekonomik mücadeleye eşlik ediyor ve yalnızca
birkaç kişiye faydası dokunan kâr odaklı gelişimin toplumsal gerekliliğini sorguluyor. Ayrıca el değmemiş bir alan ve rutin bir şekilde insan yaratımı ve insanlarca
kontrol edilen çevrelerde yaşarken metropol yaşantımızdan bir inziva olarak tahayyül ettiğimiz doğaya ilişkin kavrayışımıza da kafa tutuyor.

Yönetmen, sanatçı ve küratör Julia Lazarus Berlin’de yaşamaktadır. Berlin’deki
Sanat Üniversitesi’nde ve Los Angeles’taki Kaliforniya Sanat Enstitüsü’nde okumuştur. Ödüllü filmleri ve video çalışmaları hem uluslararası film festivallerinde
hem de sergilerde sunulmuştur. Lazarus 2019’da Kulturakademie Tarabya’da
misafir sanatçı olmuştur ve 2015’de İstanbul için Berlin Senat bursunu almıştır.
Julia Lazarus ayrıca Radical Film Network Meeting’in küratörüdür.
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Together with the ecological activist group Kuzey Ormanları Savunması (Northern Forest Defense), Julia Lazarus traveled to the shores of the Black Sea filming
the impact of the current gigantic construction and infrastructure projects in the
greater Istanbul area. She visited construction sites, participated in the gatherings of local residents, and got an immediate glimpse into the organized civilian
resistance against the destruction of common livelihoods. The film accompanies
the economic struggle of the still existing agricultural and forestry areas, threatened by an expanding real estate economy and questions the societal necessity of
a profit-oriented development benefiting only a few. It also challenges our notion
of nature, which we imagine as a wilderness and retreat away from our metropolitan life as we routinely reside in human-created and controlled environments.

Julia Lazarus is a Berlin-based filmmaker, artist, and curator. She studied at the
University of the Arts, Berlin and at the California Institute of the Arts, Los Angeles. Her award-winning films and video works have been presented both on international film festivals and in the context of exhibitions. In 2019 she was resident
artist at the Kulturakademie Tarabya, in 2015 she did receive a scholarship of the
Berlin Senat for Istanbul. Julia Lazarus is curator of the Radical Film Network
Meeting Berlin.

THE FEVER /
ATEŞ

Katharina Weingartner

Austria, Germany / Avusturya, Almanya
2019 - 99’

Kurgu / Editing Andrea Wagner
Görüntü / Camera Siri Klug
Müzik / Music Ayub Ogada, Cinderella Sanyu
Ses / Sound Patrick Becker, Richard Fleming
Yapımcı / Production Markus Wailand
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Sıtma dünyadaki diğer bütün hastalıkların ve savaşların toplamından daha fazla insan öldürmüştür. Sahra altı Afrikası’nda hâlâ her altmış saniyede bir çocuk
ölür. Büyük ilaç firmaları, Gates Vakfı ya da DSÖ de dahil olmak üzere hiç kimse
Afrikalıların kendi çözümlerinin olduğuna inanır görünmez. Ateş Doğu Afrika’da
sıtmaya karşı yürütülen mücadeleyi açgözlülük ve cesaret bakımından örnek bir
olay olarak resmeder.

Katharina Weingartner uzun yıllar New York’ta yaşadıktan sonra Viyana’ya dönmüş olan bir yönetmen ve radyo yapımcısıdır. Kent kültürü ve siyaset, feminizm,
pop kültür ve tüketim kültürü üzerine filmler, radyo programları, kitaplar ve sergiler üretmektedir.

Malaria has killed more people than all other diseases and wars on Earth combined. In Subsahara Africa one child still dies every sixty seconds. Nobody, including Big Pharma, the Gates Foundation or the WHO, seems to believe that
Africans have their own solutions. The Fever portrays the fight against malaria in
East Africa as a case study in greed and courage.

Katharina Weingartner is a filmmaker and radioproducer, currently living in Vienna after many years in New York. She creates films and radio programs, books
and exhibitions about urban culture and politics, feminism, pop- and consumer
culture.
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Stalking Chernobyl: Exploration After Apocalypse /
Çernobİl’İ İzlemek: Kıyametİn Ardından Keşİf

Iara Lee

Ukraine, USA, Bulgaria, Slovakia / Ukrayna, ABD, Bulgaristan, Slovakya
2020 - 58’

Kurgu / Editing Dimo Petkov
Görüntü / Camera Anton Fedorko, Yuriy Vovchko, Volodymyr Kolbasa
Müzik / Music Kaloyan Dimitrov
Ses / Sound Eduard Slobodianiuk, Vasyl Gudz
Yapımcı / Production Iara Lee
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Belgesel, dünyanın en kötü şöhretli nükleer felaketinin üzerinden otuz yıl geçtikten sonra Çernobil Yasaklı Bölgesi’nin yeraltı kültürünü inceliyor. Burada bölgeye yasadışı giriş yapan “stalker” olarak bilinen maceraperestler, tehlikeli spor
sevdalıları, sanatçılar ve tur şirketleri kıyamet sonrasını andıran bu hayaletimsi
manzarayı yeniden keşfetmeye koyulmuştur.

Kore kökenli Brezilya doğumlu Iara Lee aktivist, yönetmen ve Direniş Kültürleri
Ağı’nın kurucusu/yönetmenidir. Bu örgüt küresel daynışmayı teşvik eder ve eylemci, eğitimci, çiftçi ve sanatçıları yaratıcı direniş ve şiddete başvurmayan eylemler yoluyla daha adil ve barış dolu bir dünya inşa etmek için bir araya getirip
destekler! Iara yönetmen olarak son otuz senedir yedi uzun metrajlı belgesel filmin yanı sıra düzinelerce kısa film yönetip yapımcılıklarını yapmıştır.

A documentary examining the underground culture of the Chernobyl Exclusion
Zone, three decades after the world’s most infamous nuclear disaster, where illegal hiking adventurers known as “stalkers,” extreme sports aficionados, artists,
and tour companies all have begun to explore anew the ghostly, post-apocalyptic
landscape.

Iara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an activist, filmmaker, and founder/
director of the Cultures of Resistance Network, an organization that promotes
global solidarity and connects and supports agitators, educators, farmers, and
artists to build a more just and peaceful world through creative resistance and
nonviolent action! As a filmmaker, Iara has directed/produced several full-length
documentaries and dozens of short films over the past three decades.
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Home Grown /
EVDE YETİŞEN

Barend Hazeleger

Belgium, Netherlands / Belçika, Hollanda
2019 - 53’

Kurgu / Editing Barend Hazeleger
Görüntü / Camera Rick Stuart
Müzik / Music Remco de Kluizenaar, Erik Woltmeijer
Ses / Sound Joop Span
Yapımcı / Production Barend Hazeleger
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

“Herenboeren” (centilmen çiftçiler) hareketi Hollanda’da kendi yiyeceklerini yetiştirmeye başlayan vatandaşlara/tüketicilere ait bir gıda hareketi. Belgesel bu
“Herenboeren”lerden üçünün portresini sunuyor: Hareketin ideoloğu Geert; deneyimli kadın çiftçi Monic ve “Herenboeren” çifliği başlatmaya çalışan Eric. “Herenboeren” kavramının mantığı son derece ikna edici: Çiftlikle çatalınız arasında
doğrudan bir bağ kurmak, işlenmemiş, lezzetli ve talep edilen gıdalar üretmek,
dairesel karma çifttçilik ve niceleri. Bu film harekete geçme ve topluluk ruhu,
doğayı da işin içine katan gıda üretimi ve iyi gıda hakkında.

Barend Hazeleger zirai bilimler geçmişine sahip Flemenk bir belgesel yönetmenidir. En sevdiği konular tarım, doğa, manzara ve sanat olan Hazeleger pek çok
bilim filmi çekmiştir. Biyoteknoloji hakkındaki dizisi Wageningen Üniversitesi Yayın Ödülü’nü kazanmıştır. İkinci belgeseli Pier+Horizon, The Spirit of the Place arazi
sanatı sanatçısı Paul de Kort’un portresini sunmaktadır.
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The ‘Herenboeren’ (gentlemen farmers) movement is an upcoming food movement in the Netherlands of citizens/consumers who start growing their own food.
Home Grown portrays three of these ‘Herenboeren’: Geert, the ideologist of the
movement, Monic a seasoned gentlewoman farmer and Eric who tries to start a
‘Herenboeren’ farm. The logic of the ‘Herenboeren’ concept is compelling: direct
linking farm to fork, producing tasty unprocessed food in demand, circular mixed
farming, and so on. Home Grown is a film about acting up and community spirit,
about nature inclusive food production and good food.

Barend Hazeleger is a Dutch documentary filmmaker with a background in agricultural sciences. Agriculture, nature, landscape, and art are his favoured topics.
He made a lot of science films. For a series about biotechnology, he was awarded
the Wageningen University Press Award. His second last documentary is Pier+Horizon, the spirit of the place, in which land art artist Paul de Kort is being portrayed.

GREEN GOLD? /
Yeşİl Altın?

Nicky Milne

Chile, USA / Şili, ABD
2019 - 26’

Kurgu / Editing Tim Moss
Görüntü / Camera Nicky Milne
Müzik / Music Audio Network
Ses / Sound Nicky Milne, Theo Hessing
Yapımcı / Production Nicky Milne
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Süper gıda avokadolara yönelik küresel talep arttıkça, Şili dünyanın en büyük
üçüncü avokado ihracatçısı olmuştur. Ancak Petorca toplumu kuraklığın ve avokadoya yönelik dinmek bilmez iştahın tehlikeli su sıkıntılarına ve yoksulluğa yol
açtığını belirtmektedir. Su hırsızlığı, su sömürüsü ve aralarında ödüllü su aktivisti
Rodrigo Mundaca’nın da olduğu bu duruma sesini çıkaranlara karşı ölüm tehditleri iddialarından geçilmez olur. Film, Şili’de temel bir mesele olan özelleştirilmiş
su haklarını irdelemesinin yanı sıra sürdürülebilir avokado üretimini de araştırır.

Nicky Milne güncel mevzular üzerine ve insanı alanda çalışan bir belgesel yönetmeni, fotoğrafçı ve idari yapımcıdır. Thomson Reuters Vakfı’nda belgesellerin
başındaki kişi olarak LGBT+, toprak hakları, kadın hakları, insan kaçakçılığı ve
iklim değişikliği hakkındaki filmlere öncülük etmiştir. Milne daha önce uluslararası bir STK’de dünya genelinde yoksulluğu azaltmak misyonuyla Film ve Fotoğraf kısmının başında çalışmış ve BBC Factual’da yöneticilik ve görevlendirmeden
sorumlu yöneticilik yapmıştır. Görsel hikâye anlatıcılığı ve dünyayı daha insani bir
yer kılmaya katkı sunmak tutkuları arasındadır.

As the global demand for the super food avocados has soared, Chile has become
the world’s third largest exporter of avocados. But the community of Petorca,
Chile, says that the drought, and the insatiable appetite for avocado, has brought
desperate water shortages and penury. Allegations of water theft, of exploitation,
and of death threats against those who speak out - including the award-winning
water activist Rodrigo Mundaca -are rife. The film examines the key issue of privatised water rights in Chile, as well as investigating sustainable mass avocado
production.

Nicky Milne is a documentary filmmaker, photographer and executive producer,
working in the current affairs and humanitarian sphere. As Head of Documentaries at Thomson Reuters Foundation, she spearheaded documentaries across
LGBT+, land rights, women’s rights, human trafficking and climate change. Previously, Nicky was head of Film and Photo at a global NGO with a mission to alleviate poverty worldwide, and a Director and Commissioning Executive in BBC
Factual. She is passionate about visual storytelling and contributing to making
the world a more humane place.
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Until Sun Dies /
Güneş Ölene Dek

Claudio Carbone

Portugal / Portekiz
2019 - 75’

Kurgu / Editing Claudia Rita Oliveira
Görüntü / Camera Claudio Carbone
Müzik / Music Andre David
Ses / Sound Miguel Cabral
Yapımcı / Production Bruno Cabral / Garden Films
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Terraba, Kosta Rika’dan iki yerli olan Adan ve Byron bizlere mevcut Amerika yerlilerinin topraklarının tekrar tahsis edilmesi ve kayıp bir kimliğin yeniden keşfi
arasındaki günlük yaşam ve dirençlerini göstermektedir.

Claudio Carbone 1988’de Potenza, İtalya’da doğdu. Roma’da sosyal mimari okumasının ardından çalışmalarına dünyadaki çeşitli üniversitelerin sosyoloji bölümlerinde (Brezilya, Lizbon, Kosta Rika) sosyal hareketler alanında devam etti.
Halihazırda Lizbon’daki Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını
sürdürmektedir. Sinematografik ilgisi bölgecilik (territoriality) üzerine odaklanmakta ve bu bölgelerdeki kişilikleri ve günlük dirençlerini mekânın üretimindeki
mücadeleleri bağlamında analiz etmektedir.
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Adan and Byron, two indigenous people from Terraba in Costa Rica, show us the
daily life and resistance of the current Native American peoples, between the
re-appropriation of the land and the rediscovery of a lost identity.

Claudio Carbone was born in Potenza, Italy in 1988. Graduated from social architecture in Rome, he continued his studies in the field of social movements at
various universities of sociology in the world (Brazil, Portugal, Costa Rica. He is
currently doing a PhD in development studies at the University of Social Sciences
in Lisbon. His cinematographic interest focuses on the concept of territoriality
and analyzes those personalities, and their daily resistances, in the struggle for
the production of space.

What About Our Future /
Pekİ Ya Geleceğİmİz

Cláudio Cruz, Jaime Leigh Gianopoulos
Canada / Kanada
2020 - 24’

Kurgu / Editing Jaime Leigh Gianopoulos
Görüntü / Camera Cláudio Cruz & Jaime Leigh Gianopoulos
Müzik / Music Reid Hendry, Rising Appalachia, RY X, Garth Stevenson, Alysha Brilla
Ses / Sound Reid Hendry
Yapımcı / Production Jaime Leigh Gianopoulos / Her Stories Inc.
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Vancouver’ın tarihindeki en büyük eylemi düzenlemiş bir grup genç çevre aktivisti,
Sustainabiliteenleri kayda geçiren kısa bir film.

Jaime Leigh Gianopoulos, Coast Salish Bölgesi’nde yaşayıp çalışan bir yönetmen, kurgucu ve yapımcıdır. Jaime Leigh’nin çalışmalarının vazgeçilmez parçası
insan ruhunun, kadınların güçlendirilmesinin ve çevre adaletinin geçerliliğini ve
direncini yakalamaktır. Kosova’da savaşın harap ettiği bir kasabada, Peru dağlarında Şaman bir doktorla çekim yapmış ve Vancouver’daki gençlik iklim hareketini belgelemiştir.
Cláudio Cruz alaylı bir fotoğrafçı ve yönetmendir. 2017 yılında Ekvador’daki memleketini 7.8’lik bir depremin vurmasının ardından yaşamı değişen genç bir adam
hakkındaki Edu adlı kısa belgeseli çekmiştir. Film Almanya, İtalya, Portekiz, Güney Kore ve Avustralya’da festivallerde gösterilmiş ve Melbourne Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü almıştır.

A short film that chronicles the Sustainabiliteens, a group of young environmental
activists who organized the largest protest in Vancouver’s history.

Jaime Leigh Gianopoulos is a director, editor, and producer based on Coast Salish
Territory. Integral to Jaime Leigh’s work is capturing the authenticity and resilience
of the human spirit, women’s empowerment, and environmental justice. She has
filmed in a war-torn village in Kosovo, with a curandero in the mountains of Peru,
and documented the youth climate movement in Vancouver.
Cláudio Cruz is a self-taught photographer and filmmaker. In 2017, he directed
the short documentary Edu, about a young man having his life changed after a 7.8
magnitude earthquake hit his hometown in Ecuador. The film was exhibited in festivals in Germany, Italy, Portugal, South Korea, and Australia, where Cláudio was
awarded Best Emerging Director at the Melbourne Documentary Film Festival.
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Grazing The Amazon /
AMAZON’U OTLATMAK

Marcio Isensee e Sá
Brazil / Brezilya
2018 - 49’

Kurgu / Editing Fred Rahal Mauro
Görüntü / Camera Fábio Nascimento
Müzik / Music Ori Music Lab
Ses / Sound Ori Music Lab
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda artık her bir insana üç inek düşecek şekilde
85 milyon inek bulunur. 1970’li yıllarda neredeyse hiç inek yoktu ve yağmur ormanları el değmemişti. O vakitten beri, Fransa büyüklüğünde bir parça yok oldu
ve bu parçanın %66’sı otlağa dönüştürüldü. Bu değişimin büyük kısmı güneydeki
topraklardan binlerce çiftçiyi buralara çekmiş olan devlet teşvikinin sonucudur.
2009’da beklenmedik değişimlere neden olan bir şey gerçekleşmiştir: Savcılık
büyük mezbahalar hakkında dava açarak onları büyükbaş hayvan tedarik eden
çiftlikleri denetlemeye zorlamıştır.

Marcio Isensee e Sá Brezilyalı bir fotoğrafçı ve video üreticisidir. Çalışmaları
arasında Andes Agua Amazônia (2012), Um Rio em Disputa (2015) ve Grazing the
Amazon (2018) yer alıyor. Çalışmaları çoğunlukla Brezilya’daki çevre meselelerine odaklanır. Brezilya’da ((o))eco, Repórter Brasil, Agência Pública ve Arte 1
gibi yayınlara katkıda bulunmaktadır. Marcio, Rio de Janeiro’daki Fluminense
Federal Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler bölümünden mezun olmuştur.
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The Brazilian Amazon now reckons 85 million cows, three for every human dweller. In the 1970s, there were almost no cows and the rainforest was intact. Since
then, a portion the size of France has disappeared, 66% of which was transformed
into pastures. Much of this change is a consequence of government incentives
that attracted thousands of farmers from southern lands. In 2009, there was a
game changer: the Public Prosecutor’s Office sued large slaughterhouses, forcing them to supervise cattle supplying farms.

Marcio Isensee e Sá is a brazilian photographer and videomaker. Among his work
are the films: Andes Agua Amazônia (2012), Um Rio em Disputa (2015) and, most recently, Grazing the Amazon (2018). His work focused mostly in the coverage of environmental issues in Brazil, where he contributes to relevant publications such
as ((o))eco, Repórter Brasil, Agência Pública and Arte 1. Marcio has graduated in
Social Sciences at the Fluminense Federal University (UFF), in Rio de Janeiro.

Spirits I’ve Called /
Çağırdığım Ruhlar

Chiara Sambuchi

Italy, Germany / İtalya, Almanya
2019 - 60’

Kurgu / Editing Simone Veneroso
Görüntü / Camera Paolo Pisacane, Ralf Klingelhöfer
Müzik / Music Ses / Sound Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Çağırdığım Ruhlar, küresel bir üretimin üç simgesel mekânında üç kahramanın
yaşamını yakından gözlemleyerek çelik endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini
betimlemektedir. Belgesel ayrıca her kahramanın bitmek bilmez bir aşırı tüketime adanmış insani ve doğal kaynakların şuursuz sömürüsüne karşı verdikleri
çabayı gözler önüne sermektedir.

Chiara Sambuchi Pesaro, İtalya’da doğdu. Bolonya Üniversitesi’nde felsefe okumasının yanı sıra film çalışmaları ve Pesaro’daki müzik konservatuvarında klasik gitar eğitimi aldı. RAI’nin Berlin’deki muhabir ofisinde editör olarak çalıştı ve
LAVAFILM adlı yapım şirketini kurdu. Çeşitli kanallar için belgesel ve röportajlar
çekti. Uzun metrajlı filmleri Wrong Planet, Good Morning Africa!, City of Women,
Today ve The Viagra Chronicles dünyadaki belli başlı film festivallerinde gösterildi.

Through an intimate observation of the three protagonists’ daily lives in three
symbolic locations of a global production, Spirits I’ve Called describes the impact
of the steel industry to its environment. Moreover, the documentary film pictures
the personal efforts that each protagonist sustains against the blind exploitation
of human and natural resources that are devoted to an endless over-consumption.

Chiara Sambuchi was born in Pesaro, Italy. She studied philosophy at the University of Bologna, as well as classical guitar at the conservatory of music in Pesaro
and film studies. She worked as an editor for the correspondent office of RAI
in Berlin and co-founded the production company LAVAFILM. She has directed
documentaries and reportages for several broadcasters. Her feature length documentary films Wrong Planet, Good Morning Africa!, City of Women, today and The
Viagra Chronicles have been presented at major film festivals around the world.
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Faire Part /
Faire Part

Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi, Rob Jacobs

Belgium, Democratic Republic of the Congo / Belçika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
2019 - 58’

Kurgu / Editing Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi, Rob Jacobs
Görüntü / Camera Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi, Rob Jacobs
Müzik / Music Ses / Sound Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi, Rob Jacobs
Yapımcı / Production De Imagerie, Kimpavita Films
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Ertelenen Kongo seçimlerinin arifesinde, iki Kongolu ve iki Belçikalı sinema
tutkunu Kinshasa ve buranın kolonyalizmin miraslarına karşı gösterdiği direnç
hakkında bir film üzerine çalışır. Dört yönetmen birlikte bir hikâye anlatmak ister ama tarihin farklı yüzlerinde doğup büyümüş olduklarından bu hikâyeyi nasıl
anlatacaklarına ilişkin görüşleri farklıdır. Film nasıl görünmelidir? Filmde kimler
olmalıdır? Film kim için çekilmektedir? Faire-part dört yönetmenin şehri nasıl
resmedeceklerinin arayışı. Kamusal alanda sanatsal performansları kameraya
alarak, Kinshasa’ya ve buranın dünyanın geri kalanıyla ilişkilerine dair provokatif
bir resim çizerler.

Yönetmen Anne Reijniers De Imagerie kolektifinin bir parçasıdır. Görsel işitsel
sanatlarda iki yüksek lisans derecesi almıştır. 2014’ten beri Demokratik Kongo
Cumhuriyeti ve Belçika’da sanatçı ve aktivistlerle çalışmaktadır.
Grafik tasarımcı, yönetmen ve fotoğrafçı Nizar Saleh Mohamedali, 2013’te Kinshasa’da INSAS’ın düzenlediği bir film eğitimine katılmıştır. Nizar yönetmen meslektaşı Paul Shemisi ile Kimpavita Films yapım şirketini kurmuştur.
Paul Shemisi Betutua ses mühendisi ve kamera yardımcısı olarak deneyim kazandıktan sonra, 2013’te INSAS’ın düzenlediği film eğitimine başlamıştır. Yönetmen, senarist, yapımcı ve kameraman olarak çeşitli kurmaca film ve belgeselde
çalışmıştır.
Rob Jacobs psikoloji ve görsel kültür okumuştur. Bağımsız bir araştırmacı ve sanatçı olarak çalışmaktadır. Egemen söylemleri sorgulamak ve kolonyalizmin miraslarıyla savaşmak için insanların şehri kullanma biçimleriyle ilgilenmektedir.
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On the eve of postponed Congolese elections, two Congolese and two Belgian
cineasts work on a film about Kinshasa and its resistance against the legacies of
colonialism. The four filmmakers want to tell a story together, but having grown
up on other sides of history, they have different views on how to tell that story.
How should it look like? Who should be in it? For whom is it made? Faire-part is
the search of four filmmakers for a way to portray the city. Through filming artistic
performances in public space, they paint a provocative picture of Kinshasa and its
relations with the rest of the world.

Anne Reijniers is a filmmaker and part of the collective ‘De Imagerie’. She obtained two masters in the audiovisual arts. Since 2014 she has been working with
artists and activists in DR Congo and Belgium.
Nizar Saleh Mohamedali is a graphic designer, filmmaker and photographer.
In 2013 he followed a film training in Kinshasa, organised by INSAS. Together
with fellow filmmaker Paul Shemisi, he founded the production house Kimpavita
films.
Paul Shemisi Betutua After gaining experience as a sound engineer and a camera assistant, he started his film training in 2013, which was organised by INSAS.
As a director, screenwriter, producer and cameraman, he worked on several fiction films and documentaries.
Rob Jacobs studied psychology and visual culture, and works as an independent
researcher and artist. He is interested in the ways that people use the city to
question dominant discourses, and combat the legacies of colonialism.

Coral Woman /
Mercan Kadın

Priya Thuvassery
India / Hindistan
2019 - 52’

Kurgu / Editing Reena Mohan, Priya Thuvassery
Görüntü / Camera Nitasha Kapahi, Nefertiti Chakrabarti, Arnav Kakkar, Priya Thuvassery
Müzik / Music Bindhumalini, Sridhar Varadarajan
Ses / Sound Amrith Shankar
Yapımcı / Production Rajiv Mehrotra
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Yönetmenin, su altı dünyasını ve Mannar Körfezi’nin mercan kayalıklarına yönelik
tehdidi keşfe çıkmış sertifikalı dalgıç Uma’yla yolculuğu. Geleneksel bir ailede
doğan ve mercanların güzelliğinin ilham verdiği Uma yüzmeyi, dalmayı ve resim
yapmayı 50’li yaşlarında öğrenmiştir ve o zamandan beri de endişe verici çevre
krizine resimleri vasıtasıyla dikkat çekmeye çalışmaktadır.

New Delhi merkezli çalışan bağımsız bir belgesel yönetmeni ve televizyon yapımcısı olan Priya Thuvassary’nin eserleri kadın ve toplumsal cinsiyet meselelerine odaklanır. Hikâyeleri toplumsal cinsiyet ve feminist bir bakış açısından
beden, çevre, topluluğa ilişkin sayısız deneyime açılan pencerelerdir. Priya çeşitli kanallar ve kurumlar için on yılı aşkın bir süredir belgesel film ve televizyon
programları çekmekte, yapım ve kurgu süreçlerini üstlenmektedir. Şu an iklim
değişikliği hakkında bir dizi film üzerinde ve Mercan Kadın filminin etkisi üzerinde
çalışmaktadır.

The filmmaker’s journey with Uma, a certified scuba diver, exploring the underwater world and the threat to the coral reefs of the Gulf of Mannar. Born in a traditional family, inspired by the beauty of the corals, Uma learnt how to swim, dive
and paint in her 50s, and has since been trying to bring attention to this alarming
environmental crisis through her paintings.

An independent documentary filmmaker and television producer based in New
Delhi, Priya’s body of work has focused on women and gender, her stories windows into myriad experiences of the body, the environment, the community,
mapped from a gender and feminist perspective. Priya has been directing, producing and editing documentary films and television programmes for various
channels and institutions for over a decade now. Currently, she is working on a
series of climate change films and the impact of Coral Woman film.
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Walled Citizen /
Duvarlarla Çevrİlİ Yurttaş

Sameer Qumsiyeh
Palestine / Filistin
2019 - 79’

Kurgu / Editing Sameer Qumsiyeh
Görüntü / Camera Sameer Qumsiyeh
Müzik / Music TreesTakeLife
Ses / Sound Sameer Qumsiyeh
Yapımcı / Production Sameer Qumsiyeh
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Filistinli bir yönetmen, sırt çantalı bir gezgin ve dünyanın en zayıf pasaportlarından birinin sahibi olarak dayatılan hareket kısıtlamalarına meydan okuyup
gezegeni keşfetmeye teşebbüs eder. Quimsiyeh üç yıllık bir zaman diliminde kamerasıyla birlikte Filistin’den Avrupa’ya, Kanarya Adaları’ndan Ekvador’a giderek
her biri fiziksel ve fiziksel olmayan sınırlar, engeller ve insanlar arasında dikilmiş
duvarlarla karşı karşıya olan özgürlük peşindeki başkalarıyla, avarelerle, mültecilerle, göçmenlerle, yerli halklarda ve göçebelerle karşılaşmalarını belgeler.

Beytüllahim merkezli Filistinli bir yönetmen olan Sameer Qumsiyeh, ödüllü çeşitli anlatısal, deneysel ve belgesel filmler çekip yönetmiş, kurgulamış ve bu filmlerin yapımcılığını üstlenmiştir. 2020’de küresel vatandaşlık, Filistin’de yaşam, akıl
sağlığı gibi konuların yanı sıra kişisel tefekkürlerini de irdeleyen online videolar
çekmeye başlamıştır. Sameer ayrıca kültürel anlayış ve halklar arasında köprüler
inşa etmenin bir yolu olarak uluslararası seyahatin gücüne inanan sırt çantalı
bir gezgindir.
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A Palestinian filmmaker attempts to explore the planet as a backpacker defying
the restrictions of movement imposed on him as a holder of one of the world’s
weakest ranking passports. Over the period of 3 years, Sameer Qumsiyeh travels
with his personal camera from Palestine to Europe to the Canary Islands and
Ecuador documenting his encounters with other freedom seekers, wanderers,
refugees, immigrants, indigenous communities and nomads all of whom are facing the physical and non-physical borders, barriers and walls that are erected
between people in our modern time.

Sameer Qumsiyeh is a Palestinian filmmaker based in Bethlehem. He directed,
produced, filmed and edited several award winning narrative, experimental, and
documentary films. In 2020 he started creating online videos that explore topics
such as global citizenship, life in Palestine and mental health as well as personal reflections. Sameer is also a devoted backpacker who believes in the power
of international travel as a way for cultural understanding and building bridges
between people.

North /
KuZey

Leslie Lagier
France / Fransa
2019 - 48’

Kurgu / Editing Leslie Lagier
Görüntü / Camera Leslie Lagier
Müzik / Music Eric Bentz
Ses / Sound Pali Meursault
Yapımcı / Production Nicolas Brevière, Local Films
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon’un hoşça biçimlendirilmiş bir portresi. İnsanlar bir zamanlar buraya özgürlük ve talihe kavuşmak, göz alabildiğine uzanan ve
nefes kesici bir dağ peyzajında yaşamak için gelmişti ama yıllarca süren yoğun
madencilik faaliyetleri peyzaja tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdi. Kuzey
Kanada’daki bu bölgenin hikâyesini şiirsel olmakla birlikte yüzleşmeci bir biçimde anlatıyor. Eski maden işçilerinin anıları ve hikâyelerinin yanı sıra bölgenin halihazırdaki sakinlerinin anıları ve hikâyelerini de dinliyoruz.

Parisli bir yönetmen olan Leslie Lagier, Sorbonne’da tarih ve sinema okumuştur.
Kurgucu ve yönetmen olmadan evvel birkaç yıl yönetmen yardımcılığı yapmıştır.
Filmleri genellikle kurmaca, belgesel ve deneysel türlerini harmanlar ve özellikle
mekânlara odaklanır. Bu mekânların gerçek ya da kurmaca, kolektif ya da kişisel
tarihini sorgulayıp sakinleriyle kurulan ilişkileri irdeler. Bellek, ortadan kaybolma, kayıp ve bu temalar arasındaki bağlar ve peyzaj çalışmalarının merkezinde
yer alır. Lagier’in filmleri pek çok uluslararası film festivaline seçilmiştir.

A beautifully styled portrait of the Yukon in Canada’s far northwest. Once, people came here to find freedom and fortune and to live in a vast and breathtaking
mountain landscape, but years of intensive mining have inflicted immeasurable
damage on the landscape. North tells the story of this Canadian territory in a
poetic but nonetheless confronting way. We hear the memories and stories of
the former mine workers, and of the original and current inhabitants of the area.

Leslie Lagier is a filmmaker from Paris, France. She studied history and cinema at the Sorbonne and worked as an assistant director for a few years before
becoming an editor and director. Her films often mix in genres, between fiction,
documentary and experimental and focus particularly on places: they question
their history, real or fictional, collective or personal, and explore the relationships
that are forged with their inhabitants. Memory, disappearance, bereavement and
the link between these themes and the landscape are at the heart of her work.
Her films have been selected in numerous international film festivals.

41

The Wine, the World and Us /
Şarap, Dünya ve Bİz

Antonio Lobo Daza
Spain / İspanya
2019 - 93’

Kurgu / Editing Antonio Lobo
Görüntü / Camera Antonio Lobo
Müzik / Music Juan Diego Mateos, José Ojeda, Antonio Soteldo
Ses / Sound José Tomé
Yapımcı / Production Antonio Lobo / Lobo Daza Media
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, İspanya’nın Jerez bölgesindeki Sherry şarap
endüstrisi büyük bir genişleme ve dönüşüm tecrübe etti ancak yirmi otuz yıl içinde sancılı bir pazar, şirket ve istihdam kaybı yaşadı. Bu filmin yönetmeni Sherry
şarabının üretildiği bölgede doğmuştur ve 2009’da hayatlarını bu şaraba adamış
olup görkemli günleri ve ardından gelen batışı yaşamış insanlarla tanışmaya başlamıştır. Aradan geçen yirmi otuz yılın ardından gelenek bugün hayatta kalmaya
ve süpermarket raflarının kestirilemezliklerini aşmaya çalışmaktadır.

Antonio Lobo Daza yirmi yılı aşkın bir süredir yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır. İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yaşamaktadır.
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After the Second World War, the original Sherry wine industry - in Jerez (Spain) experienced a great expansion and transformation but later, in a few decades, it
went through a painful loss of markets, companies and employment. The director
of this film was born in the original Sherry wine production area and in 2009 he
began to meet people who had dedicated their lives to this wine and who had lived
the days of glory and subsequent sinking. Today, after a few decades, tradition
struggles to survive and beat the vagaries of supermarket shelves.

Antonio Lobo Daza has been a director and producer for twenty years. He is living
in Andalusia, south of Spain.

Heart Wood /
Öz Odunu

Stefano Petroni

Brazil, Italy, Colombia, Mexico / Brezilya, İtalya, Kolombiya, Meksika
2019 -61’

Kurgu / Editing Vitor Vilela
Görüntü / Camera Stefano Petroni
Müzik / Music Daniel Halper, Francesco De Donatis
Ses / Sound Daniel Halper
Yapımcı / Production Agostino Petroni
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Öz Odunu, bölgesinin zeytin ağaçlarını doğal bir felaketten kurtarma misyonunu
üstlenmiş bir çiftçinin oğlu olan Agostino’nun hikâyesini anlatıyor. Xylella Fastidiosa halihazırda İtalya’nın güneyinde 20 milyon ağacı öldürmüş en ölümcül patojendir. Agostino bilimin buna hâlâ bir çare aradığını öğrendiğinde, hastalığın
köklerini Latin Amerika’ya dek izlemeye karar verir. Brezilya’nın geniş çayırlıklarından, Maya Yarımadası’nın yaylalarına ve Kolombiya’nın çöllerine dek bu hastalığa bir çare ararken, yerli halkların iklim değişikliği karşısında geleneklerini
kurtarıp direnmek için verdikleri çabaları kaydeder.

Stefano Petroni, New York ve Birleşik Krallık’ta Film okudu. 2016’da erkek
kardeşi Agostino’yla birlikte Latin Amerika’ya seyahat edip yerli halklarla yaşayarak onların değişen dünyaya ayak uydururken tarım geleneklerini muhafaza
etmekte kullandıkları yöntemleri öğrenmeye karar verdi. İki kardeşin deneyimleri Petroni’nin ilk uzun metraj filmi olan Memoria Nueva’da anlatılır. İki kardeşin
Latin Amerika’daki deneyimleri ve doğup büyüdükleri İtalya’da zeytin ağaçlarını
korumakta yaşadıkları zorluklar, onları zeytin ağaçlarının azalmasının önüne
geçmek için yenilikçi yollar bulmak için çalışan Save the Olives [Zeytinleri Kurtarın] adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu kurmaya sevk etmiştir.

Heartwood tells the story of Agostino, a farmer’s son who is on a mission to save
his region’s olive trees from a natural disaster. Xylella Fastidiosa is the most deadly pathogen known to mankind that has already infected and killed 20 millions of
trees in Southern Italy. When Agostino learns that science is still searching for
a cure, he decides to follow the disease back to its roots in Latin America. From
the savannas of Brazil, the highlands of the Mayan Peninsula and the deserts
of Colombia, Agostino chronicles the efforts of indigenous people to save their
traditions and persevere in the face of climate change, while searching for a cure.

Stefano Petroni studied filmmaking in New York and the UK. In 2016, Petroni and
his brother Agostino decided to travel to Latin America to spend time living in rural indigenous communities to learn their techniques for preserving agricultural
traditions while adapting to a changing world. Their experience is chronicled in
Present Past (Memoria Nueva), Petroni’s first feature-length film. The experience
in Latin America and the challenge of preserving olive trees in their native Italy
led the brothers to found Save the Olives, a non-profit organization dedicated to
finding innovative ways to stop the spread of olive tree decline.
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TÜRKİYE PANORAMA /
TURKEY PANORAMA
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Guardians of Ida /
İda’nın Bekçİlerİ

Tolga Barman
Turkey / Türkiye
2019 - 23’

Kurgu / Editing Mücahit Halit Araboğa
Görüntü / Camera Ahmet Çağrı Öztok, Alper Usta, Tolga Barman
Müzik / Music Pentagram, Maxi Aguirre, Burak Şahinkaya
Ses / Sound Ahmet Çağrı Öztok
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kazdağları’nda kurulması planlanan altın madeni, Türkiye’de her kesimden insanların bir araya gelerek tepki göstermesine yol açmıştır. Bir gece bekçisi, ormanda yaşayan ve doğadan topladığı bitkilerle kendisine kıyafet yapan bir “ağaç”
kadın ve 30 yıldır doğa mücadelesini sürdüren bir doktor da bu mücadeleye katılır.

Tolga Barman 1994’te Ankara’da doğdu. Eğitim hayatına Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başladı ancak bu bölümü bırakıp Ankara Üniversitesi
Radyo, TV ve Sinema bölümünde eğitimine devam etti. 2017’de Anadolu Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünde yüksek lisans yapmaya başladı. Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

The planned gold mine in Ida Mountains led people from every walk of life to come
together and resist. A night watchman, a ‘tree’ woman who lives in the forest and
makes her clothes with the plants that she collects from the nature, and a doctor
who has been carrying on this struggle for 30 years participate in this fight.

Tolga Barman was born in Ankara in 1994. He graduated from the Radio, TV and
Cinema Department at Ankara University. In 2017, he began his graduate studies
at Anadolu University, Department of Cinema-TV. He is currently working as a research assistant at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Communication,
Department of Radio, TV and Cinema.
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For the sake of an outrageous profit /
Rant Uğruna

Nejla Osseiran
Turkey / Türkiye
2020 - 6’

Kurgu / Editing Nejla Osseiran
Görüntü / Camera Nejla Osseiran
Müzik / Music Bülent Genç
Ses / Sound Bülent Genç
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kazdağları’nda altın arayan şirketin ağaç katliamına karşı Temmuz 2019’da başlayan halk nöbeti, Türkiye’de en büyük çevre hareketi olarak tarihe geçmiş olabilir.

Lübnan asıllı fotoğrafçı Nejla Osseiran, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Fotoğrafları çeşitli etkinliklerde sergilendi ve yayımlandı.
2010’dan beri yoksulluk, zorunlu göç, zorla tahliyeler ve çevreyle ilgili belgesel
filmler yapıyor.
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The people’s watch that started against the gold digging company in July 2019 at
Ida Mountains, may have been the biggest environmental movement in Turkey.

Nejla Osseiran, a Turkish-Lebanese photographer, worked as an instructor at
Boğaziçi University. Her photos have been exhibited and published in various
media.
Since 2010, she has been making documentary films related to poverty, displacement, forced evictions and the environment.

Waiting For the Canal /
Kanalı Beklerken

Yasin Serindere
Turkey / Türkiye
2020 - 36’

Kurgu / Editing Yasin Serindere
Görüntü / Camera Kadir Can Çiftci, Alperen Bekkaya
Müzik / Music Audio Network
Ses / Sound Uğurcan Örel
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

2011 yılında ortaya atıldığında “Çılgın Proje” olarak adlandırılan “Kanal İstanbul”
projesi 2019 yılının son çeyreğinde yeniden gündeme geldi. Projeye doğada yaratacağı tahribat nedeniyle tepkiler gelirken, proje istikametinde bulunan Sazlıdere Barajı’nın yanı başındaki Şahintepe mahallesinde ise halk tedirgin. İnsanlar
projenin neden yapılması ve yapılmaması gerektiğine dair iki gruba ayrılmışken,
mahalle sakinleri projenin hayata geçirilmesi durumunda neler olacağı sorusuna
yoğunlaşıyor.

1996’da doğan Yasin Serindere, Erciyes Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü’nden 2020’de mezun oldu. İstanbul’da yaşıyor. Fotoğraf ve kısa film alanında
çalışıyor.

When it was first proposed in 2011, ‘Kanal Istanbul Project’ was called crazy.
During the last quarter of 2019, it has become a current issue once again. While
the project receives many reactions due to its possible destruction of the nature,
the people in the Sahintepe neighborhood located next to Sazlıdere Dam are unsettled. While there are two sides as to why this project should be carried out or
not, the people fo the neighborhood focuses on what will happen if the project is
carried out.

Yasin Serindere was born in 1996 in Turkey. He graduated from Radio, TV and Film
Department at Erciyes University in 2020. He currently lives in Istanbul and is working
on photography and short films.
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Çan: A Thermal Town /
Çan: Bİr Termİk Kasabası

Mert Harmandar
Turkey / Türkiye
2020 - 17’

Kurgu / Editing Özge Doruk
Görüntü / Camera Mert Harmandar
Müzik / Music VoidEnix, Ural Durak, Ross Bugden, Busted Acid Machine, Dysfnk
Ses / Sound Mert Harmandar
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Çanakkale’ye gelen bir araştırmacı ile yıllarını mücadele içerisinde geçirmiş bir aktivistin yolları Yalı Han’da kesişir. Dertleri ortaktır: Termik santraller ve yıkıcı etkileri.
Birlikte bir termik kasabasına dönüşen Çan’ın dünü, bugünü ve umutla inşa edilmesi istenen yarını hakkında konuşurlar.

Mert Harmandar Türk belgesel ve film yönetmenidir. Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olan Harmandar, ardından Koç Üniversitesi’nde Ekonomi okumaya başlamış fakat tutkusunun peşinden giderek, 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geçiş yapmıştır. Ekoloji ve sürdürülebilir yaşam
üzerine hikâyeler anlatan genç yönetmenin ilk kısa belgeseli Domatesin Kokusu
ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiştir.

48

A researcher who comes to Çanakkale and an activist who has spent years struggling cross paths at Yalı Han. They have a common problem: thermal power stations and their destructive effects. They talk about the past and present of Çan,
which has turned into a thermal town, as well as about its future, which is expected to be built with hope.

Mert Harmandar is a Turkish documentary filmmaker. He is an alumnus of Saint
Joseph French High School. He started majoring in economics at Koc University,
however, he soon transferred to Fine Arts Faculty of Akdeniz University majoring
in filmmaking. He made his feature debut with Smell of Tomatoes, a documentary
about hybrid seeds and pesticides that have a negative affect on
Turkey’s ecosystem, biodiversity, and the traditional farming culture. The film was
screened in many national and international film festivals.

No More Geothermal /
Jeotermal Yettİ Garİ

Murat Yüksel
Turkey / Türkiye
2020 - 20’

Kurgu / Editing Onur Yıldırım
Görüntü / Camera Onur Yıldırım, Murat Yüksel
Müzik / Music Epic Inspirational and Cinematic
Ses / Sound Epic Inspirational and Cinematic
Yapımcı / Production AB Sivil Düşün Program
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Aydın bölgesinde yaşayan ve jeotermal elektrik santrallerine karşı mücadele eden
köylüler ve aktivistlerin hikâyesini anlatıyor.

Murat Yüksel 1988’de Osmaniye’de doğdu. Didim’de yaşıyor. Çeşitli internet sitelerinde yurttaş haberciliği yaptı. Dersimli göç hikâyeleri olan bir ailenin üyesi
olan Murat, devlet tarafından sürgüne gönderilen insanlar ve kimlik sorunları ile
ilgileniyor ve toplumsal hafızayla ilgili belgeseller çekiyor.

The film tells the story of villagers and activists living in the Aydın region and
fighting against geothermal power plants.

Murat Yüksel was born in 1988 in Osmaniye. He lives in Didim. He worked as a
citizen journalist on various websites. Murat, who is a member of a family with
migration stories from Dersim, focuses on people exiled by the state and identity
problems, and makes documentaries about social memory.

49

BEYOND BORDERS /
SINIRLARIN ÖTESİNDE
Eylem Şen

Turkey / Türkiye
2019 - 33’

Kurgu / Editing Eylem Şen
Görüntü / Camera Sercan Bozdoğan
Müzik / Music Kubilay Mutlu
Ses / Sound Kubilay Aksun
Yapımcı / Production The Canada Research Chair in Global Migraiton Processes
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Tarihi boyunca etrafındaki farklı coğrafyalardan göç ederek büyüyen İzmir, 2011 yılında Suriye’de başlayan savaştan kaçan 150 bin Suriyeli mülteciyi de kapsayarak
yeniden şekilleniyor. Suriyeli göçmenlerin kent yaşamında hayatta kalma mücadelesine, benzersiz dayanışma ilişkileri kurarak dahil olan İzmirlilerin hikayelerine tanık olacağınız bu belgesel, dışlanma değil dayanışma ile birlikte yaşamanın
mümkün olduğunu gösteriyor. Sınırların Ötesinde belgeseli, insanların tüm sınırların ötesinde bağları olabileceğine dair ve göçmen düşmanlığına karşı bir gezinti
sunar.

Yönetmen Eylem Şen, ilk üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde aldı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film
Tasarımı bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Şen, yedi yıldır belgesel ﬁlmler yapıyor.
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Izmir, which has grown through migration from different geographies around it
throughout its history, now includes 150,000 Syrian refugees fleeing the war that
began in Syria in 2011. The struggle for survival of the Syrian refugees in urban
life is accompanied not only by their experiences of exclusion but also by their
unique solidarity relations with the people of Izmir. Solidarity Beyond the Longest Border, offers a cross-section of these solidarity practices and offers a walk
through against xenophobia.

Director Eylem Şen completed her BA in Computer Engineering at Ege University. Then she completed her second BA study in the Department of Film Design at
Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, where she also took her MA degree.
Eylem Şen has been making documentary films for seven years.

The Last Autumn of Aegean /
Ege’nİn Son Baharı

Onur Erkin

Turkey / Türkiye
2019 - 23’

Kurgu / Editing Onur Erkin
Görüntü / Camera Onur Erkin, Gani Nalbant, Arif Pınarbaşı
Müzik / Music Yücel Tuğrul
Ses / Sound Ferhan Başaran
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Ege’nin Son Baharı yeşiliyle doğasıyla ülkemizin en verimli topraklarına sahip
olan Aydın’ın jeotermal elektrik üretim santralleriyle bir yok oluşa sürüklenişini
ve topraklarına sahip çıkmaya çalışan Ege insanının bu yok oluşu durdurmak için
verdikleri mücadeleyi ele alır.

1997 doğumlu Onur Erkin Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü 2019 yılında bitirmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmekte, kısa film ve
belgeseller çekmektedir.

The film tells how Aydın, which has the most fertile lands of our country, is forced
to destruction through geothermal power plants and how the people of Aegean
region puts up a struggle so as to stop this destruction.

Onur Erkin was born in 1997. He graduated from Radio, Television and Cinema
Department at Selçuk University in 2019. He continues his graduate studies in
Cinema and Television Department at Adnan Menderes University. He makes
short films and documentaries.
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Oakwoods of Anatolia /
Anadolu’nun Meşe Ormanları

Doğa Derneği
Turkey / Türkiye
2020 - 19’

Kurgu / Editing Bulut Renas Kaçan
Görüntü / Camera Bulut Renas Kaçan, Hasan Erdem, Mehmet Hanay
Müzik / Music Meydan Müzik
Ses / Sound Bulut Renas Kaçan, Hasan Erdem
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Anadolu ve Trakya orman kuşağını bir zamanlar yoğun olarak kaplayan kurak
meşe ormanları pek çok nadir ve nesli tehlikedeki canlının yaşam alanıdır. Günümüzde palamut meşesi (Quercus ithaburensis) ormanları palamutların hasat
edilmesi nedeniyle yerelde korunmaya devam ediyor. Öte yandan meşe ormanları Türkiye genelinde mera olarak kullanılıyor. Bu ormanlarda meşe türleri diğer
ağaçlarla birlikte karışık orman dokusu oluşturuyor. Meşe ormanları bugün ticari
kızılçam ve konvansiyonel zeytin dikimlerinin çoğalması nedeniyle tümüyle yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğa Derneği dolaşan bulutlar, esen rüzgârlar ve akan nehirler gibi, onları izleyen hayvanlar, kuşlar, ormanlar ve çöller gibi sınırsızlığı sınır edinir. Dernek, Anadolu’da kurulmuş olmakla birlikte, çalışmaları fiziki sınırları aşar, doğa kültürünü tüm mekân ve zamanlar arasında taşıyabilmek için rüzgarın sırtında meyveleri
dölleyen çiçek tozları gibi savrulur.
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Oakwoods that used to cover up a large portion of Anatolian and Thracian forest
belt is home to many rare and endangered species. At present, valonia oakwoods
(Quercus ithaburensis) are still preserved locally since the acorns are harvested. On the other hand, the oakswoods are generally used as meadows in Turkey.
In these woods, oak varieties form a mixed forest texture. Today, oakwoods are
threatened with extinction due to the increase in planting commercial calabrian
pine trees and conventional olive trees.

The boundaries of the Nature Society are the wandering clouds, the winds, the
flowing rivers and the animals, birds, forests, and desserts that follow them. Even
though The Nature Society has been found in Anatolia, its work surpasses physical boundaries and is scattered like pollen that fertilizes fruits on the back of
winds so as to carry the natural culture across all places and times.

Roman Garden /
Roma Bostanı

Nesime Karateke
Turkey / Türkiye
2020 - 26’

Kurgu / Editing Nesime Karateke
Görüntü / Camera Nesime Karateke, Okan Önder, Tolga Eskiocak, Müfit Güzel
Müzik / Music Alper Erdoğuk
Ses / Sound Okan Önder
Yapımcı / Production Sevgi Halime Özçelik, Özer Akdemir
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Cihangirlilerin son yeşil alanı Roma Bostanı’na Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar
Planları kapsamında dört tane üç katlı “sosyal tesis” adı altında bina yapılmak
istenir. Semt dernekleri dava açar. Dava süreci devam ederken mahalleli bizim
burada kafeye değil yeşil alana ihtiyacımız var “hadi gelin toprağa değelim” diyerek boş yeşil alanda bir bostan kurarlar. Bu alan önce mahallenin sonrasında
İstanbulluların birlikte üretip birlikte tükettiği müşterek bir alana dönüşür. Roma
Bostanı’nın yarattığı ivmenin katkılarıyla açılan dava kazanılır ve imar planları
iptal edilir.

Nesime Karateke 1991 Antakya doğumlu. 2017 yılında Mersin Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Sinema sektöründe yönetmen
asistanlığı yapıyor.

The last green area for people living in Cihangir, Roman Garden, is zoned for
the construction of four three-storey buildings called “recreational facilities” as
part of conservation development plan for Beyoğlu. The district associations file
a lawsuit. As the case is still on trial, the locals all agree that they need more
green space, not more cafes. They go ahead and form a vegetable garden by saying “Let’s touch the soil.” This garden gradually turns into a community garden
where the locals and the people living in Istanbul produce and consume together.
Thanks to the momentum created by the Roman Garden, the lawsuit is won and
the zoning plans are cancelled.

Nesime Karateke was born in Antakya in 1991. She graduated from Radio, Television and Cinema Department at Mersin University in 2017. She currently works
as an assistant director in the cinema industry.
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Uncle Efe /
Efe Dayı

Harun Akça, Özgenur Şahin
Turkey / Türkiye
2019 - 17’

Kurgu / Editing Özgenur Şahin
Görüntü / Camera Yusuf Sarı, Harun Akça, Özgenur Şahin
Müzik / Music Viren/HILLS
Ses / Sound Kubilay Dikme, Mustafa Yenipınar
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Efe Dayı doğa aşığı bir insan ve kendisinin de yaşamını sürdürdüğü Çay Bağları’nda villa yapımına karşı savaşmakta.

Harun Akça 1995’te Aksaray’da doğdu. Kayseri ve Aksaray’da yaşıyor. Erciyes
Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunudur. Video film, video klip, belgesel ve kısa film yönetmenliği yaptı.
Özgenur Şahin 1996’da Kayseri’de doğdu. Kayseri’de yaşıyor. Erciyes Üniversitesi
Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunudur. Video film, video klip, belgesel ve kısa
film yönetmenidir.
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Uncle Efe is a nature lover and he fights against the construction of villas in Çay
Bağları, where he lives.

Harun Akça was born in Aksaray in 1995. He lives in Kayseri and Aksaray. He
graduated from Department of Radio, TV and Cinema at Erciyes University. He is
the director of video films, video clips, documentaries and short films.
Özgenur Şahin was born in Kayseri in 1996. She lives in Kayseri. She graduated
from Department of Radio, TV and Cinema at Erciyes Unviersity. She is the director of video films, video clips, documentaries and short films.

White Gold /
Beyaz Altın

Ali Cem Şimşek, Mert Sak, Faruk Emin Kaba
Turkey / Türkiye
2020 - 9’

Kurgu / Editing Ali Cem Şimşek, Mert Sak, Faruk Emin Kaba
Görüntü / Camera Ali Cem Şimşek, Mert Sak, Faruk Emin Kaba
Müzik / Music Ali Cem Şimşek, Mert Sak, Faruk Emin Kaba
Ses / Sound Ali Cem Şimşek, Mert Sak, Faruk Emin Kaba
Yapımcı / Production Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Taşköprü ilçesinde bir problem yaşanıyor. Buradaki insanlar hayatları boyunca
bildikleri şeyin ellerinden gitmesini istemiyor ve bunun için mücadele veriyorlar.
Bu hikâyede kim haksız, kim yanlış yapıyor bilemiyoruz. Cebinde parası kalmadığı
için “Çin sarımsağı” eken çiftçi mi yoksa buna göz yumup çiftçisine sahip çıkmayan, çiftçisini zor durumda bırakan, kendi toprağına zarar vermeye zorlayan
yönetimler mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı son sınıf öğrencilerinden oluşan 3 kişilik ekip, 3 yıldır yönetmenlik, kurgu, kameramanlık ve
diğer bütün işleri birlikte yürüttükleri amatör işler yapmaktadır.

There is a problem in Taşköprü district. People in Taşköprü do not want to lose
what they have known throughout their lives and they struggle for it. We do not
know who is the guilty part in this story, who is in the wrong. Is it the farmer who
plants “Chinese garlic” because he has no money in his pocket or is it the governments that ignore this situation and do not protect their farmers by leaving them
in a difficult situation and thereby forcing them to do harm to their own land?

A team of three, who are senior students in the Department of Television Journalism and Programming at Bilgi University, has been working together for 3 years
directing, editing, and carrying out all of the work together for their film projects.
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PANELLER
PANELS
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Anadolu’nun Kaybolan Üzümlerİ ve Değİşen Yerel Hafıza
Ümİt Hamlacıbaşı
Panel İçeriği
Üzümün ve şarabın doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Bildiğimiz üzüm çeşitlerinin çoğunun yerel üzüm olmadığının farkında mıyız?
Tarım politikaları üzüm çeşitlerini nasıl etkilemiş? Bugün yerel üzüm çeşitlerini korumak, kaybolanları bulmak için neler yapılıyor? Kaybolan üzüm çeşitleri sosyal ve duyusal hafızamızı nasıl etkiliyor?
Katılımcılar: Sabiha Apaydın, Umay Çeviker, Günay Yurdakul, Nazlı Çevik Azazi

5 Kasım Perşembe, 20.00

Degrowth (Küçülme) PerspEktİfİnde Sürdürebİlİrlİk ve Turİzm
Özlem Teke
Panel İçeriği
Kapitalist modernleşme hikayesini, en belirgin şekilde tüketim kültürünü batıdan başlayarak tüm dünyaya yaymak olarak özetlersek, turizmin tüketim kültürünün en uçlarda ve bireysel hazlarla şekillenen süreçlerinin doğa üstündeki bakısını anlamamız
kolaylaşır. Tüketim tüm insan aktivitelerinin odağında yer alırken, doğa nesneleştirilerek sömürülen, yüksek entropili üretim süreçlerinin kaybedeni olmak zorunda bırakılmıştır.
“Küçülme” kavramı, daha az doğal kaynak tüketen ve tamamen farklı ilkeler çerçevesinde örgütlenen toplumlara giden yolu temsil ediyor. Turizmin endüstriyel bir süreç olarak sistemin tüm patolojisini taşırken sürdürülebilir bir turizm ne kadar mümkün?
Küçülme bize nasıl araçlar sunuyor?
Katılımcılar: Gizem Şahin

6 Kasım Cuma, 15.00
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Yerİn Derİnlİklerİnden Geldİler: Katlİamdan Dİrenİşe Soma
Av. Berrİn Demİr
Panel İçeriği
Bir zamanlar pamuk, buğday, arpa, zeytin ve kuru fasulyeyle anılan Soma’da temel üretim ve geçim kaynağı uzun yıllar boyunca
tütündü. TEKEL özelleştirildikten, Tütün Piyasası Kanunu ile tütün üretimine kota getirildikten sonra yerüstünde ürettiğiyle geçinemeyen Somalı köylüler, yeraltında madenci olarak çalışmak zorunda kaldılar. 13 Mayıs 2014 tarihi toplumsal belleğimize Soma
Katliamı olarak kazındı. Soma o günden beri hayatını kaybeden 301 işçiyle; bitmeyen bir yasla; kötü çalışma koşullarına mahkum
edilen, ücretleri gasp edilen işçilerle; uzun süren dava süreçleri ve ceza almayan patronlarla; Yargıtay kararıyla; madenlerde
çalışma koşullarına, hak gaspına direnen işçilerle gündemde. Bu panelde farklı yönleriyle Yerin Derinliklerinden Gelenleri konuşacağız.
Katılımcılar: Av. Evren İşler, Kamil Kartal, Uğur Şahin Umman

7 Kasım Cumartesi, 18.00

Türkİye’de Çevre Haberİ Yapmak
Serkan Ocak
Panel İçeriği
Dünyanın en eşsiz coğrafyasından birinde yaşıyoruz... Peki bunun kıymetini ne kadar biliyoruz? Üç tarafı denizlerle çevrili ancak
denizi korumuyoruz, yüzde 29’u ormanlarla kaplı, hızla yok edip betonlaştırıyoruz, yurdun dört bir tarafını kazıp madenlerle altını
üstüne getiriyoruz. Bunları haberleştiren gazetecilere davalar açılıyor, gazeteciler işten atılıyor. Çevre muhabirleri de tıpkı tahrip
edilen doğa gibi hızla yok oluyor. Türkiye’de çevre muhabiri olmak kolay mı, çevre ile ilgili yapılan tahribatlar yeterince haberleştirilebiliyor mu? Çevre haberlerini artık yayımlayabilen kaç medya kuruluşu kaldı?
Katılımcılar: Gökay Başcan, Hazal Ocak, Özer Akdemir

5 Kasım Perşembe, 18:00
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YENİ ORTAKLIK:
Kadıköy Beledİyesİ Sİnematek /
Sİnemaevİ
NEW PARTNERSHIP:
Kadıköy Municipality’s Sİnematek /
Cinema House
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YENİ ORTAKLIK / NEW PARTNERSHIP

Sinematek/Sinema Evi, dünyadaki diğer sinemateklerle aynı amaçlar doğrultusunda sinema kültürünü yaymak, sinema mirasını
korumak ve sinema sanatının gelişmesine katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası sinema kurumlarıyla işbirliği içinde
çalışan bir kültür kurumudur.
Sinematek, 160 kişilik sinema salonu, sergi alanı, sinema kütüphanesi, film arşivi ve kişisel film izleme köşeleri ile sinemaya ilgi
duyan ve sinema alanında çalışan herkese açıktır. Sinema yapıtlarını koruma altına alır, bu konuda araştırmalar yapar, sinema
ile ilgili her türlü film, fotoğraf, belge, aygıt ve benzerlerini uluslararası standartlarda arşivler, aynı konularda çalışan uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurarak sinema mirasını korumak ve erişime açmak için çalışır. Film gösterimleri, söyleşiler, seminerler, konferanslar, sergiler düzenler, yayınlar çıkarır. Programlarında vizyonda izleme imkânı bulunmayan büyük
sinema klâsiklerine, keşif değeri taşıyan filmlere, kısa film ve belgesel seçkilerine yer verir. Ülkemizde hiç filmi gösterilmemiş
veya pek az gösterilmiş sinemacıları tanıtır; önemli oyuncuların ve yönetmenlerin filmlerinden toplu gösteriler sunar.
Sinema Evi ise nitelikli eserlerin üretilmesini desteklemek üzere sinemacılara toplantı, sunum ve gösterim imkânı sağlayan, fikir aşamasından gösterim aşamasına dek film üretim sürecinin farklı aşamalarında sinemacıları desteklemeye yönelik projeler
üreten bir profesyonel ağ kurma ortamıdır. Sinema Evi ayrıca, sinemacılar, sinema profesyonelleri, sinema yazarları ve sinema
üzerine çalışan akademisyenlerin araştırma, tartışma ve üretme süreçlerinde bir araya geldiği bir buluşma noktası olmayı hedefler.
Pek yakında yeni binasında hizmet verecektir.
Kadıköy Municipality’s Sinematek/Cinema House is a cultural institution which operates in close cooperation with national and
international film institutions to spread film culture, preserve film heritage and contribute to the development of the art of cinema,
in line with the aims of other cinematheques in the world.
With a film theater of 160 seats, exhibition area, cinema library, film archive and individual movie viewing spaces, Kadıköy Municipality’s Sinematek/Cinema House is open to anyone who’s interested in or studies in the field of cinema. It preserves films
and conducts related research; archives films and film-related photos, documents, devices and alike in line with international
standards; collaborates with international institutions working on the same subjects in order to preserve film heritage and make
it accessible. It organizes film screenings, interviews, seminars, conferences and exhibitions as well as produce publications. Its
program includes great film classics which can hardly be watched on the big screen, films worth discovering, short films and
documentary selections. It introduces filmmakers whose films have never or rarely been screened before whereas it also screens
retrospectives dedicated to notable actors and directors.
Cinema House is a professional networking space which provides a place for filmmakers to conduct meetings, presentations and
screenings in order to support the production of quality works and which produces projects dedicated to supporting filmmakers in
every phase of filmmaking. Cinema House also aims to become a meeting point for filmmakers, cinema professionals, film critics
and academics in the course of research, discussion and conception.
Sinematek/Cinema House is a film institution whose absence has been deeply felt for the past decades. Kadıköy Municipality has
been preparing to meet this long-felt need for three years now and Sinematek/Cinema House is soon to open its doors.
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ÖDÜL &
FESTİVAL ÇANTASI /
AWARDS & TOTE BAG
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ÖDÜL & FESTİVAL ÇANTASI / Awards & Tote bag
Festİval Çantası / Tote Bag
Nurbanu Kılıçer 1995 İstanbul doğumlu. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.
Born in 1995 in Istanbul, Nurbanu Kılıçer graduated from the Departmen of Painting
at Marmara University in 2019.

Nurbanu Kılıçer

ÖDÜL / AWARDS
İpek Yücesoy, 1993’te Bursa’da doğdu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından heykel okumak istediğine karar vererek güzel sanatlar fakültesi için hazırlandı. 2016’da Marmara Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü kazanarak buradaki eğitimine başladı.
Aidiyet ve ölüm konuları ile ilgilenen sanatçı, bu konuların gölgesinde geçen hayatı silüetler, başkalaşmış figürler, izler aracılığıyla ele almaktadır. Desenlerindeki
izlerin ve silüetlerin elde edilmesinde sıkça fotoğraf üzerine müdahale ve kolaj
tekniklerini kullanmaktadır. Heykellerinde ise başta polyester döküm olmak üzere
çeşitli tekniklerle çalışmaktadır.
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İpek Yücesoy

Born in Bursa in 1993, İpek Yücesoy graduated from the Department of Law at Marmara University in 2015. After her graduation, she decided to study sculpture and
prepared for the exams of the faculty of fine arts. In 2016, she began her education
in Marmara University’s Sculpture Department. As an artist, she is interested in the
issues of belonging and death, and she addresses life that is lived in the shadow
of belongings and death with silhouttes, altered figures, and traces. She plays with
photographs and uses the collage technique to get the traces and silhouttes in he
patterns. In her sculptures, she uses various techniques such as polyester moulding.
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sponsorlar & Teşekkürler / Sponsors & Thanks
TEŞEKKÜRLER / THANKS

Ahmet Aral
Arzu Aral
Erhan Mutlu
Feyyaz Yaman
Fügen Uğur
Hande Kırıcı
İpek Van Dijk
Mehmet Sucuoğlu
Nazım Akkoyun
Nejat Hamlacıbaşı
Nejat Yavaşoğulları
Onur Güle
Özcan Germİyanoğlu
Özgür Erol
Özgür Oğuz Tuna
Serdar Gürmen
Sofia Verza
Sunny Fäßler
Ümİt Hamlacıbaşı
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EKİP / TEAM
Organizasyon / Organisation

Başkan / President
Hakan Can Yılmaz

Ethem Özgüven

2020 Ekİp / Team

Koordİnatör / Coordinator
Ethem Özgüven

Basın DanışmanI / Press Advisor
Mustafa Dermanlı
Fatma Genç

Yönetmen / Director
Petra Holzer

Basın İlİşkİlerİ / Press Relations
Melİs İlayda Gülyol

FeSTİVAL YÖNETMEN ASİSTANI / Festival director
assistant
Süleyman Evran

Sosyal Medya Ekİbİ / Social Media TEAM
Egecan Çİtİm
Melİs İLAYDA Gülyol
Can Canyoran
MUSTAFA DERMANLI

Tercüme / Translation
Burcu Halaç
Yaprak Aydın
Şevval Dolanbay
Grafİk Tasarım / Graphic Design
Ece Kurtboğan
Web tasarım / Webmaster
Halİl İbrahİm Ertav

Önseçİm / Pre-selectıon

Önseçİm EKİBİ / Pre-selectıon team
Mert Kaan Bıldırcın
Can Canyoran
Süleyman Evran
Önseçİm jürİSİ / Pre-selection committee
Kyrikaos Peftelis
Gaye Günay
Çiğdem Dalay
Ergi İşbilen
Yaprak Aydın
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Sosyal Medya & Vİdeo / SOCIAL MEDIA & VIDEO
Berna Küpelİ
Doğukan Seven
Mert Kaan Bıldırcın
Jürİ Asİstanı / Jury Assistant
Beyza Kabadayı
Vİdeo & Fotoğraf / Video & Photo
Mert Kaan Bıldırcın
Süleyman Evran
Can Canyoran

Film Trafik / Film Traffic

Fİlm Trafİğİ Koordinatörü / Film Traffic Coordinator
İrem Atay
Süleyman Evran
Tercüme Koordinatörü / Translation Coordinator
Eceworx
Berİvan Alabuğa

EKİP / TEAM
Technical Team

Teknİk Koordİnatör / Technical Coordinator
Mert Kaan BıldırcıN
Teknİk EkİP / Technical Team
Levent Menekay
Can Canyoran
Süleyman Evran
Doğukan Seven
Sezaİ Mert Sak

SORU-CEVAP / Q&A

KOORDİNATÖR / Coordinator
Melİs İLAYDA Gülyol
Tercüme / Translation
Yaprak Aydın
Şevval Dolanbay
GRAFİK TASARIM / Graphic Design
Ülker Aral
GÖRÜŞMELER / Interviews
Alberto Vendemmiati
Can Candan
Cem Öztüfekçİ
Dİcle Tuba Kılıç
Evrİm Kepenek
İlksen Mavİtuna
Kemal Kolçak
Liz Miller
Marvin Entholt
Mustafa Dermanlı
Nejla Osseiran
Oktay Uludağ
Yusuf Güven

Ödül Tasarımı / Award Trophy
İpek Yücesoy
Festİval Çanta Tasarımı / Tote Bag Design
Nurbanu KılIçer

Katalog / Catalogue

GRAFİK Tasarım / Graphic Design
Ece Kurtboğan
İçerİk Üretİm & Tercüme / Content & Translation
Burcu Halaç
Yaprak Aydın
İrem Atay
Beyza Kabadayı

Paneller / PanelS

Koordİnatör / Coordinator
Şevval Dolanbay
Tanıtım Vİdeo
Tuğkun Zeroğlu
BIFED documentary
Nİsan Şİr
Tuğana Derecİ
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Aether s.20

İda’nın Bekçileri s.45

Amazon’u Otlatmak s.36

Jeotermal Yetti Gari s.49

Amussu s.27

Kanalı Beklerken s.47

Anadolu’nun Meşe Ormanları s.52

Kaşık s.18

Artifishal s.26

Kırmızı Çizgi - Hambach Ormanı’nda Direniş s.21

Ateş s.29

Kuzey s.41

Atom: Bir Aşk Macerası s.22

Kuzey Ormanları s.28

Beyaz Altın s.55

Mercan Kadın s.39

Çağırdığım Ruhlar s.37

Öz Odunu s.43

Çan: Bir Termik Kasabası s.48

Peki Ya Geleceğimiz s.35

Çernobil’i İzlemek: Kıyametin Ardından Keşif s.31

Rant Uğruna s.46

Daima Yavaş Yeşil s.15

Roma Bostanı s.53

DSÖ’yeGüven s.25

Sınırların Ötesinde s.50

Duvarlarla Çevrili Yurttaş s.40

Şarap, Dünya ve Biz s.42

Efe Dayı s.54

Tasa s.24

Ege’nin Son Baharı s.51

Titixe s.19

Evde Yetişen s.32

Tutku - İsyan ve Teslimiyet Arasında s.17

Faire-part s.38

Yeşil Altın? s.33

Güneş Ölene Dek s.34

Yeşil Kan s.16

Günler ve Yıl s.23
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Aether p.20

Passion. Between Revolt and Resignation p.17

Amussu p.27

Roman Garden p.53

Artifishal p.26

Spirits I’ve Called p.37

Beyond Borders p.50

Spoon p.18

Coral Woman p.39

Stalking Chernobyl: Exploration After Apocalypse p.31

Çan: A Thermal Town p.48

The Atom: A Love Affair p.22

Ever Slow Green - Re-afforestation in Auroville p.15

The Days and The Year p.23

Faire-part p.38

The Fever p.29

For The Sake Of An Outrageous Profit p.46

The Last Autumn of Aegean p.51

Grazing the Amazon p.36

The Red Line - Resistance in Hambach Forest p.21

Green Blood p.16

The Wine, the World and Us p.42

Green Gold? p.33

Titixe p.19

Grief p.24

trustWHO p.25

Guardians of Ida p.45

Uncle Efe p.54

Heart Wood p.43

Until the Sun Dies p.34

Home Grown p.32

Waiting For the Canal p.47

No More Geothermal p.49

Walled Citizen p.40

North p.41

What About Our Future p.35

Northern Forests p.28

White Gold p.55

Oakwoods of Anatolia p.52
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