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HOŞGELDİNİZ / WELCOME
Dünyayı sevgi kurtaracak. Sevgi ancak empatiyle hayatta kalabilir, hayata tutunabilir.
Yakın dövüş tekniklerinde, karate, kick boks veya benzeri dövüş sporlarında vuruşların, alınan darbelerin etkisini
azaltmak için çok yoğun bir şekilde örneğin bacaklar, örneğin dizden aşağısı sert zeminlere veya maddelere defalarca vurulur. Bizim görmekten bile acı duyacağımız vuruşlara o bacaklar, o mide bölgesi, o çene rahatlıkla dayanır,
hatta acımaz olur zamanla. Bu çok açık bir duyarsızlaştırma sürecidir. Empati hissini yok eder.
Mono kültür tarımın temel özellikleri şöyledir: İşte on bin dönüm arazideki tüm ağaçları köklersin, tüm dereleri,
çukurları dozerle doldurursun, tüm çalı, taş duvar gibi geçmişe, doğaya ve coğrafyaya ait “engelleri” yok edersin ve
dümdüz, engellerinden arınmış bir dev toprak alan elde edersin. Sonra gereken tüm kimyasal gübreleri ve ilaçları
verirsin. Buraya kadar her şey iyi görünür. Bu engelsizleştirme, ilaçlama tarım yaptığınız alanı, kuşların, böceklerin, memelilerin sığınacağı yaşam alanlarını, tüm biyotayı, ekosistemi, biyoçeşitliliği yani yaşamı yok eder.
Toplum hastalanmıştır. Doğa hastalanmıştır. Atmosfer hastalanmıştır. Okyanus hastalanmıştır.
Belgeselleriniz bu hastalanmış ekosistemin tek ilacı.
Hoş geldiniz.
Love will save the world. Love only may survive, hold on to life with empathy.
In martial arts techniques like karate, kick box or sports like these, one kicks their legs, areas below knees to hard
surfaces to smooth over the affects of kicks and punches. Legs, tummy, and chin, they tolerate that pain we even
suffer to see and even don’t get hurt after a while. This obviously is a process of desensitization. Just because it is
the purpose, to destroy empathy.
Monoculture farming’s main features are like this; first you should uproot trees on ten thousands of acres of land,
bulldoze all streams, dips, destroy all difficulties like bushes, walls that belongs to past, nature and geography. Now,
you cleared all the way, and you have a land flat as a board. Afterwards you would give them all the necessary fertilizers and pesticides. Everything seems fine up until now. This process and agricultural chemicals destroy all land,
habitats of birds, insects, mammals, entire biota, ecosystem, biodiversity, all life.
Now society is sick. Nature is sick. The atmosphere is sick. Oceans are sick.
Your documentaries are the only cure for this sick ecosystem.
Welcome.

Ethem Özgüven
Festival Koordinatörü
Festival Coordinator
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Merhaba,
Türkiye’de yalnızca bu yıl elli bin çiftçi çiftçiliği bıraktı. Pakistan’daki son sellerde otuz üç milyon kişi evsiz ve göç
etmek zorunda kaldı. Hakikat sözcüleri büyük tehlike altında. Barış nasıl gelecek? Bu kadar kadın, çocuk, iş cinayetinin arasında çevre ile ilgili konuşabilir miyiz?
Aslında konuşabiliriz çünkü bunlar birbirlerinden farklı bir katliam değil.
BIFED’i barış nasıl sağlanır, yaşam alanlarımızı ve haklarımızı nasıl koruruz tartışmasına bir ortam yaratmak gayretiyle yapıyoruz. Çok değerli filmler var ve sizlerin katılımıyla tüm dünyada korkunç boyutlara gelen hak ihlalleri
ve sömürüye karşı bir umut yaratabiliriz çabasındayız. Ekvator, anayasasında doğaya insan hakkı kadar hak verdi.
Yeni Zelanda bir nehri canlı kabul eden kanunlar yaptı. Buna karşın bu ülkelerde ve tüm gezegende doğa katliamı
sürüyor. Umut ve umutsuzluk iç içe. Umuttan ve yaşamdan yana olmak zorundayız. Ölüm ve umutsuzluk bu kadar
üstümüze gelirken.
Bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan festivalimize hoşgeldiniz.
Hello,
Fifty thousand farmers quit farming this year alone in Turkey. Thirty three million people ended up homeless and
displaced due to recent floods in Pakistan. Those who speak the truth are in great danger. How will peace come? Can
we talk about the environment in the midst of so many femicides, pedicides and laborcides?
Actually, we can, because these massacres are not different from each other.
We are preparing BIFED with an effort to open up a space for the discussion of how to achieve peace, protect our living
spaces, and our rights. There are many invaluable films. And with your participation, we are aiming to cherish some
hope against the human rights violations and exploitation that has reached terrible proportions all over the world.
In the constitution of Ecuador, nature and people are given the same rights. New Zeland passed laws that consider a
river a living being. Despite this, ecocied continues in these countries and all over the planet. Hope and despair are
interwined. We have to be on the side of hope and life. While death and despair push this far.
Looking forward to seeing you all at the 9th edition of BIFED.

Petra Holzer
Festival Yönetmeni
Director of the Festival
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İçinde yaşadığımız ekonomik sistemde kar etme potansiyeli olan her şey, her kavram sonuna kadar sömürülür.
O mal ya da hizmetin topluma faydası kar potansiyeli yanında önemsiz kalır. Zaten bir yerden sonra onun ortaya
çıkışıyla alakalı da gerçek gözüken ama aslından tamamen kopmuş hikayeler uydurulur. Bir miktar da bu toplum
olarak bu yalan hikayelerin peşinden koşarak devam ederiz. Bu süreçte o kavramla alakalı tüm idealler unutulur ve
toplum o şeyi en hızlı, en çok tüketilebilecek şekilde durmaksızın üretmeye koyulur.
Kameralar, ekranlar ve internetin yaygınlaşmasıyla bu son olarak görüntüde yaşandı. Youtube’a dakikada 500 saatlik video yükleyip Instagram’da her saniye binden fazla fotoğraf paylaşıyoruz. Ve artık rakam vermenin anlamsız
olduğu video ve fotoğraf okyanusunun en dibindeyiz.
Görüntünün bu kadar değersiz olduğu bir zamanda hakikati göstermeye uğraşanlara ve bunu izlemeye gelen sizlere teşekkür etmemiz gerekir.
Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
In the economic system we live in, everything with a potential to make profit and every concept is expolited all along
the line. The benefit of that product or service to society gets unimportant compared to its potential of profit. After
a while, stories about its emergence that seem real but fall short of reality are made up. As society, we chase after
these tales. Within this period, entire ideals about that concept are forgotten and society starts to produce that thing
continuously, to make it most consumable product.
With widespread use of cameras, screens and internet, lastly this happened to images. We upload 500 hours of video
on YouTube per minute and every second we share more than thousand photos on Instagram. And now we are at the
bottom of this video and photo ocean where numbers are meaningless.
At a time like this when the image itself has become without value, we should thank you all who work to demonstrate
the truth and you, who come to watch it.
Thank you all, welcome.

Süleyman Evran
Festival Yönetmen Yardımcısı
Assistant Director of the Festival
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JÜRİ / JURY
ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRİSİ / INTERNATIONAL COMPETITION JURY
1972’de İstanbul’da doğdu. 1992’de Galatasaray Lisesi’ni, 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Madrid Carlos III Üniversitesi’nde İnsan Hakları programında tamamladığı Lisansüstü eğitiminden sonra 2000 yılında Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Arada Gazete Pazar, Adam Sanat, Sözcükler,
Roll, Post Express, 1+1, Milliyet Sanat gibi süreli yayınlara yazılar yazdı, röportajlar
yaptı. 2009’da Güle Güle ki Tarif Edemem adlı bir anlatı kitabı yayınladı. 2011 yılından
bu yana Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Lisansüstü programında Sinema ve İnsan
Hakları adlı dersi veriyor. 2019 Aralık ayından bu yana Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nü yürütüyor.
He was born in İstanbul in 1972. He graduated from Galatasaray High School in 1992,
İstanbul University Faculty of Law in 1998. After he completed his graduate studies
in Advanced Human Rights at Madrid Carlos III University, he began working in Bilgi
University Faculty of Law. He had his articles and interviews published in periodicals
such as Adam Sanat, Sözcükler, Roll, Post Express, 1+1, Milliyet Sanat. He published
a story book named “Güle Güle ki Tarif Edemem” in 2009. He has been the lecturer
of “Cinema and Human Rights” course in Bilgi University’s Human Rights Graduate

Alişan Çapan

Program. He is currently working as the manager of Kadıköy Municipality Cultural
Affairs Department.
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ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRİSİ / INTERNATIONAL COMPETITION JURY
1965 yılında Ankara D.T.C. Fakültesi Ön Asya Arkeolojisi Bölümü’nden mezun olup,
1964 – 67 yılları arasında Ankara Radyosunda Spikerlik ve Prodüktörlük yapmış,
67-76 yılları arasında ise Ankara televizyonunda sunucu olarak görev almıştır. 1975
– 80 yılları arasında İstanbul’da çeşitli reklam ajanslarında yazarlık, reklam filmlerinde senaryo yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. 1980 – 2000 yılları
arasında Almanya Münih’te tiyatro oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik, çeşitli
Alman film ve dizilerinde oyunculuk, ‘Korkmazlar Ailesi’ dizisinde senaryo yazarlığı,
prodüksiyon amirliği ve yönetmen yardımcılığı, ‘Bahar und/ve Gazelle‘ adlı gençlik
filminde senaryo yazarlığı, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı, Anadolu kökenli Yunanlı yazar Dido Sotiriyu’nun yaşamını konu alan ‘Anıların Tadı’ adlı belgeselde yapım sorumluluğu ve yönetmenlik, 2000 yılından bugüne çeşitli Türk sinema filmleri
ve dizilerinde oyunculuk yapmıştır. Bodrum’da yaşamaktadır.
He graduated from the Faculty of Central Asian Archeology at Ankara D.T.C in 1965,
worked as a presenter and producer at Ankara Radio between 1964 and 67, and as
Erman Okay

a presenter on Ankara television between 67-76. Between 1975 and 1980, he worked
as a writer, script writer, actor and director in commercials in various advertising
agencies in Istanbul. Between 1980 and 2000, while he was in Munich, Germany, he
worked as a playwriter, actor and director in theater, actor in various German films
and TV series, scriptwriter, production manager and assistant director in the TV series “Korkmazlar Ailesi”, scriptwriter, actor and assistant director in the youth movie
“Bahar und/ve Gazelle” , producer and director of the documentary ‘Taste of Memories’, about the life of Anatolian-origin Greek writer Dido Sotiriyu, and he has been
acting in various Turkish cinema films and TV series since 2000. He currently resides
in Bodrum.
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ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRİSİ / INTERNATIONAL COMPETITION JURY
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği’nde mezun olduktan sonra 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümünde lisans eğitimi aldı. 2013 yılında aynı dalda başladığı Yüksek Lisans
eğitimini “1945 Sonrası İtalyan Sinemasında Faşizm Eleştirisi Yapan Filmlerin Estetik Politikası” başlıklı tez ile tamamladı. Tez çalışması ‘Antifaşizmin Estetiği’ adıyla
Notabene Yayınları’nda kitap olarak basıldı.
2015 yılında hakemli bir dergi olan Özne Dergisi’nde “Acı Pirinç Filminin Gerçekçilik
Kuramları, Modernist Estetik ve Dramatik Yapı Bağlamında Analizi” isimli makalesi
yayınlandı. 2016 yılında “Toplumsal Cinsiyetin Sinemada Temsil Edilme Biçimleri ve
Cleopatra’nın Ölümü” ve “Tarihi Değiştiren Kadınların Sineması ve Margarethe von
Trotta” isimli makaleleri Psikesinema’da yayınlanmıştır.
Yönetmenliğini yaptığı belgesel ve film alanındaki çalışmalar arasında; Sınırların
Ötesinde (Solidarity Beyond the Longest Border, 2019), Buluştuğumuz Yer: Hakikat
Bahçeleri (Living in Truth, 2019), Portakalın Uykusu (Sleep Of The Oranges, 2015),
Asfur (Bird, 2014), Metropolis (Metropolis, 2013), Kornea İkilisi (Cornea Duo, 2013)
vardır. Belgesel filmleri, ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde gösterilmiş ve
aralarından bazıları ödüllere layık görülmüştür. Metropolis (Metropolis, 2013), 2013

Eylem Şen

yılında, 7. Sinepark Kısa Film Festivali, Çarpışan Aramalar Kategorisi, Mansiyon
Ödülü aldı. Kornea İkilisi (Cornea Duo, 2013), 2014 yılında Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Belgesel Dalında Birincilik Ödülü aldı.
After graduating from Computer Engineering BA programme at Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering; Eylem Şen has studied at Dokuz Eylul University, Film
Design Department. Her thesis was published under the title “The Aesthetics of Anti-Fascism”. Among the documentaries and films she directed, Solidarity Beyond the
Longest Border, 2019, Living in Truth, 2019, Sleep Of The Oranges, 2015, Bird, 2014,
Metropolis, 2013, Cornea Duo, 2013 can be named. Her documentaries have been
screened at many film festivals both national and international, and some of them
were awarded.
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Filipinler’de doğan Joanna, Boston, Londra, Paris, Bangkok, Singapur ve Manila gibi
farklı şehirlerde yaşarken, uluslararası ilişkiler, çevre ve finans alanlarda çalışarak bohem bir yaşam sürdü. Joanna, hikaye anlatıcılığı ve sinema sevgisini hayata
geçirmek için Pekin’de film çekmeye başladı. 2007’de Pekin’de geçmişlerinden kurtulmak isteyen yabancıların samimi hikayelerini anlatan ilk uzun metraj belgeseli
Neo-Lounge’ın ilk gösterimini gerçekleştirdi. Belgesel, iki en iyi belgesel ödülü dahil
dört ödül kazandı. İkinci filmi ‘’The Old Fool Who Moved the Mountains’’ da biri en iyi
belgesel ödülü olmak üzere iki ödül aldı. Üçüncü filmi “Sunday School from Zambia’’,
Uluslararası Rotterdam Film Festivali tarafından Forget Africa serisine seçildi. Son
kısa filmi “İçteki Domuzu Yatıştırmak’’ biri Slamdance Film Festivali Jüri Büyük Ödülü olmak üzere dokuz ödül kazandı. Bu film aynı zamanda BIFED 2021’in Uluslararası
Yarışma Kategorisi’nde üçüncülük kazandı. Film 2021 Uluslararası Belgesel Birliği
Ödülleri’nde En İyi Kısa Film için on adaydan biriydi.
Born in the Philippines, Joanna has led a bohemian life living in different cities inJoanna Vasquez Arong

cluding Boston, London, Paris, Bangkok, Singapore and Manila, pursuing stints in international relations, environment and finance. Joanna started filmmaking in Beijing
to pursue her love of storytelling and film. Joanna premiered her first feature documentary, Neo-Lounge, in 2007 recounting intimate stories of foreigners in Beijing
searching to break from their past. It won four awards, including two Best Documentary awards. Her second film, The Old Fool Who Moved the Mountains also won two
awards including Best Documentary. Her third film, Sunday School from Zambia, was
commissioned by the International Film Festival Rotterdam for their Forget Africa
series. Her latest short To Calm the Pig Inside has won nine awards including the
Grand Jury Prize at the Slamdance Film Festival. It has also won the third place prize
in International Competition category here at BIFED 2021. It was one of ten nominees
for the 2021 International Documentary Association Awards for Best Short.
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Andres Veiel, Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinir. Veiel’in en
belirgin özelliklerinden biri, projeleri için yıllar süren yoğun araştırmalar yapmasıdır. 1985’ten 1989’a kadar Andres Veiel, FU Berlin’de psikoloji okudu ve aynı zamanda, Künstlerhaus Bethanien, Berlin’de Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski
tarafından film dramaturjisi ve yönetmenlik eğitimi aldı.
Bir Kış Gecesi Rüyası (1991), Balagan (1993), Hayatta Kalanlar (1996), Kara Kutu BRD
(2001), Oyunculuğa Bağımlı (2004), Tekme (2006), Biz Değilsek, Kim? (2011) ve Beuys
(2017) Avrupa Film Ödülü ve birkaç Alman Film Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Fütürist mahkeme salonu draması Ecocide (2020) ile Almanya’nın iklim
değişikliği konusundaki sorumluluğu hakkında bir tartışma başlattı.
Andres Veiel, 2005’te Konrad-Wolf-Award, 2006’da Alman Film Sanatının İlerlemesi
için DEFA Ödülü ve 2017’de First Class Federal Liyakat Haçı’na layık görüldü. Ayrıca
Alman Film Akademisi ve Avrupa Film Akademisi üyelerinden biridir.
Andres Veiel is considered one of the most distinguished protagonists of politically engaged art in Germany. One of his distinct characteristics is the intense and in
some cases multiannual research for his projects. From 1985 until 1989 Andres Veiel

Andres Veiel

studied psychology at FU Berlin and at the same time received a training in film dramaturgy and directing by the Polish director Krzysztof Kieslowski at Künstlerhaus
Bethanien, Berlin.
For his films A Winter Nights’ Dream (1991), Balagan (1993), The Survivors (1996),
Black Box BRD (2001), Addicted to Acting (2004), The Kick (2006), If Not Us, Who?
(2011) and Beuys (2017) he received numerous awards including a European Film
Award and several German Film Awards. With his futuristic court room drama Ecocide
(2020) he sparked a discussion about Germany’s responsibility for climate change.
Andres Veiel was awarded the Konrad-Wolf-Award in 2005, the DEFA Award for the
Advancement of German Film Art in 2006 and the Federal Cross of Merit First Class in
2017. He is a member of the German Film Academy and the European Film Academy.
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Daniel Lambo kurmaca ve belgesel filmin kesişim noktasında durmaktadır. Edebiyat
ve senaryo yazarlığı okuduktan sonra tiyatro, televizyon ve sinema için yazmaya başlayan Lambo, televizyon dramaları da yazıp geliştirmiştir. Daniel Lambo bir yönetmen olarak toplumsal temalara odaklanmaktadır. 20’yi aşkın kurmaca ve belgesel
filmde yönetmen, yazar ve yapımcı olarak çalışan Lambo’nun bazı filmleri Belçika’da
sinemalarda gösterime girmiş ve televizyonda gösterilmiştir.
Daniel Lambo stands at the junction of fiction and documentary film. After studying literature and scriptwriting, Daniel started writing for theater, TV and cinema. He
wrote and developed television drama. As a director, Daniel embraces social themes.
He worked as director, writer and producer on over 20 fiction and documentary films.
Some of his films had a wide theatrical release in Belgium and were broadcasted.

Daniel Lambo
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GAIA ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ JÜRİSİ / GAIA STUDENT AWARD JURY
Eliane

Raheb

Lübnanlı

bir

yönetmendir.

İlk

belgesel

filmi,

“Sleepless

Nights” (2012) San Sebastian Film Festivali’nde ilk gösterimini yapmış ve altmışın üzerinde film festivalinde gösterilmiştir. Sight and Sound Dergisi’nin 2013’ün
en iyi belgeselleri sıralamasında beşinci olmuştur. İkinci belgesel filmi “Those Who Remain” (2016) yetmişin üzerinde film festivalinde gösterilmiş ve yedi
ödül kazanmıştır. “Miguel’s War” üçüncü belgesel filmidir. 2021 Berlinale festivalinde ilk gösterimini yapmış ve en iyi film dalında Teddy ödülü kazanmıştır.
Eliane Raheb is a Lebanese director. Her first feature documentary, “Sleepless
Nights” (2012) premiered at the San Sebastian Film Festival and was screened in over
60 film festivals. It ranked 5th in the Sight and Sound Magazine’s classification for the
best documentaries of 2013. Her second feature documentary “Those Who Remain”
(2016), participated in more than 70 film festivals and won 7 awards.
“Miguel’s War” is her third feature documentary. It premiered at the Berlinale festival in 2021 and won the Teddy award for best feature film.
Eliane Raheb
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GAIA ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ JÜRİSİ / GAIA STUDENT AWARD JURY
1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002 yılında mimarlık lisans derecesini, 2013
yılında doktorasını tamamlamıştır. Yardımcı doçent unvanını almış olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’na bağlı
Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir. İlgili
olduğu uzmanlık alanları mekanın semantiği, çevresel adalet ve mekan araştırmalarında ayrımcı/kapsayıcı söylem analizleridir. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent
Filmleri Festivalinde 2021 ve 2022 yıllarında jüri üyeliği yapmıştır.
Was born in 1979 in Istanbul. Held her B.Arch degree in 2002, PhD degree in 2013. She
held the Assist.Prof.Dr. title in 2014 at Mimar Sinan Fine Arts University, and currently
is an academic member of Department of Architecture, Building Design Theory and
Methodology Division, Environmental Analysis and Control Subdivision of the same
university. Her core subjects are semantics of place, environmental justice, discriminatory/inclusive discourse analysis in spatial studies. She served as a jury member
for the Istanbul International Architecture and Urban Film Festival in 2021 and 2022.
Eser Yağcı
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GAIA ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ JÜRİSİ / GAIA STUDENT AWARD JURY
Sibel Yardımcı 2004 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
si

Sosyoloji

Sosyoloji

Bölümü’nde

Bölümü’nde

öğretim

tamamladığı

üyesi.

doktora

tezi

Lancaster

Üniversite-

kapsamında

günde-

lik hayatın estetikleştirilmesi, kentsel dönüşüm, yönetişim ve kültürel ve
sembolik sermaye üzerine çalıştı. Yardımcı’nın Küreselleşen İstanbul’da Bienal
(İletişim, 2005) başlığıyla Türkçe basılan doktora tezinin yanı sıra, derlenmesine
katkıda bulunduğu kitaplar ve kent, kent vatandaşlığı, milliyetçilik, biyopolitika, queer, sakatlık ve insan sonrası tartışmalar üzerine çeşitli yayınları bulunmaktadır.
Sibel Yardımcı is a professor in Sociology at Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul. She completed her PhD in Lancaster University, UK, Dep. of Sociology, with
a dissertation titled “Meeting in Istanbul: Cultural Globalisation and Art Festivals”.
For her dissertation, she has worked on the aestheticization of everyday life, urban
transformation and governance, and cultural and symbolic capital. Her various publications are articles, books, and book chapters reflecting various aspects of her recent
research interests, including the city, (urban) citizenship, nationality/nationalism, biopolitics, queer studies, disability and debates on post-humanism.

Sibel Yardımcı
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ULUSLARARASI
YARIŞMA
INTERNATIONAL
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THIS STOLEN COUNTRY OF MINE
BENİM BU ÇALINMIŞ ÜLKEM

Marc Wiese

Germany, Ecuador / Almanya, Ekvador
2022 - 93’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Marc Schubert
Görüntü / Camera Wolfgang Held
Müzik / Music Alva Noto
Ses / Sound Karl Gerhardt
Yapımcı / Production Oliver Stoltz

Halk Eğitim M. / Community Center
14.10.22 Cuma / Friday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Benim Bu Çalınmış Ülkem, Çin’in doğal kaynaklara olan muazzam açlığı ve Ekvador’da bu kaynaklara erişmek için nasıl agresif bir şekilde faaliyet gösterdiği
hakkındadır. Yerli lider Paúl Jarrín Mosquera ve araştırmacı gazeteci Fernando
Villavicencio, Çin’in ülkelerini “gayri resmi” işgaline ve yozlaşmış hükümete karşı
savaşa öncülük ediyor.

1966 Dortmund doğumlu Marc Wiese, 25 yıldır belgesel çekiyor ve Federal Yönetmenler Derneği üyesi. Dünya çapında birçok çatışma bölgesinde çalıştı. Kanun,
Camp 14 ve We Hold The Line filmleriyle sayısız uluslararası ödülün sahibi oldu.

This Stolen Country Of Mine is about China’s massive hunger for natural resources and how it aggressively operates to obtain access to these resources in Ecuador. Indigenous leader Paúl Jarrín Mosquera and investigative journalist Fernando Villavicencio lead the battle against China’s ‘unofficial’ occupation of their
country and the corrupt government.

Marc Wiese, born in Dortmund in 1966, has been making documentaries for 25
years and is a member of the Federal Association of Directors. He has worked
in many conflict areas around the world and has won numerous international
awards for his films, which include Kanun, Camp 14 and We Hold The Line.
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DESERT PARADISE /
ÇÖL CENNETİ

Ike Bertels

Netherlands / Hollanda
2022 - 88’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Dieter Diependaele
Görüntü / Camera Johan Legraie
Müzik / Music Juho Nurmela
Ses / Sound Taco Drijfhout
Yapımcı / Production Katja Draaijer, Frank Hoeve, BALDR Film

Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Namibya çölündeki ıssız ve yakın zamana kadar kapalı bir elmas kasabasında,
9000 sakinin uyumlu varlığı ciddi şekilde sarsıldı. Bu vahanın kurucusu, sahibi
ve en önemli işvereni olan elmas şirketi NamDeb, elmas madeni tükendiği için
çekiliyor. Yakınlardaki, bir zamanlar canlı ve müreffeh bir elmas kasabası şimdi
ise bir hayalet kasaba olan Kolmanskop, Oranjemunders için korkunç bir örnek.
Cennetlerine bağlı bazı sakinler, yaklaşan felaketi kabul etmeyi reddediyor ve kasabayı çürüme ve yıkımdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ike Bertels bağımsız bir yönetmen ve yapımcıdır. 1971’den beri sanat ve sanatçılarla ilgili ağırlıklı olarak sosyo-politik belgeseller ve filmler yönetti. Ike, Brüksel
film okuluna gitti ve çalışmaları Gerilla Nineler, Bazen Aşk Sonsuzdur, Yurtdışı:
Yapraklar Her Zaman Köke Döner, Savaşın Kadınları gibi filmler içerir.
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In a desolate and until recently enclosed diamond town in the Namibian desert, the
harmonious existence of the 9000 residents is severely shaken up. Diamond company NamDeb – the founder, owner, and most important employer of this oasis – is
pulling out because the diamond mine is getting depleted. Nearby, Kolmanskop,
once a vibrant and prosperous diamond town now a ghost town is a terrifying example for the Oranjemunders. A number of the residents attached to their paradise
refuse to accept the approaching calamity and try their utmost to save the town
from decay and ruin.

Ike Bertels is an independent filmmaker and producer. Since 1971 she has directed
mainly socio-political documentaries and films about art and artists. Ike attended
the filmschool in Brussels. Ike’s work include films like Guerrilla Grannies, Sometimes Love is Eternal, Overseas: The Leaves Always Return to the Root and Women
of the War.

THE ART OF INCONSEQUENTIALITY /
SONUÇSUZ KALMA SANATI

Friedrich von Borries & Jakob Brossmann
Germany, Austria / Almanya, Avusturya
2021 - 67’

INTERNATIONAL PREMIER

Kurgu / Editing Lisa Zoe Geretschläger
Görüntü / Camera Fabian Spuck, Serafin Spitzer
Müzik / Music Kyrre Kvam
Ses / Sound Andreas Mohnke, Axel Traun
Yapımcı / Production Clemens Schaeffer, Friedrich von Borries & Jakob Brossmann

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Jakob Brossmann 1986’da Viyana, Avusturya’da doğdu. Yönetmen, sahne tasarımcısı ve sanatçı olan Brossmann festivallerde ve Cornell Üniversitesi gibi okullarda dersler veriyor. 2017’den beri Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde
ders veriyor. En çok “Kışta Lampedusa” (2015) adlı filmiyle tanınır.

Jakob Brossmann was born in 1986 in Vienna, Austria director, stage designer,
and artist. He gives lectures at festivals and universities like Cornell. He also
teaches at the University for Applied Art Vienna since 2017. He is best known for
his film “Lampedusa in Winter” (2015).

Sanatın bize iklim felaketinden çıkış yollarını gösterme gücü hakkında bir film.
Aslında film sadece bunun hakkında olacaktı. Ancak sette işler farklı gelişti.
Aktörler, kahramanlar ve film yapımcıları istekleri, korkuları, kendi kendilerini
aldatmaları ve kendi eylemlerinin çevresel sonuçlarıyla yüzleştiler. Sanata müdahale edebilir mi yoksa sanatçılar sadece kapitalizmin soytarıları mı? Ütopik
“Tutarsızlık Sanatı”, kimseye zarar vermeden yaşam sürmenin bir yolu olarak
ortaya çıkıyor: imkansız ama arzu edilen bir ideal. Ekoloji ve sanat hakkındaki
bu filmde kurmacanın doruk noktası belgesel yansımaya katılıyor: başarısızlığın
kutlanması ve başarıya veda.

1974 doğumlu Prof. Dr. Friedrich von Borries bir mimardır ve 2009’dan beri Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (HFBK) tasarım teorisi dersleri vermektedir.

A film about the power of art to show us ways out of climate disaster. That was the
plan. But on set, things turn out differently. Actors, protagonists, and filmmakers
confront their wishes and fears, self-deception, and the environmental consequences of their own actions. Can art intervene or are artists mere buffoons of
capitalism? The utopian “Art of Inconsequentiality” emerges as a way of leading
life without harming anyone: an impossible but desirable ideal. The culmination
of fiction joins documentary reflection in this film about ecology and art: a celebration of failure and a farewell to success.

Prof. Dr. Friedrich von Borries, born in 1974, is an architect and has taught design
theory at the Hamburg University of Fine Arts (HFBK) since 2009.
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MILKED /
SAĞILMIŞ

Amy Taylor

New Zealand / Yeni Zelanda
2021 - 89’

Kurgu / Editing Amy Taylor, Debbie Matthews
Görüntü / Camera Amy Taylor
Müzik / Music xTrue Naturex
Ses / Sound Images & Sound
Yapımcı / Production Amy Taylor

Halk Eğitim M. / Community Center
15.10.22 Cumartesi / Saturday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Genç bir aktivist, Yeni Zelanda’nın en güçlü endüstrisinin devleriyle mücadele
ettiği mandıra çiftliklerinin derinliklerine iner ve kutsal inek endüstrisinin hayvanları nasıl sağdığını ortaya çıkarır. Yolculuğu, yalnızca sürdürülebilirlik krizini
ve yaklaşmakta olan tarımsal bozulmanın tehlikeli inkarını değil, aynı zamanda
Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin kaderlerini değiştirmek için neler yapabileceğini
de ortaya koyuyor.

Amy Taylor, Otago Üniversitesi’nde Bilim İletişimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamadan önce çevre bilimi ve deniz biyolojisi okudu. Bağımsız yönetmen
olarak, hikaye anlatımının farklı dünyalara pencere açma, gerçeği ortaya çıkarma
ve olumlu değişim yaratma potansiyelini filmlerinde ön plana koyuyor.
Amy, 20 yılı aşkın bir süredir kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışarak çevresel
ve sosyal adalet konularına ışık tutmaya yardımcı oldu.
Filmlerinde doğaya olan sevgisini yaratıcılığıyla birleştirerek, insanlar ve doğa
arasındaki bağlantıları keşfeden hikayelere odaklanıyor. İlk uzun metrajlı belgeseli Soul in the Sea, prömiyerini NZIFF’de yaptı, uluslararası ödüller kazandı ve
prestijli Jackson Wild Film Festivali’ne aday gösterildi.
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A young activist goes deep into dairy land where he takes on the giants of New
Zealand’s most powerful industry, and reveals how the sacred cash-cow industry
has been milked dry. His journey exposes not only the sustainability crisis and the
dangerous denial of impending agricultural disruption but also what New Zealand
and other countries can do to change their fate.

Amy Taylor studied environmental science and marine biology before completing
a Postgraduate Diploma in Science Communication at the University of Otago. As
an independent filmmaker, she is driven by the potential that storytelling has to
open windows into different worlds, reveal the truth, and create positive change.
Amy has spent over 20 years working with non-profit organizations, helping to
shine a spotlight on environmental and social justice issues.
Combining her love of the natural world with a creative skill set, she focuses on
stories exploring connections between people and nature. Her first feature-length
documentary, Soul in the Sea, premiered at NZIFF, won awards internationally
and was nominated at the prestigious Jackson Wild Film Festival.

ANTARCTIC TRACES /
ANTARKTİK İZLER

Michaela Grill

Austria, Canada / Avusturya, Kanada
2019 - 30’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Michaela Grill
Görüntü / Camera Michaela Grill
Müzik / Music Nick Kuepfer
Ses / Sound Steve Bates
Yapımcı / Production Michaela Grill

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Film mevcut birkaç iz aracılığıyla gizemli bir diyara yaklaşmanın ve insanların
davranışlarındaki ıssızlık ve yıkımın etrafında dönüyor. Michaela Grill, en gizemli
kıtanın erişilebilir bölgeleri hakkında kapsamlı bir çalışma olan Antarktika İzleri’nde kendini iki göreve adamıştır. İlkinde, Grill’in çoğunlukla sabit karelerle
incelediği, Antarktika’nın açıklarında bulunan bir grup ada olan Güney Georgia
kıyılarının engebeli manzarası görülüyor. Bir diğeri, filmin tematik odağı olan,
on dokuzuncu yüzyılın sonlarından beri balina avcılığının tarihinin gömülü olduğu arşiv görüntüleridir. Ayrıca sayısız edebi kaynakla, kayıt dışı konuşmalar ve
ustaca eklenen seslerle, insanlığın doğayı sömürmesindeki bu son derece sefil
bölümün mevcut olmasını sağlayan bir anlatı mevcut: Güney Atlantik sularında
acımasız seyrini sürdüren, 1970’lere kadar fokların, deniz fillerinin ve en çok balinaların endüstriyel katliamı. Antarktika İzleri, durağan, minimal görüntülerin
ve planların değişen ritminde, “ölü, soğuk bir dünya” mozağini ortaya koyuyor:
buzullar, iskeletler, endüstriyel harabeler ve paslanmış gemiler, “balina avcılığı
endüstrisinin” gücüne yönelik hevese tanıklık ediyor. Antarktika İzleri, insanların
dünyanın ve denizlerin uzak bölgelerinde neden olduğu ölümcül bir barışın rahatsız edici bir portresini yaratıyor.

Viyana, Glasgow ve Goldsmith College, Londra’da okudu. 1999’dan beri çeşitli
film ve video çalışmaları, yerleştirmeler yaptı. Çalışmaları MOMA NY, National
Gallery of Art Washington, Centre Pompidou Paris, Museo Reina Sofia Madrid, La
Casa Encendida Barcelona, ICA London ve birçok sinematekte gösterildi. Videoları dünya çapında 200’den fazla festivalde yer aldı. 2010 yılında Avusturya Sanat
ve Kültür Bakanlığı tarafından Üstün Sanatçı Ödülü aldı.

Approaching the mysterious realm via the few traces that are currently available.
Concurrently, revolving around the desolation that humans have left in their treatment of it. Grill devotes herself to two tasks in Antarctic Traces, a splendid, thoroughly composed study of the most mysterious of all continents, or rather, the
supplements of it that are accessible. First, there is the rough landscape of the
coast of South Georgia, a group of islands located at Antarctica, which were examined in still frames. Another is the archive images for the thematic focus of the
film, the history of whaling since 19th century, is historically embedded. And there
is also a narrative elaborately woven from numerous literary sources, spoken
off-screen and interlaced with subtle sound inserts, that allows this highly abject
episode in humanity´s exploitation of nature to become present: the industrial
slaughter of seals, sea elephants, and primary whales until into the 1970s, which
took its brutal course in the waters of the south Atlantic. In an alternating rhythm
of still images, minimally moving pictures, and individual camera pans, Antarctic
Traces divulges a mosaic of a “dead, chilly world“: glaciers, skeletons, industrial
ruins, and rusted ships bear witness to the uncompromising eagerness for the
power of the “whaling industry.“ Antarctic Traces creates a disturbing portrait of
a deadly peace that humans have caused in remote areas of the earth and seas.

Studied in Vienna, Glasgow, and Goldsmith College, London. Various film and video works, installations, and live visuals since 1999. Performances and screenings
at MOMA NY, National Gallery of Art Washington, Centre Pompidou Paris, Museo
Reina Sofia Madrid, La Casa Encendida Barcelona, ICA London, and many cinematheques. Her videos were screened at over 200 festivals worldwide. Received
the Outstanding Artist Award by the Austrian Ministry of Art & Culture in 2010.
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THE FOREST MAKER /
ORMANLARIN KURTARICISI

Volker Schlöndorff
Germany / Almanya
2021 - 87’

Kurgu / Editing Anette Fleming
Görüntü / Camera Paapa Kwaku Duro, Jean Diouff, Michael Kern, Mahamoud Abdoulay, Jonas Aly Sagnon, Axel Schneppat
Müzik / Music Bruno Coulais, Ablaye Cissoko
Ses / Sound Porgo Seydou, Mbaye Maniang Diagne Pat, Fikadu Semegn Emre, Benjamin Simon
Yapımcı / Production Volker Schlöndorff, Thomas Kufus, Kornelia Themen
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Ormanların Kurtarıcısı, yaşam boyu çalışmaları 2018’de Alternatif Nobel olarak
adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü ile onurlandırılan harika bir adamın portresidir.
Tony Rinaudo, kesilen ağaçların toprak üzerinde kalan kısımlarını ve hala canlı kökleri harekete geçirerek çorak alanlarda ağaç yetiştirmenin yolunu bulur.
Bu sayede onlarca yıldır bir “yeraltı ormanı” olarak yaşayan kökler Afrika’daki
binlerce çiftçinin geçimini sağlamaya başlar. “Çiftçi Tarafından Yönetilen Doğal
Yenilenme” (FMNR) yöntemi yalnızca toprağı değil, itibar ve umudu da geri kazandırır. Fikirlerinin kabul görmesi için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalan
Rinaudo, 30 yıl Sahel bölgesinde çalıştıktan sonra umutsuzluk ve kıtlığın yanı sıra
değişime de tanık olur. Ormanların Kurtarıcısı’nda Volker Schlöndorff, FMNR’nin
çölleşmeyle mücadele üzerindeki etkisine tanık olmak için Tony Rinaudo’yu farklı
Afrika ülkelerine kadar takip ederek Avrupa’da bizi de ilgilendiren göç, iklim değişikliği ve cinsiyet adaleti gibi sorunlarla tekrar tekrar karşılaşıyor. Ormanların
Kurtarıcısı, sıradan insanların olağanüstü şeyler yapabileceğini ve toplulukların
güçlü mesajlar, en başta da umut aşılayabileceğini gösterir.

Volker Schlöndorff, filmlerindeki konu seçimi ve bağımsız, bireysel stiline karşın
Yeni Alman Sineması hareketinin kurucularından biri olarak bilinir. Schlöndorff’un ilk filmleri, “Genç Törless” ve televizyon yapımı “Baal”, Almanya’daki otorite ve şiddet mirasına dair cesur açıklamalarıyla beğeni topladı. Margarethe von
Trotta ile birlikte yönettiği filmi “Katrina Blum’un Kayıp Onuru”, Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun Almanya’da düzenlediği terör saldırıları esnasında polisin ve medyanın
takındığı adaletsiz tavra karşı sert bir suçlamadır. 1979’da Schlöndorff’un en ünlü
filmi “Teneke Trampet”, hem Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye hem de En
İyi Yabancı Film dalında Akademi Ödülü kazandı.
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Halk Eğitim M. / Community Center
15.10.22 Cumartesi / Saturday 16:00

The Forest Maker is the portrait of a remarkable man whose life’s work was honored with the alternative Nobel, the Right Livelihood Award in 2018. Tony Rinaudo
has found a way to grow trees in the most barren areas by activating the tree stumps
and roots still alive as an “underground forest” for decades and thereby securing
the livelihood of thousands of farmers in Africa. His method “Farmer Managed
Natural Regeneration” (FMNR) restores not only soil but dignity and hope. Having
worked in the Sahel region for 30 years he witnessed despair and famine but also
resilience, determination, and change. In this film, Schlöndorff follows Rinaudo to
different African countries to witness the effect FMNR has had on fighting desertification and encounters issues that also concern us in Europe - migration, climate
change, and gender justice. To complement his view, he invited African filmmakers
to collaborate with him and share their experiences of rural life and local challenges. This documentary shows ordinary people doing extraordinary things and carries
a strong message of community, self-empowerment, and, above all, hope.

Volker Schlöndorff, recognized as one of the founders of the movement known
as New German Cinema, though his work is singular with this movement for his
choice of material and his independent style. Schlöndorff’s early films,” Young
Torless”, and the television production,” Baal”, won critical acclaim for their unflinching statements about the German legacy of authoritarianism and violence.
His later film, “The Lost Honor of Katharine Blum”, which he co-directed with
Margarethe von Trotta, is a searing indictment of police and media injustice
when Germany was under attack by the terroristic Red Army Faction. In 1979,
Schlöndorffs most celebrated film, “The Tin Drum”, won both the Palm d’or at the
Cannes Film Festival and the Academy Award for Best Foreign Language Film.

THE NORTH DRIFT /
KUZEY AKINTISI

Steffen Krones

Germany / Almanya
2022 - 94’

Kurgu / Editing Steffen Krones
Görüntü / Camera Axel Rothe
Müzik / Music Ses / Sound Hans Bauer, Axel Rothe
Yapımcı / Production Uwe Nadler & Dorit Jessner

Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Norveç’in Arktik Okyanusu’ndaki Lofoten takımadalarından birinde bir Alman bira
şişesi kıyıya vurdu. Şişe buraya nasıl geldi? Gerçekten Almanya’dan mı geldi? Yoksa susamış bir turist birayı içip şişeyi denize mi attı? Norveç’in eşsiz manzarasına
hayran olan film yapımcısı Steffen Krones konunun özüne inmek istiyor. Orta Avrupa’daki nehirler Arktik Denizi’ne mi bağlı? Atık gerçekten bu kadar uzağa gider
mi? Kişisel merakı bilimsel bir araştırma projesine dönüşen Steffen, mühendisler
ve tanınmış bilim adamları ile birlikte, memleketi Dresden’den plastik atık yolculuğunun izini sürüyor. Yaptıkları GPS şamandıralarını Elbe Nehri’ne fırlatıyorlar.
Steffen’in arkadaşı Kris ise, deneyi Norveç’ten takip ediyor. Şamandıralar gerçekten Kuzey Kutbu’nda karaya çıkacak mı? GPS verileri, Alman nehirleri ile Kuzey
Kutup Dairesi arasında bağlantı olduğuna dair şüpheleri doğrulayacak mı? Film
bizi Elbe Nehri boyunca Kuzey Denizi üzerinden Norveç’e kadar uzanan bilimsel
bir maceraya çıkarıyor.

Steffen Krones, Dresden doğumlu Alman yönetmen ve yapımcıdır. Krones’un
ufkunu açan ve filme yönlendiren şey kaykaydı. Dijital medya tasarımcısı olarak
mesleki eğitimini tamamlayıp ve sanat ve tasarım alanından mezun olduktan
sonra Kanada’ya taşındı. Sebastian Linda, Torsten Frank ve Sven Sauer gibi film
yapımcılarıyla işbirliği yaparak birçok ödüllü video, kısa film ve belgesel yönetti
ve döndükten sonra dünyayı dolaşmaya başladı. Serbest çalışan bir film yapımcısı
olarak TV, film ve internet prodüksiyonlarında tüm medya ve türlerinde çalışmalar yapıyor. Reklam ve görüntü filmlerinin yanı sıra müzik videoları ve son teknoloji hibrit formatların yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstleniyor. En önem verdiği projesi, Kuzey Kutup Denizi’ne kadar olan Alman nehirlerinde mevcut plastik
kirliliği sorunu hakkında yaptığı bilimsel belgesel projesi olan Kuzey Akıntısı’dır.

A German beer bottle, washed ashore on one of Norway’s remotest islands on the
Lofoten archipelago in the Arctic Ocean. How did it get here? Did it really come
from Germany? Or did a thirsty tourist down the beer and dispose of the bottle in
the sea? Passionate about Norway’s unique scenery, film-maker Steffen Krones
is keen to get to the bottom of the matter. Are rivers in Central Europe connected
to the Arctic Sea? Can waste really travel so far? His personal curiosity turns into
a scientific research project. Together with engineers and well-known scientists,
Steffen wants to trace the journey of plastic waste from his home city of Dresden. They build GPS buoys which they launch on the river Elbe. Steffen’s friend
Kris follows the experiment from Norway. Will the buoys really wash ashore
somewhere in the Arctic? Will GPS data confirm suspicions that there are links
between German rivers and the Arctic Circle? The film takes us on a scientific
adventure down the river Elbe across the North Sea to Norway and shows us that
we are part of a cycle in which every one of us has the power to make changes.

Steffen Krones, German director and filmmaker from Dresden. Skateboarding
first led him into the wide world and later into the film. After finishing his training
as a digital media designer and graduating with a diploma in art and design, he
moved to Canada. In collaboration with other filmmakers like Sebastian Linda,
Torsten Frank, and Sven Sauer, he travelled the world after his return and directed several award-winning videos, short films, and documentaries. As a freelance
filmmaker, he works on TV, film, and internet productions. Besides commercial
and image films, he produces and directs music videos and state-of-the-art hybrid formats. A pet project of his is the realization of a scientific documentary
about the current problem of man-made plastic pollution in our german rivers
well up into the North Polar Sea.
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STONES HAVE LAWS /
TAŞLARIN KURALLARI VAR

Tolin Alexander, Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan in collaboration with
the Saamaka and Okanisi Maroon communities of the Suriname River
Suriname, Netherlands / Surinam, Hollanda
2018 - 100’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Van Brummelen & De Haan
Görüntü / Camera Van Brummelen & De Haan
Müzik / Music Saamaka Maroon Community
Ses / Sound Yapımcı / Production VRIZA, seriousFilm, Ideal Film

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Stones Have Laws (Dee Sitonu a Weti), eski Hollanda kolonisi Surinam’daki bir
Maroon topluluğunun hayatına sürükleyici bir başlangıçtır. Afrika atalarının geleneklerini ve kaçan köleliği yeniden canlandırılan ritüellerle birleştiren film, endüstrilerin ormansızlaşma ve madencilik yoluyla bölgeyi harap etme tehdidinde
bulunurken, toplumun toprakla olan güçlü bağlarının nasıl tehlikeye girdiğini
araştırıyor.
Hollandalı sanatçılar Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan ve Surinamlı tiyatro yapımcısı Tolin Erwin Alexander - kendisi Maroon - filmin ortak yönetmenliğini
yaptı. Deneysel bir kolektif komut dosyası oluşturma süreci kullanılarak yazılan
projenin geliştirilmesine topluluğu yakından dahil ettiler. Sonuç, film yapımı, şiir
ve tiyatro arasında köprü kuran benzersiz bir sinema biçimidir.

Lonnie van Brummelen ve Siebren de Haan’ın görsel sanatlarda geçmişi var. Son
yıllarda topluluklarla uzun vadeli işbirliklerine başvurdular ve bu toplulukları kolektif senaryo yazımı ve yeniden canlandırma denemeleri yapmaya davet ettiler.
2011’den 2014’e kadar eski ada Urk’un Hollandalı balıkçı topluluğuyla birlikte
Deniz Bölümü’nü yarattılar. 2015’ten 2019’a kadar Surinam’ın yağmur ormanlarında yaşayan Surinamlı Maroon topluluğuyla Stones Have Laws filminde işbirliği
yaptılar. 2021’de Hatje Cantz, ortak film yapım yöntemleri hakkında Drifting Studio Practice adlı kitaplarını yayınladı.
Tolin Alexander, topluluk tiyatrosunda uzmanlaşmış, Okanisi Maroon kökenli bir
tiyatro yapımcısıdır. Çalışmalarında, sosyal sorunları ele almak için Maroon geleneklerini çağdaş tiyatro teknikleriyle harmanlıyor. Stones Have Laws adlı film
projesinde araştırmacı ve yardımcı yönetmen olarak yer aldı.
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Stones Have Laws (Dee Sitonu a Weti) is an immersive initiation into the life of a
Maroon community in the former Dutch colony of Suriname. Combining stories of
African ancestral traditions and escaped slavery with re-enacted rituals, the film
explores how the community’s powerful ties to the land have become endangered
as industries threaten to devastate the region through deforestation and mining.
Dutch artists Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan and Surinamese theatre
maker Tolin Erwin Alexander ¬ himself Maroon – codirected the film. They closely
involved the community in the development of the project, which was written using
an experimental process of collective scripting. The result is a unique cinematic
form that bridges filmmaking, poetry, and theatre.

Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan have a background in visual arts. In
recent years they applied themselves to long-term collaborations with communities, inviting these communities to experiment with collective script writing and
re-enactment. From 2011 to 2014 they created Episode of the Sea with the Dutch
fishing community of the former island Urk. From 2015 to 2019 they collaborated
with a Surinamese Maroon community living in Suriname’s rainforest on the film
Stones Have Laws. In 2021 Hatje Cantz published their book Drifting Studio Practice about their collaborative filmmaking method.
Tolin Alexander is a theatre maker of Okanisi Maroon descent who specializes in
community theatre. In his work, he mixes Maroon traditions with contemporary
theatre techniques to address social issues. He was involved as a researcher and
codirector in the film project Stones Have Laws.

THE INVISIBLE ISLAND /
GÖRÜNMEZ ADA

Keïko Courdy

France, Japan / Fransa, Japonya
2021 - 85’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Giuliano Papacchioli
Görüntü / Camera Keïko Courdy, Quentin Tyberghien, Ophélie Giomataris, Jimmy Kobayashi, Ryô Nawa
Müzik / Music Ryuichi Sakamoto, Seigen Ono
Ses / Sound Luc Martinez
Yapımcı / Production Pika Pika Films
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Fukushima, bölgenin ruhunun arayışında.
Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin kıyısında dalgalar sonsuza kadar çarpıyor. Radyoaktif atıkların yakıldığı beyaz bir tesisin yanında, çocuklar yerde oynuyor, çimenler hızla büyürken siyah torbalar dizilip zehirli toprak yığınları birikiyor. Film, Fukushima Daiichi’de tsunamiden sağ kurtulan ve tahliye edilmeye
zorlanan insanların, çok uzaklardan çalışmaya gelenlerin ve dekontaminasyon
işçilerinin hikayelerini anlatıyor. Film, dayanıklılık, başarısız teknoloji ve bölgenin
dönüşümünün hikayesini anlatıyor. Ve de Japonya’da hükümet unutup ilerlemek
isterken izlerin öyle kolay silinemeyeceğini.
Keiko Cordy, 2011’den beri her yıl film çekiyor, yerel halkla bir güven ilişkisi geliştiriyor, gizli travmaları ve nükleer işçilerin görünmez bir ada olan bu paralel
dünyadaki gizli yaşamını ortaya koyuyor.

Keiko Courdy, hayatının uzun yıllarını Japonya’da geçirmiş bir Fransız film yapımcısı ve medya sanatçısıdır. Paris’teki Pika Pika Films’in kurucu ortağıdır. Mart
2011’de yaşanan felaketten derinden etkilenerek hemen Japonya’ya gitti ve burada «AU-DELA DU NUAGE °Yonaoshi 3.11» belgesel filmini çekmeye başladı.
Yeni uzun metrajlı belgeseli «GÖRÜNMEZ ADA, Fukushima bölgenin ruhunu
arıyor», yerel halkı ve Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin dekontaminasyon
işçilerini takip ediyor. Tokyo Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kültür ve Temsil
Bölümü’nden doktora derecesini aldı ve 3 yıl boyunca Kyoto Sanat ve Tasarım
Üniversitesi’nde doçent olarak Medya Performansı dersleri verdi. Şu anda güney
Fransa’da yaşamakta.

Halk Eğitim M. / Community Center
14.10.22 Cuma / Friday 16:00

Fukushima, in search of the spirit of the zone.
Waves crash eternally on the shore of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.
Next to a white facility for radioactive waste burning, children play on the ground,
black bags of contaminated soil pile up, while the grass grows wild in between.
The film relates the stories of people who survived the tsunami and were forced to
evacuate, and people who came from very far to work, decontamination workers
of Fukushima Daiichi. The film is a story of resilience, failed technology, and the
transformation of the territory. In Japan, the government wishes to forget and go
forward, but the traces can not be erased that easily.
Keïko Cordy has been filming every year since 2011, developing a relationship of
trust with local people, revealing the hidden traumas, and the secret life of nuclear workers in this parallel world, an invisible island.

Keiko Courdy is a French filmmaker and media artist who has spent many years
of her life in Japan. She is co-founder of Pika Pika Films in Paris. Profoundly
moved by the disaster of March 2011, she left immediately for Japan, where she
launched the production of the documentary film « AU-DELA DU NUAGE °Yonaoshi 3.11 ». Her new feature documentary « THE INVISIBLE ISLAND, Fukushima in search of the spirit of the zone » follows local people and decontamination
workers of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.
She holds a PH.D. from the University of Tokyo, Faculty of Arts and Science, Culture and Representation department, and has taught Media Performance as Associate Professor at the Kyoto University of Arts and Design for 3 years. She lives
presently in the South of France.
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YO’EME LABYRINTH /
YO’EME LABİRENTİ

Sergi Pedro Ros
México / Meksika
2019 - 87’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Andrés García Franco
Görüntü / Camera César Gutiérrez Miranda
Müzik / Music Jerónimo González
Ses / Sound Gabriel Villegas
Yapımcı / Production Sergi Pedro Ros, Carlos Hernández Vázquez, Pablo Aldrete, Jaime Romandía, Juan García Calvo
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bin yıllık, savaşçı Yaqui Kabilesi varoluşa tutunur. Yo’eme Labirenti, Sonoralı Yaquis’in karşılaştığı zorluklar ve atalarının Meksika’daki toprak ve yaşamı
savunması hakkında bir belgesel filmdir. Bugün nihai savaşla karşı karşıyalar.
2010’dan bu yana, Sonora hükümeti, Independencia Su Kemeri aracılığıyla, milyonlarca metreküp suyu Yaqui Nehri’nden yasadışı bir şekilde yönlendirerek ciddi
bir kuraklığa neden oldu ve kabile halkının hayatını tehlikeye attı. Aynı zamanda,
toprakları uyuşturucu ve şiddet ile dolup taştı. Yaquis, kültürel kimliklerinin derinliklerinde bir cevap aramaktadır.

Sergio Pedro Ross, yapımcı ve yönetmen, Mexico City’de yaşayan Valensiyalı
genç bir belgesel yapımcısıdır. UNAM Ulusal Sinematografik Sanatlar Okulu’nda
(ENAC) Belgesel Film alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Master projesi olarak, FOPROCINE-IMCINE’i aldığı, DocsMX Festivali’nde En İyi Meksika Filmi Jüri
Ödülü, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film gibi önemli ödüller aldığı Opera Prima’sı
Laberinto Yo’eme’nin yapımcılığını yaptığı bu filmi, Documenta Festivali’nde,
LAK’ ECH Mérida ve Yucatán Uluslararası Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Film,
Cinema Planeta Festivali’nde En İyi Meksika Belgeseli için Eugenio Polgovky
Ödülü, OKO Uluslararası Etnografik Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Kurgu
Filmi ve Uluslararası Çevre Film Festivali Filmambiente’de En İyi Belgesel ve
En İyi Kurgu ödüllerini aldı. Çeşitli adaylıkları Kristal Ekran Ödülleri’nde Pepe
Benítez Muro Özel Mansiyonu gibi aldığı önemli ödüllerle destekledi. Şu anda bir
sonraki uzun metrajlı filmini hazırlıyor.
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Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 13:00

Millenary and warrior, the Yaqui Tribe, clings to existence. Yo’eme Labyrinth is a
documentary film about the difficulties that the Yaquis of Sonora face and their
ancestral defense of the land and life in Mexico. Today they face a decisive battle.
Since 2010, the government of Sonora, through the Independencia Aqueduct, has
illegally diverted millions of cubic meters of water from the Yaqui River, causing
a serious drought for the tribe and endangering their lives. At the same time, its
territory has been flooded with drugs and violence. Yaquis seek an answer in the
depths of their cultural identity.

Sergio Pedro Ross, producer, and director is a young documentary maker from
the Valencian Country who lives in Mexico City. He studied for a Master’s Degree
in Documentary Film at the National School of Cinematographic Arts (ENAC)
of the UNAM. As a master’s project, he produced Laberinto Yo’eme, his Opera
Prima with he obtained FOPROCINE-IMCINE, and he received important awards
such as the Jury Prize for Best Mexican Feature Film at the DocsMX Festival,
Best National Feature Film at the Documenta Festival, Best Feature Film IN LAK’
ECH Mérida and Yucatán International Festival, Eugenio Polgovky Award for Best
Mexican Documentary at the Cinema Planeta Festival, Best Film at the OKO International Ethnographic Film Festival, Best Editing Feature Doc Film and Best
Feature Doc Film at the International Environmental Film Festival Filmambiente,
several nominations and the Pepe Benítez Muro Special Mention at the Crystal
Screen Awards. He is currently preparing his next feature film.

INVADERS /
İSTİLACILAR

Mert Gökalp

Turkey / Türkiye
2022 - 60’

Kurgu / Editing Cenk Karacalar
Görüntü / Camera Volkan Çalışır, Cenk Karacalar, Mert Gökalp, Ece Irmak Tulçalı, Ege Çokgezen
Müzik / Music Ses / Sound Ece Irmak Tulçalı
Yapımcı / Production Ali Betil, Mert Gökalp, Volkan Çalışır, Cenk Karacalar
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Belgeselin ana anti-kahramanı “aslan balığı”, 1990’lı yıllarda İsrail’de ilk kez görülmesinin ardından, 2014 senesinde Türkiye’de ilk kez kayıt altına alınmış, Mert
Gökalp ve arkadaşları tarafından Kaş’ta da belgelenmiştir. Bu tarihten sonra
aslanbalıkları akla hayale sığmayacak bir hızda yayılım gösterdi. Yapım bir yandan aslan balığı ve balon balığı gibi çeșitli istilacı türleri tanıyarak, sularımızda
yarattıkları tahribatın boyutlarını inceleyerek, çeşitli çözüm yollarını araştırıyor,
bir yandan da, kıyılarımızı korumaya çalışan, istilacı canlıları araştıran, kıyılarımızdaki deniz canlısı türlerinin zenginliğini kitaplaştıran dört farklı bilim insanı
rehberliğinde konuya yaklaşıyor. Belgesel, aslan balığını sofralarımızda görmenin endemik canlı popülasyonları üzerindeki olumlu etkisini irdelerken, deniz
ürünleri mutfağımızı, alışkanlıklarımızı ve Akdeniz’de oluşan bu değişime biz
nasıl ayak uydurup, ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürdürülebiliriz olgusunu,
sorguluyor.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ, Miami ve Ankara Üniversitesinde, doktora eğitimin Hollanda Wageningen Üniversitesinde tamamladı. 2012’de Türkiye
Deniz Canlıları Rehberi kitabını yayınlayan Mert kurulduğundan beri Magma Dergisi’nde yazar ve fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. 2006 senesinden beri freelancer
fotoğraf ve video sanatçısı olarak dünya genelindeki çeşitli STK ve ajans ile birlikte, projeler geliştirmektedir. Günümüze kadar dört adet fotoğraf sergisinde görev
almış, VPRO, NTR (Hollanda), İz ve BluTV kanallarında yayınlanan belgesellerde
çalışmıştır.

Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 20:00

Since the documentary’s main anti-hero “lionfish’s” first sighting in Israel, the
species was first recorded in Turkey in 2014, and documented by Mert Gökalp
and his friends in Kaș. After this date, the lionfish spread at an unimaginable
speed. The production has been getting to know different invader species like
lionfish and blowfish, examining the destruction they created on our waters,
trying to find various solutions, with the guidance of four different scientist that
are trying to protect our coasts, investigating invader beings, collecting the sea
creatures’ species’ richness on our coasts, in a book. The documentary has been
scrutinizing the positive effects of seeing lion fish on our tables, on the population
of endemic creatures while trying to find out how we can maintain a harmonious
life with the ecosystem by adapting our sea food cuisine with the changes in the
Mediterranean Sea.

He completed his undergraduate and graduate studies at METU, Miami and Ankara Universities and received his doctorate from Wageningen University in the
Netherlands. Gökalp published Turkish Sea Creatures Guide book in 2012 and
has been working as a writer/photographer for Magma Magazine since its establishment. Since 2006, as a freelancer photographer and video artist, he has been
developing projects with various NGOs and agencies around the world. He has
worked in 4 photography exhibitions and documentaries broadcast on VPRO, NTR
(Netherlands), Iz and BluTV channels.
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EDNA /
EDNA

Eryk Rocha

Brazil / Brezilya
2021 - 63’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Renato Vallone
Görüntü / Camera Eryk Rocha, Jorge Checile
Müzik / Music Guilherme Kastrup / Ava Rocha / Manoel Cordeiro
Ses / Sound Waldir Xavier, Bernado Adeodato, Bruno Carneiro da Cunha
Yapımcı / Production Eryk Rocha / Gabriela Carneiro da Cunha

Halk Eğitim M. / Community Center
15.10.22 Cumartesi / Saturday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Brezilya Amazonları’ndaki Transbrasiliana otoyolunun kenarında yaşayan Edna,
katliamlar üzerine inşa edilmiş harabe halindeki toprakların tanığıdır. Sadece annesi tarafından büyütülmüş, vücudunda ve torunlarında “hiç bitmeyen bir savaşın” - bir toprak savaşının - izlerini taşımaktadır. Raporları ve yazıları aracılığıyla
film, gerçeklik ile hayal arasında hareket eden melez bir anlatı inşa ediyor. Her
şey Edna’nın hafızasından ve “Hayatımın Hikayesi” adlı günlüğünden örülmüştür.
Cannes 2016’da En İyi Belgesel dalında Altın Göz ile ödüllendirilen “Cinema Novo”nun yönetmeni Eryk Rocha’dan yepyeni bir yapıt.

1978’de Brezilya’da doğan bir film yapımcısı olan Eryk Rocha, 2002’de Küba Los
Baños’da bir sinema okulundan mezun oldu ve burada ilk uzun metrajlı filmi Rocha Que Voa’yı yönetti. Film Venedik, Rotterdam ve diğer ünlü festivallerde seçildi
ve Brezilya, Arjantin ve Küba’da En İyi Film ödülünü kazandı. Sonraki çalışmalar
da Cannes, Sundance, New York, Montevideo, Guadalajara, Buenos Aires, Marsilya ve Amsterdam gibi ulusal ve uluslararası festivallerde de yer alarak prestij
kazandı. Yedinci uzun metrajlı filmi Cinema Novo (2016), Festival de Cannes’da En
İyi Belgesel dalında L’Oeil d’Or ödülünü aldı.
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Living on the edge of the Transbrasiliana highway in the Brazilian Amazon, Edna
is a witness of land in ruins built upon massacres. Raised only by her mother, she
experiences in her body and her descendants, the marks of a “war that never
ends” - a war for land. Through her reports and writings, the movie builds a hybrid narrative that moves between reality and the imaginary. Everything’s woven
from Edna’s memory and her diary entitled “Story of My Life”. Brand new title
from Eryk Rocha, director of “Cinema Novo” awarded with Golden Eye for Best
Documentary in Cannes 2016.

Eryk Rocha, a filmmaker born in Brazil in 1978, graduated in 2002 from the film
school of Los Baños, Cuba, where he directed his first feature: Rocha Que Voa.
The film was selected in Venice, Rotterdam, and other renowned festivals, winning the award for Best Film in Brazil, Argentina, and Cuba. The next works also
collected a prestigious presence in national and international festivals such as
Cannes, Sundance, New York, Montevideo, Guadalajara, Buenos Aires, Marseille,
and Amsterdam. Cinema Novo (2016), his seventh feature, received the L’Oeil d’Or
for Best Documentary at the Festival de Cannes.

THE SCREAM /
ÇIĞLIK

Michelangelo Severgnini
Italy / İtalya
2021 - 85’

Kurgu / Editing Claudio D’Elia
Görüntü / Camera Waddah A-Fahed
Müzik / Music Michelangelo Severgnini
Ses / Sound Danilo Romancino
Yapımcı / Production Riccardo Biadene

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Her yıl kaçabilen birkaç bini dışında ne gidebilen ne geri dönebilen 700 bin göçmen-köle yıllarca Libya’da mahsur kaldı. Yönetmen, 2018 yazından beri, bu köle
işçilerle coğrafi konum tabanlı bir yöntemle iletişim kuruyor ve Libya’dan yüzlerce kişi ona aynı şeyi anlatıyor. “Çığlık”, onların seslerini Avrupa’ya duyurmaya
ve Libya’nın gizemlerini aralamaya çalışıyor. Yönetmen şok edici bir tablo ortaya
çıkarıyor: Avrupa, Trablus’taki gayri meşru hükümetleri, el altından çalınan Libya petrolü karşılığında, her yıl %40 oranında destekliyor ve finanse ediyor. Bu
kitlesel yağma, Trablusta cezadan muaf olan milislerin sözde Afrikalı ‘göçmenleri’ Avrupa hülyasıyla aldatarak Libya’ya çekip milis kölelere dönüştürmeleriyle
gerçekleşiyor.
Libya’daki gençlerin cep telefonlarından alınan görüntüler ve sesli mesajlarla başlayan yönetmenin yolculuğu, tüm dünyanın sessiz suç ortaklığı yüzünden
gelişi gecikmiş bir kurtuluş arayışıyla Tunus-Libya sınırına yaptığı yolculuğuna
dönüşüyor.

1974’te İtalya Crema’da doğan Michelangelo Severgnini, yazar, yönetmen ve müzisyendir. Şimdiye kadar Milan, Roma, Napoli, İstanbul ve Berlin’de yaşamıştır. Şu
anda ise Palermo’da ikamet etmektedir. 2000’lerin başından beri bağımsız belgeseller çekmektedir.

700 thousand migrant-slaves stranded for years in Libya, with no way forward, no
way backward, except for a few thousand of them every year. This is the scenario
told by the hundreds of people in Libya with whom Michelangelo has been able to
get in touch through a method based on geolocation, since the summer of 2018.
“The Scream” is the story of this adventure, spent between the vain attempt to
make these voices protagonists in Europe and the desire to unravel, inch by inch,
the mysteries of Libya. A shocking picture emerges: Europe supports and finances the illegitimate governments in Tripoli in exchange for Libyan oil stolen under
the table, 40% every year. This massive looting is possible thanks to the impunity
enjoyed by the militias on the ground, the same militias that, with the mirage of
Europe, have deceitfully attracted so-called African ‘migrants’ to Libya and now,
once converted into slaves, dispose of them as they please.
The images taken from the mobile phones of the young people in Libya and their
voice messages alternate with the author’s journey towards the border between
Tunisia and Libya, in search of a liberation that is delaying its arrival, in the complicit silence of the world.

Michelangelo Severgnini, born in Crema, Italy in 1974, is a writer, director and a
musician. He has lived in Milan, Rome, Naples, Istanbul and Berlin. He currently resides in Palermo. He has been making several independent documentaries
since the early 2000s.
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OUR ARK/
OUR ARK

Deniz Tortum & Kathryn Hamilton
NL, USA, TR / Hollanda, ABD, Türkiye
2021 - 12’

Kurgu / Editing Sercan Sezgin
Görüntü / Camera Deniz Tortum, Kathryn Hamilton
Müzik / Music Ses / Sound Alican Çamcı
Yapımcı / Production Fırat Sezgin

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Hayvanları, bitkileri ve objeleri tarayarak yedeklemeye çalışan teknoloji uzmanları; ayak bastığımız dünyanın bir simülasyondan ibaret olduğuna inanan güç sahipleri; içinde yaşamaya başladığımız sanal dünyaların ilk adımlarını atan bilim
insanları… Our Ark, dünyanın dijital bir kopyasını yaratma çabalarımızı anlatan bir
film. Sanki ekolojik yıkım dijital bir Nuh’un Gemisi aracılığıyla engellenebilirmiş
gibi.

Deniz Tortum film ve sürükleyici medya üzerine çalışan ödüllü bir yönetmendir.
Çalışmaları Venice FF, IFFR, SxSW, IDFA, Sheffield, Dokufest gibi uluslararası
festivallerde gösterilmiştir.
Kathryn Hamilton New York ve İstanbul’da çalışan bir sanatçıdır. Yapıtları daha
önce Artforum, The New York Times, The New Yorker ve Telerama’da yer almıştır.
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Our Ark is an essay film on our efforts to create a virtual replica of the real world.
We are backing up the planet, creating 3D models of animals, rainforests, cities
and people. We are archiving as if ecological collapse could be staved off through
some digital Noah’s Ark of beasts and objects.

Deniz Tortum is an award winning director working in film and immersive media.
His work has screened internationally: Venice FF, IFFR, SxSW, IDFA, Sheffield,
Dokufest.
Kathryn Hamilton is an artist working in NYC and Istanbul. Her work has been
reviewed by Artforum, The New York Times, The New Yorker, Telerama.

GAIA
ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
GAIA
STUDENT AWARD
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WHAT’S FOR DINNER? /
YEMEKTE NE VAR?

Maja Górczak

Czech Republic / Çekya
2021 - 11’

Kurgu / Editing Maja Górczak
Görüntü / Camera Diego Acosta
Müzik / Music Ses / Sound Vít Jeřábek
Yapımcı / Production Maja Górczak

Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Genç bir aile akşam yemeğinde ne yiyeceklerine karar verir. Uzun süre bekledikleri pankekler için doğru malzemeleri bulmaya çalışırlarken beklenmedik zorluklarla mücadele etmeleri gerekir.

Polonya, Poznan’da doğmuştur. Varşova’daki Wajda Okulu’nda belgesel film yapımı dersi almıştır. 2020 yılından beri Prag’daki FAMU International’da yönetmenlik
eğitimi almaktadır. Filmler arasında, 25. IDFF Jihlava, 25. IDFF OFF CINEMA ve
19. Neisse Film Festivali’nde gösterilen kısa filmi “What’s for Dinner?” (2021) yer
almaktadır.
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A young family decides what to have for dinner. They have to deal with unexpected
difficulties while trying to get the right ingredients for the long-awaited pancakes.

Born in Poznań, Poland. She was a student of a documentary filmmaking course
at Wajda School in Warsaw. Since 2020 she is studying directing at FAMU International in Prague. Her filmography includes, i.a.: “What’s for Dinner?” (2021)
- short documentary shown at 25th IDFF Jihlava, 25th IDFF OFF CINEMA, 19th
Neisse Film Festival.

LIFE IN COMMON /
MÜŞTEREK HAYAT

Diogo Pereira

Portugal, Bosnia and Herzegovina / Portekiz & Bosna-Hersek
2020 - 76’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Diogo Pereira
Görüntü / Camera Diogo Pereira
Müzik / Music Ses / Sound Diogo Pereira
Yapımcı / Production Diogo Pereira, Américo Pereira, Piedade Duarte

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Müşterek Hayat, dağıtılma planı yapılan Odivelas’taki Barruncho bölgesi topluluğunda yaşayan Cape Verde kökenli bir çift olan Poeta ve Belinha’nın hayatlarından
bir dönemi anlatır. Gelecekleri belirsiz haldeyken, Poeta ve Belinha hayvanları ve
ekinleriyle ilgilenir ve gündelik değişikliklere ayak uydururlar.

1994’te Lizbon’da doğan Diogo Pereira, Lizbon ve Saraybosna kökenli bir sinemacı ve fotoğrafçıdır. Diogo yüksek öğrenimini Saraybosna’da tamamladı, ilk filmi
“Espadim” de eğitimi sırasında çekildi. “Factory” ilk gösterimini Doclisboa’da
gerçekleştirdi ve Saraybosna Film Festivali’nde BH Seçkisi’nde gösterildi. Son filmi “Life in Common” ilk gösterimini Doclisboa’da gerçekleştirirken, DMZ Docs’ta
Uluslararası Yarışma kategorisinde gösterildi.

Life in Common follows a period in the life of Poeta and Belinha, a couple of
Cape Verdean origin who lives in a community scheduled to be dismantled: the
neighbourhood of Barruncho, in Odivelas. Uncertain about the future, Poeta and
Belinha take care of their animals and crops, and adjust to the daily changes.

Born in 1994 in Lisbon, Diogo Pereira is a filmmaker and photographer based in
Lisbon and Sarajevo. Diogo completed his BA studies in Sarajevo, his first film
“Espadim” made during his studies. “Factory” had its world premiere in Doclisboa and was also shown in Sarajevo Film Festival on the BH Film section. His last
film “Life in Common” had the world premiere at Doclisboa and it was also shown
at DMZ Docs in the International Competition section.
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0.2 MILLIGRAMS OF GOLD /
0.2 MİLİGRAM ALTIN
Diego Quinderé de Carvalho

Belgium, Portugal, Hungary, Brazil / Belçika, Portekiz, Macaristan, Brezilya
2021 - 24’

Kurgu / Editing Görüntü / Camera Leo Foulet
Müzik / Music Ses / Sound Sébastien Lheureux
Yapımcı / Production Doc Nomads and Para Vigo Me Voy Cinematográfica, Frederik Nicolai, Diego Quinderé de Carvalho
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Amazon ve Ardenlerin arasında 8.500 kilometre vardır. Ülkesi Brezilya’da, Diego
Quinderé de Carvalho bu erişilmez ve tehditkar ormana yalnızca dışardan bakar.
Ormanın Belçika’ya ait bölümü ise keşfi kolaydır. Burada her şey insanlar tarafından hazırlanmıştır, düzenli, ve temel gereksinimlere indirgenmiştir. Bir yerbilimci, bir altın maden işçisi ve bir gökbilimci gezegenimizin geleceği ve varoluşun
kökeni hakkındaki felsefik keşfe dair içgörüler sunmaktadır.

Brezilyalı bir kurmaca dışı film yapımcısı ve editördür. Diego Doc Nomads’daki yüksek lisansı kapsamında Brüksel’deki Luca School of Arts’tan yüksek onur
derecesiyle diploma almıştır. Mezuniyet filmi “0.2 Milligrams of Gold” İlk gösterimini 2021 Eylül’de Camden Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve
Ekim 2021’de Dok Leipzig, Temmuz 2022’de Palm Springs gibi birçok festivalde
gösterilmiştir. Diego; São Paulo ve Rio de Janeiro’da kurulup bu bölgelerdeki
bağımsız sinemanın gelişimi için çalışan Para Vigo Me Voy yapım şirketinin kurucusu, yönetmeni ve yapımcısıdır.
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Halk Eğitim M. / Community Center
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 13:00

8,500 kilometers lie between the Amazon and the Ardennes. In his home country
of Brazil, Diego Quinderé de Carvalho only looks at the inaccessible and menacing forest from the outside. Its Belgian counter piece, however, is easy to explore.
Here, everything is laid out by people, neatly ordered, and reduced to the essentials. A geologist, a gold miner, and an astronomer provide insights for a philosophical exploration of the origin of existence and the future of our planet.

He is a Brazilian non-fiction filmmaker and editor. Diego has a magna cum laude
diploma at Luca School of Arts in Brussels as part of his Master’s degree at Doc
Nomads. His graduation film 0.2 Milligrams of Gold had its world premiere at
Camden IFF in September 2021 and then was shown in many festivals such as
Dok Leipzig in October 2021 and Palm Springs in July 2022. Diego is the founder, director, and producer at Para Vigo Me Voy, a production company based in
São Paulo and Rio de Janeiro that works to develop independent cinema in this
region.

A BANANA TREE IS NO COINCIDENCE /
MUZ AĞACI RASTLANTI DEĞİLDİR

Luiza Gonçalves
Spain / İspanya
2021 - 10’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Luiza Gonçalves
Görüntü / Camera Luiza Gonçalves, Lucas Larriera
Müzik / Music Ses / Sound Yapımcı / Production -

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

San Sebastian bir turizm şehridir, kısırlık klinikleri ve yerli olmayan bitkileri her
yıl binlerce turisti çeker. Shashi işe konuşurken, kısırlık tedavisi kampanyaları
ve muz ağaçlarının üremesi arasında benzerlikler bulmaya başladım. San Sebastian halkı bu bitkilerin buraya en başta nasıl geldiğini biliyor mu, diye merak
ettim. Kim bahçe süsü olarak kullanılan bir bitkinin kökenlerini bilmeyi önemli
bulurdu ki? Mahsulü şiddetin, yozlaşmanın ve sömürünün sebebi olan bu bitkinin
hem de...

1997 yılında doğan Luiza Gonçalves, Buenos Aires’te yaşayan bir sanatçı ve film
yapımcısıdır. Belgesel filmleri (New City Doc, Oleg, Fang, Kevin, and Lou, and A
Banana Tree Is No Coincidence) uluslararası arenada New York, San Sebastian
ve Viyana’da gösterilmiştir.

San Sebastian is a tourist city, whose IVF clinics and non-native plants attract
thousands of tourists every year. Speaking with Shashi, I started making connections between fertility treatment campaigns and the way banana plants reproduce. I wanted to know if the people of San Sebastian knew how the plants had
gotten there in the first place. Who would consider it important to know about the
origins of a plant that serves as garden decoration? A plant whose product has
been the cause of violence, corruption, and exploitation?

Luiza Gonçalves, born in 1997, is an artist and filmmaker currently based in Buenos Aires. Her documentary films (New City Doc, Oleg, Fang, Kevin, and Lou, and
A Banana Tree Is No Coincidence) have screened internationally in New York,
San-Sebastian, and Vienna.
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THE SEARCH /
ARAYIŞ

Jesús David Palacio Flórez
Colombia, / Kolombiya
2021 - 14’

WORLD PREMIER

Kurgu / Editing Jesús Palacio Flórez
Görüntü / Camera Fabian Paternina Herazo
Müzik / Music Robet Fonnegra
Ses / Sound Eliud Agamez Pérez
Yapımcı / Production Jesús Palacio Flórez

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Üç yıl önce, Abelardo İspanyolca ve edebiyat alanında akademisyen olarak çalıştığı iş hayatını bırakır. Maddi dünyasından, evinden, televizyonundan, cep telefonundan uzaklaşıp hayatını gösterişlerin olmadığı daha yalın bir halde yaşamaya
karar verir. Abelardo’nun gerçekleştirdiği fiziksel ve fiziküstü yolculukla, “varolmanın mutluluğu”nu doğal yollarla elde etme amacını anlarız.

21 yaşındaki Jesús Palacio, Sincelejo, Sucre, Kolombiya’da doğmuştur. Magdalena Üniversitesi’nde sinema ve görsel işitsel sanatlar eğitimi almaktadır.
2017’den beri sinema dünyasında çalışmaya başlamış olup her bölümün işlerini
öğrenmektedir. Senaryo yazarı, sanat asistanı, ses asistanı, veri yöneticisi, görüntü asistanı, yönetmen asistanı olarak çalışmış ve ilk filmi “The Search” (2021)
için yönetmenlik, yapımcılık ve kurulum yapmıştır. Şu anda birkaç belgesel filmin
araştırma ve yönetmenliğinde çalışmaktadır. Sinemaya, bu sanatın dünyanın biraz daha iyi anlaşılması ve daha iyi bir gelecek için umut ekilmesi adına yaptıklarına karşı oldukça tutkuludur.
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Three years ago, Abelardo gave up his working life as a university professor of
Spanish and literature. He decided to get away from his material world, his house,
his television, his cell phone, to live in an austere way, without many pretensions.
Through a physical and metaphysical journey that Abelardo makes, we know his
intention to “find the happiness of being” in a natural way.

Jesús Palacio, 21 years old, born in Sincelejo, Sucre, Colombia. He studies cinema and audiovisuals at the University of Magdalena. Since 2017, he began in the
world of cinema, learning about the work of each department. He worked as a
scriptwriter, art assistant, sound assistant, data manager, photography assistant,
director assistant, and with his debut feature “The Search” (2021) he does the
directing, production and assembly. He is currently working on the research and
directing of several documentaries. He is very passionate about cinema and what
this art does to help understand the world a little better and seed of hope for a
better future.

COSMIC DESTRUCTION /
KOZMİK YIKIM

Çiğdem Akdoğan
Turkey / Türkiye
2021 - 10’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Necati Öz
Görüntü / Camera Çiğdem Akdoğan
Müzik / Music Charms – 02 Train by Sergey CHEREMISINOV Creative Commons – Attribution 3.0 Unported – CC BY 3.0
Ses / Sound Çiğdem Akdoğan
Yapımcı / Production Çiğdem Akdoğan
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Günümüzde yıkıcı insan faaliyetleri karşısında savunmasız olan canlıların yaşam
alanının daralmasının ne kadar büyük bir tehdit olduğu ve bu durum karşısında sürdürülebilir yaşamın iyileştirici gücüne başvurmaktan başka bir şansımızın kalmadığı açıkça ortadadır. Film, endüstriyel hayvancılığa, hayvansal temelli
beslenmeye bakarken canlıların da haklarını gözeten bir yaşama biçiminin olup
olmadığını sorguluyor, kozmik yıkımdan kurtuluşun yolunu arıyor.

Çiğdem Akdoğan, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri bölümü mezunu tasarımcı ve yönetmendir. Eğitiminin ilk yıllarından itibaren çeşitli
projelerde kurgu ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. “Yardibi” ve “Kozmik Yıkım”
isimli iki belgeseli ve “Arka Pencere” isimli bir canlandırma filmi bulunmaktadır.
Sinema, belgesel, kısa film prodüksiyonu alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 16:00

It is clear that the shrinking of the living space of living beings, which are vulnerable to destructive human activities today, is a great threat and that we have no
choice but to resort to the healing power of sustainable life in the face of this situation. While looking at industrial livestock and animal-based nutrition, the film
questions whether there is a way of life that respects the rights of living things,
and seeks a way out of cosmic destruction.

Çiğdem Akdoğan is designer and director who graduated from Çukurova University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences. From
the first years of her education, she worked as a fiction and art director in various
projects. She has two documentaries named “Yardibi” and “Cosmic Destruction”
and an animated film called “Back Window”. She continues to work in the fields
of cinema, documentary and short film production.
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STATELESS /
HAYMATLOS

Mustafa Aydın
Turkey / Türkiye
2021 - 12’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Mustafa Aydın, Berat Bingöl
Görüntü / Camera Mustafa Aydın
Müzik / Music Mercan Dede
Ses / Sound Mustafa Aydın
Yapımcı / Production Mustafa Aydın

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kendi dillerine, kimliklerine yabancıdır, göç yolcusu. Ne geldikleri yere aitler ne
de bu topraklara. Onlar, vatansız, evsiz, topraksız kalan insanlar. Afganistan’dan
Türkiye’ye 60 günde yürüyerek gelen umut yolcularının yol hikâyesinin anlatıldığı
belgesel film.

1998 yılında Türkiye’nin doğusunda yer alan ücra bir köyde doğdu. Lise yıllarında ilk çektiği kısa filmden sonra sinemaya merak duyarak Selçuk Üniversitesi,
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne başladı. Şu anda ise 4.
Sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. İlk kısa filmini belgesel
türünde olan “Mesai” adlı filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı. Konya’da
okul eğitimini sürdürürken televizyon kanallarında ve çekimleri Konya’da yapılan
ulusal ve uluslararası sinema film yapımlarında çeşit görevleri üstlenmiştir.
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Immigrants are stranger to their own language and identity. Neither his friends
nor they belong to this land. They are stateless, homeless, landless people. The
film tells the road story of the hope travelers who came to Turkey from Afghanistan in 60 days.

Mustafa Aydın was born in 1998 in a remote village in eastern Turkey. After the
short film he shot in high school, he became interested in cinema and started his
education the Department of Radio, Television and Cinema at Selçuk University,
Faculty of Communication. He is currently continuing his undergraduate education as a 4th year student. He produced and directed his first short documentary
“Mesai”. While continuing his university education in Konya, he has worked in
television channels, national and international cinema.

ROMANI IN ONE STROKE /
Bİ ÇIRPIDA ROMAN

İbrahim Karademir
Turkey / Türkiye
2020 - 15’

INTERNATIONAL PREMIER

Kurgu / Editing İbrahim Karademir
Görüntü / Camera Selin Toklar
Müzik / Music Kobra Murat, İzmirli Birol, Edirneli Umut
Ses / Sound Doğa Erdoğan
Yapımcı / Production İbrahim Karademir

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Eğitimin olmadığı, erken evliliklerin ve ırkçılığın hat safhada olduğu bu küçük
şirin köyde çeşitli sebeplerden dolayı eğitimsiz çocuklar yetişmektedir. Okulun
uzak olması, ırkçılık sebebi ile çocukların okula gidememesi... Küçücük köye
renkli hayatlarını yansıtan bir Roman halkının hikayesi.

2001 yılında İzmir’in Konak ilçesinde doğdu. Eğitimini Üniversiteye kadar İzmir’de
tamamladı. Ortaokul ve Lise yıllarından itibaren sinema eğitimi aldı. Uşak Üniversitesini kazanarak Uşak’a yerleşti. Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi olarak
eğitimine devam etmektedir.

In this small and dainty village with no education and lots of early marriages and
racism present, uneducated children are raised for various reasons... The school
so far away, children unable to attend because of racism... The story of a Romani
community who reflect their colorful life to this small village.

He was born in 2001 in Konak district of İzmir. He has completed his education in
İzmir until university. He studied cinema starting from his middle school and high
school eras. He moved to Uşak upon starting his education at Uşak Univeristy. He
is still continuing his education as a Radio, Television and Film student.

41

PANORAMA
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THE LAND /
ARAZİ

Mohamad Sabbah
Lebanon / Lübnan
2020 - 26’

INTERNATIONAL PREMIER

Kurgu / Editing Ali J. Dalloul
Görüntü / Camera Karim Ghorayeb
Müzik / Music Ses / Sound Rayan Obeydiyyin, Jad Asmar, Victor Bress
Yapımcı / Production Eliane Raheb

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

The Land, Bisri halkının ve Lübnan’ın dört bir yanından gelen aktivistlerin Bisri
Vadisi’nde yapılacak ve bölge için sakıncalı bulunan baraj inşaatına karşı ayaklanmalarını belgelerken; yörenin çiftçi ve çobanlarının topraklarını kaybetme
korkusu ve burayla olan yakın bağlarına yer veriyor. Belgesel aynı zamanda baraj
projesinin deprem konusunda ve jeolojik olarak barındırdığı tehlikeyi, inşaatın
anlamsızlığını ve etrafında dönen çıkar çatışmalarıyla tüm bunların zengin ve
önemli bir bölgeyi nasıl yok ettiğini farklı açılardan ele alıyor.

Mohamad Sabbah; Lübnan asıllı, Almanya Köln’de yaşayan yönetmen. Sabbah,
filmlerinde insan bedeni ve onun sevgi, ölüm, aile gibi konulardaki ifade biçimleriyle ilgilenir. Erken dönemlerinde Awakening, Where There Is Nothing But Water
ve There isimli kısa film çalışmaları bulunan yönetmenin ilk uzun metraj çalışması, 2017 yılında tamamladığı Chronic adlı filmdir. Yönetmen, sanat çalışmalarına
Köln Medya Sanatları Akademisi’nde devam etmektedir.

The Land documents the uprising of the people of Bisri and activists from all of
Lebanon against the construction of the dangerous dam leading up to the Bisri
Valley’s liberation. Farmers and shepherds discuss their fears of losing the land
and their intimate relationship with it. It also presents the project’s seismic and
geological dangers, its futility, the conflicts of interests surrounding its construction, and its destruction of a rich and significant area in every respect.

Mohamad Sabbah is a Lebanese film director based in Cologne, Germany. His
films deal with the human body and its representations, love, death, and family. Mohamad completed his first fiction feature, Chronic, in 2017. His previous
short films are Awakening, Where There Is Nothing But Water, and There. He
is currently, based in Germany pursuing art studies in the Kunsthochschule für
Medien Köln.
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TOTAL DISASTER /
TOTAL - TAM BİR FACİA

Keil Orion Troisi & Molly Gore

United States, France / Amerika Birleşik Devletleri, Fransa
2022 - 11’

Kurgu / Editing Görüntü / Camera Müzik / Music Ses / Sound Yapımcı / Production The Yes Men, Keil Orion Troisi, Molly Gore

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Hilebaz çevreci aktivistler, petrol canavarı Total çalışanları gibi davranarak alaycı
bir basın toplantısı düzenler ve hayvanları Doğu Afrika Petrol Boru Hattı bölgesinden kurtarıp, “daha sürdürlebilir” bir yaşam için Fransa’ya yerleştirme amacı
güden “RéHabitat” projesini açıklarlar. Film, ekolojik açıdan ölümcül ve insani bir
felaketi, mizah ve haylazlıkla birleştirerek #StopEACOP’a yardım için absürt bir
biçimde ele alır.

Keil Orion Troisi; sanatçı ve aktivisttir. Yaklaşık on yıl boyunca, “The Yes Men”
isimli kültür bozumcu aktivist grubun çekirdek üyelerinden biri oldu. 2015 yılında, kurumsal bir şirkette geçen bir korku filmi olan “Human Resources”ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. 2017 yılında “Mono Generation” ve 2022 yılında
“Cicada” adlı filmlerin de senaristlik ve yönetmenliğini üstlenen Troisi, 2021 tarihli “Peace Pipeline” adlı filmin yapımcılığını üstlendi ve senaryo ekibinde yer
aldı. Petrol şirketlerinin “Line 3” projesine karşı çıkan ve MAP Fonu tarafından
ödüllendirilen film, Dallas Video Fest, Kuzey Dakota İnsan Hakları Film ve Sanat
Festivali, Wolf Tree, Jim Thorpe ve Skoden Film Festivalleri’nde En İyi Kısa Belgesel Film ödülü kazandı. 2019 yılında New York Film Akademisi’nden kazandığı
bursla senaryo ve oyun yazarlığı eğitimi alan Troisi’nin 2020 yılında yazdığı “Aphids” isimli senaryosu, Nicholl Bursu ve Sundance Senaryo Lab’e sunulan çalışmalarda ilk 10’a girmeye hak kazandı.
Molly Gore; sosyal dönüşüm ve kötülüğün kesişim noktası üzerinde çalışan multimedya sanatçısı, gazeteci ve kültür bozumcusu. The Fixers isimli kültür bozumcu
aktivist kolektifin kurucularından olan sanatçı, aynı zamanda hiciv amaçlı çıkan
yeraltı yemek dergisi Hair of the Dog’un da başındaki isimlerden biridir. Gore, bir
dönem The Salted Codpiece isimli doğaçlama, sürrealist sokak tiyatrosu ekibinin
yönetmenliğini üstlenmiştir.
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Trickster environmental activists pretending to be oil behemoth Total stage a satirical press conference to introduce “RéHabitat,” a plan to rescue animals from
the East African Oil Pipeline by relocating them to “more sustainable” habitats in
France. Using humor and mischief, they expose a deadly ecological and humanitarian disaster in a zany effort to help #StopEACOP.

Keil Orion Troisi is an artist and activist. For a decade he has been a core member of culture-jamming group The Yes Men. He wrote and directed the corporate-horror feature “Human Resources” (2015), shorts “Mono Generation” (2017)
and “Cicada” (2022), and produced and co-wrote “Peace Pipeline” (2021), a MAP
Fund awarded performance film opposing Line 3, which won Best Documentary
Short at Dallas VideoFest, North Dakota Human Rights, Wolf Tree, Jim Thorpe,
and Skoden fests. He won a NYFA Fellowship in Screenwriting-Playwriting (2019),
and his screenplay “Aphids” was in the top 10% of both the Nicholl Fellowship and
Sundance Screenwriting Lab submissions (2020).
Molly Gore is a multimedia artist, journalist, and culture jammer who works at
the intersection of mischief and social change. She is the co-founder of culture
jamming activist collective The Fixers, co-founder of underground satirical food
magazine Hair of the Dog, and former director of the improvisational surrealist
street theater team The Salted Codpiece.

THERE IS ALWAYS HOPE: STORY OF İKİZKÖY /
UMUT HER ZAMAN VAR: İKİZKÖY’ÜN HİKAYESİ

Selen Çatalyürekli
Turkey / Türkiye
2022 - 13’

Kurgu / Editing Cansın Yurdakan, Selen Çatalyürekli
Görüntü / Camera Selen Çatalyürekli, Khaled Tanji, Ege Tok
Müzik / Music Artlist.io
Ses / Sound Selen Çatalyürekli
Yapımcı / Production 350 Org Türkiye Derneği

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Tüm Milas bölgesi, verimli toprakların ve zeytinliklerin bir sembolü olmalıydı. Ancak bunun yerine, bölge iki kömür santraliyle zehirlendi ve burada yaşayanların
hayatları 40 yıldır kömür çıkarma faaliyetleriyle mahvedildi. 2021 yılının Haziran
ayında, kömür şirketi Akbelen Ormanı’na girdiğinde, İkizköy yerlileri “Yetti artık!”
diyerek kendilerini kesilecek ağaçların önüne attılar. Bu olaydan beri Akbelen izleme kampı, kömür çıkarma işlerinin yayılmasını durdurma konusunda güçlü bir
tampon bölge haline geldi. Akbelen Ormanı’nın koruyucularının kömür üretimine
karşı savaşının hikayesi.

İstanbul’da yaşayan belgesel yapımcısı ve sosyal tasarımcı. Çalışmalarında odaklandığı alanlar; kamusal alanlar için disiplinlerarası çözümler, sosyal haklar, ekoloji ve kentsel hareketlilik, hafıza mekanlarının görselleştirilmesidir.

The whole region of Milas should have been the symbol of fertile lands and olive
groves. Instead, it has been poisoned by two coal power plants, and the livelihood
of the villagers has been destroyed by coal mining activities for the last 40 years.
In July 2021, when the coal company entered the Akbelen Forest, villagers of İkizköy said “enough is enough” and put their bodies on the line to stop the cutting
of the trees. Since then the Akbelen watch camp has become a strong buffer to
stop the coal expansion.
This is the story of the protectors of Akbelen Forest and their fight against the
coal expansion.

Istanbul based documentary maker and social designer. Her focus areas are on
interdisciplinary design for public spaces, social rights issues, ecology and urban
movements and visualization of memory spaces.
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THE STORY OF ETERNAL TREE IN MILAS /
ÖLMEZ AĞACIN HİKAYESİ

Selen Çatalyürekli
Turkey / Türkiye
2022 - 15’

Kurgu / Editing Cansın Yurdakan, Selen Çatalyürekli
Görüntü / Camera Selen Çatalyürekli, Khaled Tanji, Ege Tok
Müzik / Music Artlist.io
Ses / Sound Selen Çatalyürekli
Yapımcı / Production 350 Org Türkiye Derneği

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Zeytin ağacı, binlerce yıldır Anadolu’nun sembolü olarak bilinir. Muğla’nın Milas
bölgesi ise Türkiye’nin zeytin başkenti. Buna karşın, Milas iki kömür madeniyle
zehirlendi ve burada yaşayanların hayatları 40 yıldır kömür çıkarma faaliyetleriyle
mahvediliyor. Bugün, bu kadim ağaç kömür üretimine karşı direniyor. Bu, Milas’ın
ebedi ağacının ve çevreyi kirletenlere karşı verilen savaşın hikayesi. Film, Akbelen
Ormanı savunucuları ve bilim insanlarının tanıklıklarını temel alıyor; bu tanıklar,
zeytin üretiminin yerel ekonomi için kömürle çalışan güç santralleri karşısında
nasıl bir dönüşüm sunduğunu açıklıyorlar.

İstanbul’da yaşayan belgesel yapımcısı ve sosyal tasarımcı. Çalışmalarında odaklandığı alanlar; kamusal alanlar için disiplinlerarası çözümler, sosyal haklar, ekoloji ve kentsel hareketlilik, hafıza mekanlarının görselleştirilmesidir.
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The olive tree has been the symbol of Anatolia for thousands of years and the
Milas region of Muğla is known as the olive capital of Turkey. Despite this, Milas
has been poisoned by two coal power plants and the livelihoods of the villagers
have been destroyed by coal mining activities for the last 40 years.
Today, this ancient tree is resisting the coal expansion. This is the story of the
eternal tree and the fight against the polluters in Milas. It is based on the witnessing of Akbelen Forest’s Defenders and scientists. They are explaining how olive
production can be the transition opportunity for local economy against the coal
driven electrical power production.

Istanbul based documentary maker and social designer. Her focus areas are on
interdisciplinary design for public spaces, social rights issues, ecology and urban
movements and visualization of memory spaces.

TOLOU KEUR, POPULAR PHENOMENON IN SENEGAL /
TOLOU KEUR, SENEGAL’DE POPÜLER BİR FENOMEN

Laure Malécot

Senegal / Senegal
2022 - 26’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Laure Malécot
Görüntü / Camera Laure Malécot, D. Diop, M.Jensen, Lamine Fall
Müzik / Music John Gurdebeke
Ses / Sound Etienne Diop
Yapımcı / Production Biophilia & 3FPT

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Covid krizi tüm dünyayı sarsarken, Senegal’de, Yeniden Ağaçlandırma Ajansı ve
Büyük Yeşil Duvar projesi yönetiminde, Toulu Keur uygulaması için ekolojik sivil
toplum örgütleri bir kampanya başlatır. Bu besleyici ve tedavi edici özellikteki
ormanlar, bünyesinde gittikçe daha fazla insanın eğitilip yetiştirildiği bir kalıcı tarım anlayışının prensiplerini sürdürür. Konsept yayılıp halk projeye dahil oldukça
yöreye özgü bilgiler ve toplum egemenliği arzusu yeniden harekete geçmektedir.

Laure Malécot, 15 Şubat 1972 tarihinde Paris’te doğdu. Paris Üniversite 8’de
sinema eğitimi aldığı 1995-1998 yıllarında, pek çok sinema ve televizyon filmi
çekimlerinde, çoğunlukla yönetmen asistanı ve dekoratör olarak görev aldı.
Kendini resme adadığı bir dönemin ardından, 2004-2012 yılları arasında Senegal’de Aligre FM’de yayımlanan “Résonance Africaine” isimli, haftalık bir saatlik
sosyokültür programını yaptı. 2007 yılından beri Batı Afrika’da yaşayan Malécot,
çeşitli medya kurumları için serbest işler yapmaya devam ediyor. Kurgu yazarı,
yönetmen olarak çalışmalarını sürdürüyor. Görev aldığı belgesellerin arasında
koreograf ve dansçı Germaine Acogny’i anlatan “Iya tundé” gibi belgesellerin bulunduğu sanatçı, resim yapmaya ve düzenli olarak sergiler açmaya devam ediyor.

While the Covid crisis shakes the world, in several regions of Senegal, begins a
campaign built and initiated by the ecological civil society of Senegal, orchestrated by the Agency for Reforestation and the Great Green Wall, to install Tolou Keur.
These nourishing and medicinal forests follow the principles of permaculture,
in which more and more people are trained. The concept is spreading, and the
populations involved reactivates indigenous knowledge and the desire for community sovereignty.

Laure Malécot was born on February 15, 1972 in Paris. While studying Cinema at
the University of Paris 8 (from 1995 to 1998), she collaborated in the shooting of
feature films and TV movies, in various positions, mainly as assistant director and
decorator. After a time devoted to painting, in Senegal, she created and animated, from 2004 to 2012, “Résonance Africaine”, a weekly socio-cultural magazine
of one hour, on the air of Aligre FM, a Parisian free radio. Since 2007, she lives
in West Africa. Freelance journalist for various media, fiction writer, author and
director, among others of documentaries including “Iya tundé”, about Germaine
Acogny (choreographer and dancer). She is also a painter, and exhibits regularly.
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INTERIM USE /
GEÇİCİ KULLANIM

Dariusz Kowalski
Austria / Avusturya
2022 - 95’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Dieter Pichler
Görüntü / Camera Martin Putz
Müzik / Music Ses / Sound David Almeida Ribeiro
Yapımcı / Production Dariusz Kowalski

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Geçici Kullanım, Viyana’da nadiren rastlanan çok yönlü ilgi alanları ve bakış açılarıyla alakalı bir temsil ortaya koyar. Bitmek tükenmek bilmeyen otoban trafiği,
Zolly’e Brooklyn’deki yaşamını anımsatır ve kendisini evinde hissetmesini sağlar.
Aralarında Lübnanlı bir bakkal ve otomobil tamir teknisyeninin bulunduğu diğerleriyse buraya kazara gelmiştir. Dünyanın her yerinden insanlar burada toplanmıştır, bu da Kowalski’nin göç tarihini ihtiyatlı bir şekilde damıtarak ele almasının
sebebidir. Bir emlakçı ve mülk sahibinin “yenileme aracılığıyla sürdürülebilirlik”
olarak tanımladığı bu durum, birkaç eylemde somutlaşır: halılar yıkanır, arabalar
tamir edilir, hatta bir sanatçı bir resmin orjinalinin verdiği dokuyu kullanabilmek
için eski resmin üzerini tekrar boyayarak resim yapar.

Kowalski, 1971 yılında Polonya’nın Krakow şehrinde doğdu. 1991 yılından beri
Avusturya’da yaşayan yönetmen, 1998-2004 yılları arasında Viyana Tatbiki Sanatlar Universitesi’nde Görsel Medya Sanatları eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak video,
yerleştirme sanatı ve görsel-işitsel performanslar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

48

Interim Use presents a multifaceted weave of interests and perspectives rarely
to be found in Vienna. The perpetual flow of highway traffic reminds Zolly of life
in Brooklyn and makes him feel right at home. Others landed here by accident,
including a Lebanese grocer and an operator of a car repair shop. People are here
from all over the world, which is why Kowalski’s circumspect portrait distills a
slice of migration history as well. What a realtor and owner of the property qualifies as “sustainability through reclamation,” becomes tangible in a few simple
actions: carpets are washed, cars repaired, even an artist paints over a previous
work to make use of the textures the original painting provides.

Kowalski was born in 1971, in Poland, Krakow. Lives in Austria since 1991. 19982004 he studied Visual Media Arts at the University of Applied Arts in Vienna. His
main work focuses on videos, installations, audiovisual performances.

FLYING FISH /
UÇAN BALIK

Nayra Sanz Fuentes
Spain / İspanya
2022 - 13’

Kurgu / Editing Alberto Bódalo Valcárcel, Nayra Sanz Fuentes
Görüntü / Camera Nayra Sanz Fuentes
Müzik / Music Ses / Sound César Molina, Nacho Royo-Villanova, La Bocina Sonido
Yapımcı / Production Alberto Bódalo Valcárcel, Nayra Sanz Fuentes

Halk Eğitim M. / Community Center
14.10.22 Cuma / Friday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Yüzyıllardır, farklı kültürler arasında, uçan balıklar arayışın, özgürlüğün ve başarmanın sembolü olarak görülmüşlerdir. Bu benzersiz hayvanlar, yüzerek, uçarak,
sulara derinlemesine dalarak ve havadan geçerek, umudun mümkün olduğunu
yansıtırlar. Uçan balıkların doğada izlenebilen heyecan verici yolculuğu, yavaş
yavaş insanların ve teknolojinin artan etkisiyle değişmekte ve bu etki onların çevrelerini de dönüştürmeye başlamaktadır.

Bağımsız film yapımcısı ve prodüktör olan Nayra, aynı zamanda sinematografik
işlerin yapımı ve kültür projeleri üzerine odaklanan Rinoceronte Film Şirketi’nin
de sahibidir. Filmleri, şimdiye kadar 300’den fazla ulusal ve uluslararası festivalde yer aldı. 2016’dan beri Lanzarote Film Festivali’nde Gençler İçin Eğitici
Bölüm’ün ve genç jürinin lideri olarak görev yapıyor. Nayra, Tenerife, İspanya’da
belgesel filmler üzerine düzenlenen MiradasDoc Festivali’nde program sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyor.

For thousands of centuries and across different cultures, flying fish have been
seen as symbols of searching, freedom, and achievement. These unique animals
swim and fly, delve deep into the waters and pass through the air, reflecting the
possibility of hope. Their odyssey is an observational journey through nature, but
little by little the impact of human beings and technology is increasing, transforming and altering their environment…

Nayra is an independent filmmaker and producer, whose company Rinoceronte
Films focuses on the production of cinematographic works and the development
of cultural projects. Her films have participated in more than 300 national and
international festivals. Since 2016 she is the head of the Educational Section for
Adolescents of the Lanzarote Film Festival, as well as the young jury. Currently
she is also a programmer for the MiradasDoc Festival (Tenerife, Spain), focused
on documentary film.
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PHOTOSYNTESIS /
FOTOSENTEZ

Diego Fidalgo

Argentina / Arjantin
2020 - 70’

WORLD PREMIER

Kurgu / Editing Diego Fidalgo, Marina Sain
Görüntü / Camera Diego Fidalgo
Müzik / Music Jorge Capriotti, Cromattista
Ses / Sound Fernando Romero de Toma
Yapımcı / Production Diego Fidalgo

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bir fotoğrafçı, Güney Amerika’nın geniş ve otluk stepleri olarak bilinen pampalarda dolaşırken, adeta kavrulmuş toprakta çalışan bir arkeolog titizliğiyle buradaki
taşra kültürünün izlerinin peşine düşer.

Diego Fidalgo; film yapımcısı ve fotoğrafçıdır. Men of Advanced Ideas, The Origin
of Modesty, The Rivers of the River ve Jallalla Bolivia gibi çok sayıda belgesel film
çekmiştir.
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A photographer travels through the humid pampas following the traces of rural
culture, almost like an archaeologist on a scorched earth.

Diego Fidalgo is a filmmaker and photographer. He has produced several documentaries, such as: Men of Advanced Ideas; The Origin of Modesty; The Rivers of
the River and Jallalla Bolivia.

COLTAN FEVER: CONNECTING PEOPLE /
KOLTAN ATEŞİ: İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAMAK

Jan-Christoph Gockel & TD Jack Muhindo Mahamba

Germany, DR Congo, Austria / Almanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avusturya
2022 - 76’

INTERNATIONAL PREMIER

Kurgu / Editing Christoph Otto
Görüntü / Camera TD Jack Muhindo Mahamba, Eike Zuleeg
Müzik / Music Matthias Grübel
Ses / Sound Oliver Achatz, Leon Felker, Stephan Becker
Yapımcı / Production Jan-Christoph Gockel & Kathrin Liess

Halk Eğitim M. / Community Center
13.10.22 Perşembe / Thursday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kongo doğumlu film yapımcısı TD Jack Mahamba Muhindo, Doğu Kongo, Goma’da bulunan Yole! Afrika Kültür Merkezi’nde belgesel filmler ve film kurgulama üzerine eğitim aldı. Kongo Uluslararası Film Festivali’nin kurucusu aynı
zamanda “Semaine du Cinema au Kivu” Film Festivali’nin sanat direktörüdür.

The Congolese filmmaker TD Jack Mahamba Muhindo studied documentary film
and film editing at the Yole!Africa Cultural Centre in Goma, Eastern Congo. He is
the founder of the Congo International Film Festival and artistic director of the
film festival “Semaine du Cinema au Kivu”.

Yves Ndagano, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundan eski bir çocuk
asker ve koltan madencisidir. Travmatik geçmişini hatırlamak amacıyla çocukluğunun geçtiği, travmalarını yaşadığı bölgeye ilk defa geri döner. Ndagano, kendisini kaçıran kişilerle görüşür, koltan madenine ve hatta bir katil olmak zorunda
bırakıldığı yere geri döner. Kaderi ve hammaddelerin dünya çapındaki ticareti
arasındaki bağı çözmeye çalışır. Sonunda, kendisini yıllarca görmeyi reddeden
ailesiyle bir araya gelir.

Jan-Christoph Gockel, uluslararası film ve oyun yönetmeni. 2020/2021 sezonundan beri Münih Oda Tiyatrosu’nun yönetici sanat ekibinin bir üyesi olarak görev
yapmaktadır. Wallonie-Brüksel Ulusal Tiyatrosu, Schauspiel Frankfurt ve Ougadougou’daki Les Récréatrales ve daha pek çok yer için yaptığı çalışmalarında sıklıkla politik meselelere odaklanır.

Yves Ndagano is a former child soldier and coltan miner from the east of Congo.
He travels back to the places of his childhood for the first time to recapture his
traumatic history at the sites where they happened.
Ndagano meets his kidnappers, he returns to the coltan mine and even to the
place where he was forced to become a murderer. He tries to uncover the connection between his fate and the global trade in raw materials. Finally, he confronts
his family, who had rejected him for years.

Jan-Christoph Gockel is an international director for theatre and film. He has
been part of the leading artistic team of the Münchner Kammerspiele since the
2020/21 season. His productions for the Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
Schauspiel Frankfurt and Les Récréatrales in Ouagadougou and various other
places - usually focus on political issues.
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MAPPING SURVIVAL /
HAYATTA KALMAYI HARİTALAMAK

Nacho Corbella

USA, Chad / ABD, Çad
2021 - 31’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Nacho Corbella
Görüntü / Camera Lucy Martens
Müzik / Music Nacho Corbella
Ses / Sound Mick Davie
Yapımcı / Production Annie Griffiths

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Kabilenin yaşlılarının itirazlarına rağmen, Hindou Oumarou İbrahim’in annesi
kızını başkent N’Djamena’da okula gönderebilmek için büyük fedakarlıklarda
bulunur. Yıllar içinde, Hindou, bir zamanlar Afrika’nın en büyük göllerinden biri
olan Çad Gölü’nün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun
bölgede yaşayan 30 milyondan fazla insanın yaşamını tehdit ettiğini gözlemler.
Bölgeye yeniden barışı getirebilecek olan atalarından kalan bilgilere sahip çıkabilmeleri için çiftçileri, balıkçıları ve çok sayıda Afrikalı etnik topluluğa mensup
çobanları bir araya getiriyor.
Çad’da bir göçebenin hikayesini anlatan bu film, onun ait olduğu topluluğun haklarını savunurken, iklim değişikliğine karşı savaşan savaşta bir lider ve dünyanın
dört bir yanından yerli halkların sesi haline gelişini ele alıyor.

Nacho Corbella, alanda çekim yaparken, masa başında kurgudayken veya Amerika’nın herhangi bir yerinde atölyeler düzenlerken, her daim güçlü görsel hikayeler anlatmaya yardımcı olmaktadır.
Çalışmaları, National Geographic, NPR, The New York Times, The Washington
Post, Time, El Pais ve Unvision gibi medya kuruluşları tarafından yayımlandı.

52

This is the story of how a nomad in Chad, while advocating for the rights of her
community, has become a leader in the fight against climate change and a voice
for Indigenous people across the planet.
Against the wishes of tribal elders, Hindou Oumarou Ibrahim’s mother made
enormous sacrifices to send her daughters to school in the capital city of
N’Djamena. They regularly returned to work the land with the nomads, learning
their centuries-old culture, caring for cattle, and helping women and girls move
from one settlement to another in search of water and good pasture.
Over the years, she observed Lake Chad, once one of the largest lakes in Africa,
shrinking significantly and threatening the livelihoods and survival of more than
30 million residents.

Be it in the field shooting, behind the desk editing or giving workshops throughout
the Americas, Nacho Corbella is always helping tell powerful visual stories. His
work been published by media organizations such as National Geographic, NPR,
The New York Times, The Washington Post, Time magazine, El Pais and Univision.

SEYFE /
SEYFE

Özer Akdemir
Turkey / Türkiye
2022 - 33’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Özer Akdemir
Görüntü / Camera Seçil İkiz Candan, Ceyhun Candan, Ayşe Nur Akdemir, Eda Aktaş, Diek Omaklılar
Müzik / Music Hacı Taşan, İsmail Altunsaray, Sercan Baş
Ses / Sound Seçil İkiz Candan
Yapımcı / Production Özer Akdemir
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İç Anadolu bozkırlarında kadimden bu yana çevresine yaşam veren ve yüz binlerce canlı türünün evi, geçim kapısı, kültürü olan Seyfe Gölü (Kırşehir) kurudu.
Suyun gitmesi yöredeki bütün yaşamları olumsuz yönde etkiledi.
Anadolu’nun ortasındaki bir cennetin nasıl cehennem haline getirildiğinin öyküsü anlatılıyor. Hoyratça yok edilen göllerimizin, dağdan yavrusunu göle indirip
su olmadığı için boynu bükük geri uçan kuşların, adları sadece türkülerde kalan
turnaların ve gölü kendisine benzetip ağıt yakan köylülerin hüznüne tanıklık edin.

1969’da Nevşehir Hacıbektaş’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1998 yılında Evrensel Gazetesi Zonguldak
muhabiri olarak başladı. Halen Evrensel Gazetesi İzmir temsilciliğinin yanı sıra
Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilciliğini yapıyor. Ülkemizdeki çevre ve ekolojik sorunların yanı sıra halkın mücadelelerini ele alan inceleme-araştırma ve
eko-kurgu türünde yayınlanmış 5 kitabı bulunuyor.

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 13:00

Seyfe Lake, which has given life to environment and provided life to hundreds
of living creatures, has been the culture and the place where the society earned
their living on steppes of Central Anatolia, is now completely evaporated. Evaporation of the water affected all lives in the territory in a negative way. See the
story of our wiped out lakes, our birds which cannot find water for their nestlings
and fly back to mountains, cranes that their names only live in folk songs, and see
the sadness of the peasants identify the lake with themselves and lament for that.

Özer Akdemir was born in Nevşehir, Hacıbektaş in 1969. He graduated from Hacettepe University Faculty of Education. Akdemir started working as a reporter in
Zonguldak for the journal Evrensel. He still works as the representative of Writers Syndicate of Turkey along with his representation duty in İzmir for the journal
Evrensel. He is the author of five books which published in the research-investigation and eco-fiction genres and discusses the environmental and ecological
problems and the struggles of the society.
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MUNZUR /
MUNZUR

Mehmet Gürü Avcu
Turkey / Türkiye
2022 - 33’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Mehmet Gürü Avcu
Görüntü / Camera Mehmet Gürü Avcu
Müzik / Music Taner İnal
Ses / Sound Mehmet Gürü Avcu
Yapımcı / Production Mehmet Gürü Avcu

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Ovacık’ta bulunan Munzur Nehri bölge halkı için kutsaldır ve ‘Munzur’ efsaneleşmiştir. Kuşaktan kuşağa anlatılan bu efsanede, Munzur ile ilgili bazı detaylar
eksiktir. Munzur’un kim olduğuna dair işaretler, anlatılanlarda saklıdır. Kamera,
efsaneyi ve suyun etrafındaki yaşamı araştırmak için Munzur Nehri çevresinde ve
dağlarda hareket eder.

Avcu 1990 yılında Cizre’de doğdu. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo
TV Sinema Bölümü’nden mezun oldu. TRT Çocuk, TRT Belgesel, Bein Connect,
Sky Türk ve çeşitli TV kanalları için hazırlanan programlarda kameramanlık yaptı.
Eski Evler ve Karayemişler Belgeseli için görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Son
projesi Munzur Belgeseli olan yönetmen, çeşitli projelerde kameraman, kurgucu,
görüntü yönetmeni olarak çalışmaya devam etmektedir.

54

Munzur Springs, located in Ovacık is considered legendary and sacred by the
locals but some details, like who Munzur is, are missing in this tale that is being told from generation to generation. The camera turns towards the Munzur
Springs area and the mountains to research the legend and the life around the
water.

Avcu was born in Cizre in 1990. He studied Radio, Television and Cinema at Marmara University Faculty of Communication. He worked as a cameraman for tv
series which produced for several TV channels like TRT Çocuk, TRT Belgesel,
Bein Connect and Sky Türk. He worked as the director of cinematography for
the documentary “Eski Evler ve Karayemişler”. Avcu, whose last project is the
documentary “Munzur”, continues working as a cameraman, editor and director
of cinematography in various projects.

TRACING THE WATER IN TROAS /
TROAS’TA SUYA DAİR

Felat Erkozan
Turkey / Türkiye
2022 - 14’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Kübra Karaçay, Felat Erkozan
Görüntü / Camera Felat Erkozan
Müzik / Music Ses / Sound Yapımcı / Production Soner Akalın

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Troas’ta Suya Dair, Kazdağları yöresindeki su krizi meselesine yoğunlaşıyor. Belgesel, enerji projeleri ve madencilik faaliyetleri sebebiyle kuraklık tehdidi altındaki bölgede yaşayan yerel halkın suya erişim zorluğunu odağına alıyor. Diğer
tarafta ise yakın geleceğimizin en büyük sorunu olan iklim krizi ve su adaleti meselesini yeniden gündeme getiriyor.

Felat Erkozan 1993’te Diyarbakır’da doğdu ve büyüdü. İstanbul Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılından beri film çalışmalarını sürdüren Felat, yazdığı senaryolar ile çeşitli destek ve burslar kazandı.
Çalışmalarının odak noktasında “Toplumsal bellek, mekân, kent ve yabancılaşma” konuları yer alıyor. İlk kez 2018 yılında yönetmenliğini yaptığı “Ev (2018)” adlı
kısa belgesel birçok festivalde gösterildi, ödüller aldı. Şimdilerde, yönetmenliğini
yaptığı “Troas’ta Suya Dair (2022)” ve “Ağaçların Altında (2022)” belgesel filmlerin
festival süreciyle ilgilenirken aynı zamanda “Şevger” adlı senaryosunu geliştirmeye devam ediyor.

Tracing the water in Troas concentrates on the water crisis in the Mount Ida region. The main focus of the documentary is to reflect the difficulty of accessing
water for the local people living in the drought-threatened area due to energy
projects and mining activities. On the other hand, it also brings up the issue of
climate crisis and water justice, which is going to be the biggest problem of our
near future.

Felat Erkozan was born and raised in Diyarbakır, Turkey. He earned his Bachelor
of Arts degree from Istanbul University, Department of Radio, Television and Cinema. His journey in cinema began in 2013. He received several funds and scholarships with the scripts that he wrote. In 2018, he made his first short documentary War (Home) which was screened and awarded at various film festivals. He
is currently working on the festival circulation of his subsequent documentaries
Tracing the Water in Troas (2022) and Under The Trees (2022) and is developing
his first fictional short film project Şevger. Collective memory in relation to space,
city and alienation is at the heart of his cinematic practice.
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TOZKOPARAN IS OURS /
TOZKOPARAN BİZİMDİR

Özgür Cihan Uçar & Yasin Serindere
Turkey / Türkiye
2022 - 8’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Yasin Serindere
Görüntü / Camera Ahmet Petek, Özgür Cihan Uçar
Müzik / Music Audio Network
Ses / Sound Yapımcı / Production Özgür Cihan Uçar, Yasin Serindere

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İstanbul Güngören Belediyesi “riskli alan” ilan edilen “Tozkoparan Mahallesi”nde yaşayanlardan evlerini terk etmelerini istedi. Bölgede yaşayanlara “Nereye
giderseniz gidin” denildi. Evlerini terk etmeyen mahalle halkının elektrik, su ve
doğalgazı polis zoruyla kesildi. Evler terk edilince yıkıma elverişli hâle gelecekti...

Yasin ve Özgür İstanbul’da yaşamaktalar. Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezunlar. İşçi hareketi ve kent sorunları hakkında fotoğraf, video ve belgesel alanında üretimler yapmaktalar. Bu sorunlara dair çözüm önerileri üretmeye
çalışmaktalar.
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Istanbul Güngören Municipality asked those living in the Tozkoparan Neighborhood, which was declared a “risky area”,to evacuate their homes. “Wherever you
go,”the people living in the region were told. Electricity, water and natural gas
of the people of the neighborhood who did not leave their homes were cut off
by the police. Once the houses were evacuated, they would become suitable for
demolition.

Yasin and Özgür who studied Radio, Cinema and Television live in Istanbul. Their
main work focuses on photographs, videos and documentaries about the labor
movement and urban issues. Their aim is to offer solution suggestions for these
problems through their work.

ÇIRPILAR: AN ANATOMY OF A FOSSIL STRUGGLE /
ÇIRPILAR: BİR MÜCADELENİN ANATOMİSİ

Atom Şaşkal

Turkey / Türkiye
2022 - 45’

Kurgu / Editing Selen Çatalyürekli
Görüntü / Camera Atom Şaşkal, Ege Tok
Müzik / Music Ses / Sound Yapımcı / Production Ege Tok, İren Bıçakçı, Özge Doruk

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Çırpılar, İda Dağları’nın kuzey yamaçlarında, Agonya Ovası’nın göz alabildiğince
etrafında uzandığı bir köydür. Dağların birbirine geçtiği noktadaki bu ova, baharda yeşilin binlerce tonuna ev sahipliği yaparken, sonbaharda kırmızının tonlarıyla sarmalanır. Burada yaşayan ve uzunca zamandır tarımla uğraşarak geçinen
halk, sadece kendilerine ve Çanakkale’ye değil, aynı zamanda denizaşırı ülkelere de gıda sağlar. Bölgede pek çok ekolojik, kültürel, sosyal ve ticari bağlamda
görülen bu çeşitlilik, doğaya düşman projeler nedeniyle tehdit altında. Bu projelerin, yerelden küresele en zararlı olanlarından başında ise kömür santralleri
geliyor. Çanakkale’ye yapılan kömür santralleri, hem bu şehrin, hem de parazit
ve doymak bilmez mega kent İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılamak zorunda.
Fosil yakıtların yanmasından ortaya çıkan karbon emisyonu, geleceğimizi tehdit
altında bırakan iklim krizinin başlıca faillerinden biri. Buna rağmen, 2015 yılında
Çırpılar’a da kömürle çalışan bir termik santral yapılacağı duyuruldu. Tüm engel
olma çabaları ve baskılara karşın, halk ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Çırpılar
Termik Santrali projesine karşı mükemmel bir direniş gösterdi. 6 yıllık mücadelenin ardından, büyük bir başarı elde edildi ve termik santral projesinin inşası
engellendi. Çırpılar: Bir Mücadelenin Anatomisi, bu tehdide karşı bir araya gelen
halkı ve süreç boyunca yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor.

Atom Şaşkal, 1996 İstanbul doğumlu, belgesel filmler yapan yönetmen. “Çırpılar:
Bir Mücadelenin Anatomisi”, Şaşkal’ın yönettiği dördüncü belgesel film.

Çırpılar is a village located on the northern slopes of Mount Ida. The Agonian
Plain stretches as far as the eye can see all around Çırpılar. This geography,
where the plain is intertwined with the mountains, forms thousands of shades
of green in the spring, while it surrenders itself to the redness in the autumn. As
the people living here have been making a living from agriculture for a long time,
they feed not only themselves and Çanakkale, but also overseas countries. This
diversity, which we can see in many ecological, cultural, social and commercial
contexts in this region, is under threat from projects hostile to nature. One of the
most harmful of these destruction projects, on a local to a global scale, is coalfired power plants. The power plants installed in Çanakkale are forced to bear
the burden of the city’s electricity demand, as well as the parasitic and insatiable
megacity of Istanbul. Carbon emissions from the burning of fossil fuels are one
of the main perpetrators of the climate crisis that threatens our future. Despite
this, it was announced in 2015 that a coal-fired thermal power plant project would
be implemented in Çırpılar. Regardless of all of the obstacles and pressures, the
public and various non-governmental organizations showed a great example of
resistance against the Çırpılar Thermal Power Plant project. After six years of
struggle, an important gain was made and the establishment of the thermal power plant in Çırpılar was prevented. Çırpılar: Anatomy of a Fossil Struggle tells the
struggle of the people who came together against this threat and the development of their struggles in the process.

Atom Şaşkal was born in 1996 in Istanbul. Şaşkal produces and directs documentary films. “Çırpılar: An Anatomy of a Fossil Struggle” is his 4th documentary film
that he directed.
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THE ANTS & THE GRASSHOPPER /
KARINCALAR VE ÇEKİRGE

Raj Patel & Zak Piper

USA, Malawi / ABD, Malavi Cumhuriyeti
2021 - 74’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Katerina Simic, John Farbrother
Görüntü / Camera Clare Major, Peter Mazunda
Müzik / Music Graham Reynolds
Ses / Sound Zak Piper
Yapımcı / Production Peter Mazunda, Raj Patel, Zak Piper, Rachel Wexler

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bir kişinin, dünyadaki en önemli şeyle ilgili fikrini nasıl değiştirirsiniz? Anita Chitaya’nın ona bahşedilmiş bir yeteneği var; ölmüş, çorak topraktan bol ve bereketli gıda yetiştirebilir, erkeklerin cinsiyet eşitliği için savaşmasını sağlayabilir
ve köyünde çocukların açlığına son verebilir. Şimdi, yurdunu olağanüstü iklim
koşullarından korumak için en zorlu görevle karşı karşıya; Amerikalıları iklim
değişikliğinin gerçek olduğuna inandırmak. Malawi’den California’ya, oradan
Beyaz Saray’a giderek iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşan insanlar ve ümitsiz
çiftçilerle görüşüyor. Yolculuğu, onu taşralı-kentli karşıtlığından ırk ayrılıklarına,
sınıf veya cinsiyet çatışmalarına, Amerikalıların dünyanın geri kalanından başka
bir gezegende yaşadığına inananlara kadar Birleşik Devletler’i şekillendiren tüm
fikir ayrılıklarına sebep olan kesimlerle bir araya getiriyor. Amerikalıların farkındalıklarını arttırıp halihazırda Dünya’yı yok etmekte olan bir düşünceden kurtulmalarına yardım ederken tüm yeteneği ve tecrübesine ihtiyacı olacak.

Raj Patel; (yardımcı yönetmen/yapımcı) James Beard ödüllü aktivist ve eserleri
New York Times en çok satanlar listesine girmiş yazar. Austin’de bulunan Teksas
Üniversitesi Lyndon B. Johnson Halkla İlişkiler Okulu’nda araştırmacı akademisyen olarak görev yapmaya devam ediyor.
Zak Piper; (yardımcı yönetmen/yapımcı) Eleştirmenlerden büyük övgü alan, prömiyeri Sundance Film Festivali’nde yapılan ve daha Critics Choice Ödülü kazanan
Life Itself filmiyle bilinen, Emmy ve Guild ödüllü belgesel film yapımcısı. Zak
bugünlerde birden fazla belgesel film projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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How do you change someone’s mind about the most important thing in the world?
Anita Chitaya has a gift; she can help bring abundant food from dead soil, she can
make men fight for gender equality, and she can end child hunger in her village.
Now, to save her home from extreme weather, she faces her greatest challenge:
persuading Americans that climate change is real. Traveling from Malawi to California to the White House, she meets climate skeptics and despairing farmers.
Her journey takes her across all the divisions shaping the US, from the rural-urban divide, to schisms of race, class and gender, to the thinking that allows Americans to believe they live on a different planet from everyone else. It will take all
her skill and experience to help Americans recognize, and free themselves from,
a logic that is already destroying the Earth.

Raj Patel (co-director/producer) is a James Beard Award winning activist and
New York Times bestselling writer. He is currently a research professor at the
Lyndon B Johnson School of Public Affairs at the University of Texas, Austin.
Zak Piper (co-director/producer) is an Emmy-winning and Producers Guild
Award-winning documentary filmmaker most known for producing the critically
acclaimed film Life Itself, which premiered at the Sundance Film Festival and later won a Critics Choice Award. . Zak is currently producing or directing a number
of documentary projects.

NO NEWS /
HABER YOK

Lennart Hüper

Austria, Germany / Avusturya, Almanya
2021 - 81’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Jana Libnik
Görüntü / Camera Lennart Hüper
Müzik / Music Ses / Sound Henning Großmann
Yapımcı / Production Lennart Hüper

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Sivil kurtarma gemisi Lifeline’ın mürettebatı, birkaç haftadır Malta’da mahsur
kalmış durumdadır. 450 mülteciyi denizdeki tehlikeden kurtardıktan sonra, Kaptan Claus-Peter Reisch hakim karşısına çıkarılacak ve gemi bu esnada kanunen
el koyulmuş olarak bekletilecek. Davanın süratle görüleceğine dair umutlar ise
gittikçe daha da azalıyor. Birkaç mil ötede insanlar boğulurken beklemek zorunda
bırakılmak nasıl bir his olabilir? Haber Yok, Avrupa’nın göçmen politikalarının
absürdlüğünü kavramamıza yardım ederken değişim için harekete geçen ancak
değişimi ne kadar istemediğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kalan insanların hikayesini anlatıyor.

Lennart Hüpper, 1994 yılında Almanya’nın Bavyera eyaletinde küçük bir şehir
olan Landsberg am Lech’te doğdu. Mezuniyet projesi olan ilk uzun metraj belgesel filmi No News, 2021 yılında Saarbrücken’de düzenlenen 42. Max Ophüls Preis
Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.

The crew of the non-governmental sea rescue vessel “Lifeline” has been stuck in
Malta for several weeks now. After the rescue of over 450 refugees from distress
at sea, Captain Claus- Peter Reisch must stand trial and the ship remains confiscated for its duration. Hopes for a speedy trial are dwindling more and more.
What is it like to be forced to wait while people are drowning just a few miles
away? No News gives an insight into the absurdity of European migration policy
and observes people who stood up for change but got to feel how little we want it.

Lennart Hüper was born in 1994 in the small Bavarian town of Landsberg am
Lech.His graduation film No News is his first feature-length documentary and
premieres in 2021 at the 42. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken.
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POMACE /
PİRİNA

Serdar Aşut & Yaman Umut Bilir
Netherlands, Turkey / Hollanda, Türkiye
2022 - 71’

Kurgu / Editing Yaman Umut Bilir
Görüntü / Camera Yaman Umut Bilir
Müzik / Music İsmail Bilir
Ses / Sound Anıl Çınar
Yapımcı / Production Serdar Aşut

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Yaman Umut Bilir, lisans ve lisansüstü eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra üniversiteler ve çeşitli kurumlarda fotoğraf üzerine dersler verdi. Serbest çalışan bir
sanatçı olarak, fotoğraf ve video prodüksiyonları -özellikle müzik ve tanıtım filmleri- üzerinde çalışmaya devam ediyor. Pirina, Bilir’in ilk film çalışması.

Yaman Umut Bilir completed his undergraduate and graduate studies at Dokuz
Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography in Izmir, Turkey. Afterwards, he taught photography at universities and various institutions.
He continues his photography production and video production works, especially
music videos and promotional films as a freelance artist. This project is his first
film work.

Zeytin, daha sürdürülebilir bir gelecek için bize nasıl ilham verebilir? Pirina’da,
Batı Anadolu’nun köylerindeki zeytin yetiştiriciliğinin hakiki ve geleneksel döngüsünün nitelikleri keşfediliyor. Film, zeytini esas alan bir anlatımla, döngüselliği
sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik ve çevresel dinamikler üzerinden tanımlıyor.
Film aynı zamanda zeytinyağı üretimi atıklarından kalan sürdürülebilir biyoplastikleri kullanarak çeşitli ürünler tasarlayan bir grup tasarımcının faaliyetlerine
de yer veriyor.

Serdar Aşut, 1981 Türkiye doğumlu mimar ve akademisyen. Türkiye, Danimarka
ve İsviçre’deki mimarlık eğitimi veren kurumlarda araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri araştırma ve eğitim faaliyetlerine daimi
akademisyen olarak Hollanda’da devam ediyor. Akademik ve gündelik ilgi alanlarının önemli bir kısmı, bu filmin de temelini oluşturan çevre konusuna odaklanan
Aşut’un ömür boyu sinemaya duyduğu tutkusuna karşın, bu yapımını üstlendiği
ilk film.
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How can the olive inspire us towards a more sustainable future? In Pomace, the
intrinsic and traditional circular qualities of olive cultivation is explored in rural
western Anatolia. The film illustrates what circularity is, based on a narrative on
the olive, by presenting its socio-cultural, economic, technological and environmental dynamics. It also includes the endeavors of a group of designers who design various products by using sustainable bioplastics in the residue of olive oils.

Serdar Aşut (1981) is an architect and academic. He was born and grew up in Turkey. He worked as a researcher and educator at architecture schools in Turkey,
Denmark and Switzerland. He is continuing his research and teaching activities
as a permanent scholar in The Netherlands since 2017. A significant part of his
academic and informal interests focuses on the environment, which is the underlying theme of this film. Besides his lifelong passion in cinema, this film is his first
film making undertaking.

AFRICA, GMOS & THE GATES FOUNDATION /
AFRİKA, GDOLAR VE GATES VAKFI

Jean-Baptiste Renaud
France / Fransa
2021 - 52’

Kurgu / Editing Romain Vitiello, Quentin Eiden, Myriam Milent
Görüntü / Camera Pascal Kardous, Étienne Huver, Jean-Baptiste Renaud, Laure Van Ruymbeke, Boris Heger
Müzik / Music Nicolas Baby
Ses / Sound Benoît Hery
Yapımcı / Production Marina Ladous, Étienne Huver
Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Afrika çapında lobi faaliyetleri yürüten kişiler, filantropistler ve iş insanları, kıtayı GDO’lara açmak üzerine çalışıyor ve GDO’nun Afrika’nın başlıca iki problemine
mucizevi çözümler sağlayabileceğini iddia ediyorlar; kıtlık ve sıtma. Başlıca destekçilerden biri ise tarihteki en güçlü filantropi vakfının başındaki kişi olan Bill Gates. Film, Gates Vakfı’nın kıtada devam eden genetik deneylerin başlıca destekçisi
haline gelişini ve bu faaliyetlerin olası etkilerini araştırıyor. Gates Vakfı, ihtiyatlı
bir şekilde manyok genleri üzerindeki çalışmaları idare ediyor ve bu çalışmalar
manyok sivrisineklerinin sıtmaya karşı savaşta etkili olabileceğini ileri sürüyor.
Avrupa’da bu tür testler çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlardan ötürü
yasaklanmış durumda; bu nedenle deneylere ve çalışmalara Afrika’da devam ediliyor. Afrika’da GDO’ların gelişimini finanse edip küresel tarım ticaretine açılması sağlanarak, kıtada neoliberal bir gelişim politikası ve kolektif bir hükümranlık
sağlanıyor. İşte filantrokapitalizmin yeni dünyası; insani yardımları yapanlar, ticaretten aldıkları tadın hırsıyla, kıtlık programlarını GDO’ları tanıtmak için bahane
olarak kullanıyor, kamu yatırımlarını özel çıkarlara hizmet eder hale getiriyorlar.

Jean-Baptiste Renaud, araştırmacı bir belgesel yönetmeni olarak, 2010 yılından
bu yana yaklaşık on adet uzun metrajlı araştırma filminde yönetmen ve yardımcı
yönetmen olarak görev aldı. Premières Lignes ve Cash Investigation’un editoryal
ekibinde geçirdiği yedi yılın ardından, SlugNews topluluğunun bir parçası olarak
kendi filmlerini çekmeye yöneldi ve Arte France için ilk filmi olan, Kasım 2019
tarihli American Crusade in Africa’yı çekti. Son yıllarda, Fransa ve yurtdışındaki
tarım faaliyetleriyle ve küreselleşen gıda düzeninin tehlikeleri ve soframıza gelen
besinlerin çiftçilerin menfaatleriyle nasıl çatıştığı konularıyla yakından ilgilenmeye
başladı. GDO’lu besinlerin Afrika’da nasıl yaygınlaştığını araştırmak son üç yıldır
çok önem verdiği bir mesele olan yönetmenin, Uganda’daki GDO’lu mısır arazileri
hakkındaki ilk çalışması.

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 16:00

Across Africa, lobbyists, philanthropists and businessmen are working to open up
the continent to GMO food. They argue that GMOs can provide a miracle solution
to two of Africa’s biggest problems: famine and malaria. The main promoter is
Bill Gates, now the head of the most powerful philanthropic foundation in history.
This film reveals how the Gates Foundation became the main funder of genetic
experiments underway on the continent and investigates the possible repercussions of their actions.
By financing the development of GMOs in Africa, a neoliberal model of development and corporate domination is being imposed on Africa, opening it up to
the global agribusiness. This is the new world of philanthrocapitalism, where humanitarian aid has a stubborn aftertaste of business, famine programs are often
a pretext to introduce GMOs and public investments can serve private interests.

An investigative documentary director since 2010, Jean-Baptiste Renaud has directed or co-directed around ten feature-film enquiries. After seven years on the
editorial teams of Premières Lignes and of Cash Investigation, he chose to make
his films as part of the SlugNews collective, which produced his first film for Arte
France: American Crusade in Africa (November 2019). In recent years, he has
become very interested in the world of agriculture, in France and abroad, and in
the way in which our globalised food system is dangerous and doesn’t benefit the
farmers of what we find on our plates. The idea of investigating the development
of GMOs in Africa has been close to his heart for the past three years, and his first
shoot was in a GMO corn field in Uganda.
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DEPENDENT /
MUHTAÇ

Mehmet Emre Battal
Turkey / Türkiye
2021 - 47’

Kurgu / Editing Yiğit Nalçacı
Görüntü / Camera Abdullah Tarık Karagöz
Müzik / Music Meriç Enis Özil
Ses / Sound Yusuf Zeynel
Yapımcı / Production Yiğit Nalçacı, Mehmet Emre Battal

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

2021 Türkiye’sinde gıda enflasyonu konuşuluyor. Tezgahlara şaşırtıcı fiyatlarla
gelen gıdaları kimler hangi koşullarda, nerede nasıl üretiyor ya da üretemiyor?
İnsan yaşamı üreticiye muhtaç. Üretici ise yalnızlık ve yok oluşa giden bir döngünün içinde. Muhtaç filmi endüstriyel üretim ve hızlı tüketim dünyasında muhtaçlık
ilişkisinin bağlamını yerelden, üreticinin dünyasından anlatıyor. Rahatsız edici bir
gerçekliği gözler önüne seriyor ve gelecek için bugünü yeniden tasarlamanın yollarını arıyor.

Mehmet Emre Battal 1980 İstanbul doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini
Kocaeli’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi okurken, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümüne devam etti. 2005-2012 yılları
arasında dijital reklam, sosyal medya yönetimi ve reklam üretiminde çalıştı. Çeşitli belgesel filmlerinde yardımcı yönetmenlik yaptı. 2012 yılından beri NotaBene
Yayınevi’nde Yayınevi Direktörü olarak çalışıyor. Aynı zamanda çeşitli yayın alanlarında editörlük yapıyor.
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Everybody’s talking about food inflation in 2021’s Turkey. Who, under which circumstances produces or cannot produce the food that comes to the stalls with
shocking prices? Human life needs manufacturers and manufacturers are in a
cycle of loneliness and danger of extinction. The film “Dependant” tells the context of the relation of indigence in the world of industrial production and fast consuming from local consumers world; reveals an inconvenient truth, looks for the
new ways of redesigning today for the future.

Mehmet Emre Battal was born in Istanbul, in 1980. He finished primary and secondary school in Kocaeli. While he was studying Labor Economics in Anadolu
University, at the same time he continued to study in Radio, Television and Cinema
Department of Istanbul University. He worked in the fields of digital advertising,
social media management and advertising between 2005-2012 and co-directed
several documentary films. He has been working as the director of NotaBene
Publishing since 2012. Concurrently he works as an editor in various fields of
publishing.

WOMEN OF THE LAND /
TOPRAĞIN KADINLARI

Elisa Flaminia Inno
Italy / İtalya
2021 - 52’

INTERNATIONAL PREMIER

Kurgu / Editing Simona Infante
Görüntü / Camera Raffaele Carro
Müzik / Music Rosalia Cecere
Ses / Sound Giacomo Vitiello, Renato Greco
Yapımcı / Production Elisa Flaminia Inno

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Toprağın Kadınları, İtalya’nın güneyinde farklı bölgelerde bulunan yeni nesil çiftçiler hakkında bir belgesel. Beş bölümden oluşan Toprağın Kadınları’nın her bir
bölümü bu kahramanlardan birinin yaşadığı dönüşümü, her bir kadının nasıl bu
bölgeye gelip kendi kendine üretmeye dayalı bu sistemi kurduğunu anlatıyor. Bu
kadınların hikayeleri, günümüzde hepimizin yapmaya çalıştığı şeyler için örnek
alınası hikayeler. Ama bunun için önce kişisel bir dönüşümden geçmek oldukça
önemli.

Elsa Flaminia Inno, Napolili İtalyan belgesel film yönetmeni ve yapımcısı. Sinema
üzerine eğitim aldıktan sonra Montrèal’de bulunan National Institut of Image and
Sound’da belgesel film yönetmenliği bölümünü bitirdi. Montrèal’de A Stefano ve
Maindoeuvre adlı kısa belgesellerin yönetmenliğini yaptı. 2010 yılından itibaren
Roma’da Filmmaster, Banjiay, B&B Film, Parallelo41 gibi şirketlerde prodüksiyon
sorumlusu olarak çalıştı. Napoli’de bulunan Association 1506 Film’in başkanlığını yapmaya devam etmektedir.

This is a documentary film about a group of new generation farmers, active in
various areas of southern Italy. It is a five episodes film. Each episode tells the
story of the transformation of a protagonist, how each woman came to the land
and how they created the self-production system. The stories of these women are
a reproducible example of a choice that each of us today is called to make. But
going through a personal transformation is necessary.

Elisa Flaminia Inno is a documentary film director and producer from Naples.
After a degree in Cinema Studies she took a diploma in Documentary Directing at
the National Institut for the image and sound of Montrèal, where she directed the
short documentaries A Stefano and Maindoeuvre.
From 2010 she works in Rome as production manager for several companies
such as: Filmmaster, Banijay, B&B Film, Parallelo41 and more.
She’s President of the filmmaker Association 1506 Film, based in Naples.
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GREEN WARRIORS: CURSED URANIUM /
YEŞİL SAVAŞÇILAR: LANETLİ URANYUM

Martin Boudot
France / Fransa
2021 - 49’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Matthieu Lère
Görüntü / Camera Grégory Roudier, Mathias Denizo
Müzik / Music The French Kids
Ses / Sound David Lassale
Yapımcı / Production Luc Herman, Paul Moreira

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Yeşil Savaşçılar’ın bu yeni bölümü, yaratılan çevre kirliliğini açığa çıkartmak için
uranyumun Nijerya’dan Avrupa’ya uzanan yolu takip ediyor. Nijerya, her sene,
tonlarca zehirli atık meydana getiren bir tür uranyum cevher konsantresi olan
“sarı kek”ten 2500 ton kadar üretiyor. Madene yakın bir bölgede bulunan Arlit Köyü’nde ise radyasyon seviyesi Çernobil yasaklı bölge sınırını aşmış durumda. Madenden çıkan toz, rüzgarlarla köy sakinlerinin evlerine taşınarak hayatlarını tehlikeye atıyor, çevredeki vahşi yaşamı öldürüyor. Yeşil Savaşçılar ekibi, uranyumun
sebep olduğu kirliliği öğrenebilmek için Arlit ve Narbonne’da bölge sakinlerinden
örnekler alıyorlar; elde ettikleri sonuçlar siyasi bir tartışmanın fitilini ateşliyor ve
maden şirketine karşı açılan davada kanıt olarak kullanılıyor.

Tours’da bulunan Gazetecilik Okulu’ndan (EPJT) mezun olduktan sonra, ABD’nde
bulunan Kuzey Kolorado Üniversitesi’nde kameramanlık eğitimi aldı. Kolorado,
Denver’da bulunan ABC News’ta stajyer olarak çalıştı. 2009 yılında Premières
Lignes Télévision adlı prodüksiyon şirketinde çalışmaya başladı. 2015 yılında İtalya’da düzenlenen DIG Festival’de En İyi Uluslararası Araştırmacı Belgesel ödülü,
2017’de Almanya’da düzenlenen The Prix Europa’da ise En İyi Avrupa Araştırmacı
Belgeseli ödülünü kazandı. 2019 yılında Birleşik Krallık Rory Peck Ödülleri’nde ve
Japonya’da gerçekleşen Green Image Film Festivali’nde ödüller kazandı.
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In this new episode of Green Warriors, we follow the uranium path from Niger to
Europe to reveal the extent of the radioactive pollution created.
Every year, Niger produces over 2,500 tonnes of yellow cake, a uranium concentrate, creating tonnes of toxic waste. Close to the mine is the village of Arlit,
where radioactivity levels exceed those of the Chernobyl Prohibited Zone. Dust
from the mine is carried on the winds into people’s houses, endangering their
lives and killing local wildlife
The Green Warriors team take dozens of samples from residents in both Arlit and
Narbonne to learn more about uranium pollution. Their findings trigger a political
debate and are used as evidence in a lawsuit against the mining company.

Graduated from the Professional Journalism School of Tours, he achieves his
cameraman training at the University of Northern Colorado, USA. He then works
as an intern for ABC News in Denver, Colorado. In 2009, he joins the production
company, Premières Lignes Télévision. He has won the Best International Investigative Documentary at the DIG Festival - Italy in 2015, the Best European Investigative Documentary at The Prix Europa - Germany in 2017, the Impact Award
Documentary at the Rory Peck Awards - UK in 2019 and the Green Image
Film Festival Award - Japan, 2019.

LIGHT OF THE NIGHT /
GECENİN IŞIĞI

Matej Pok

Slovakia / Slovakya
2020 - 39’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Matej Pok
Görüntü / Camera Matej Pok
Müzik / Music Yehezkel Raz, Sivan Talmor
Ses / Sound Matej Pok
Yapımcı / Production CVTI SR

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Işık kirliliği, her sene katlanarak artan küresel bir problem ancak henüz bunu
çözmeye yönelik gerçek bir çözüm bulmuş değiliz. Bu, hayvanların ve bitkilerin
yaşamlarını, gökbilimcilerin çalışmalarını ve en çok da her birimizin sağlığını
olumsuz yönde etkileyen bir mesele, ancak henüz hiçbirimiz bunun farkında değiliz.

Matej Pok, 2010 yılında Slovakya, Bratislava’da bulunan Tatbiki Sanatlar Akademisi, Film Yönetmenliği bölümünden mezun oldu. Bu dönemden itibaren, serbest
olarak kamera operatörü ve görüntü yönetmeni olarak çalıştı. 2018 yılında ilk bilim ve teknoloji konularını ele alan ilk belgesellerini çekmeye başladı. Bugüne
dek “Letters, Which Creates the World” (2019) ve “Light of the Night” (2020) isimli
iki festival belgeseli çekti. Doğanın toplumla çatışması ve bilimin bu sorunlara
çözüm bulup bulamayacağı meseleleriyle ilgileniyor.

The global problem of light pollution is growing exponentially every year, but we
have not found a real solution to solve it yet.
The problem that negatively affects the lives of animals and plants, the work of
astronomers, but most of all the health of each of us, although we are not aware
of it, yet.

Matej Pok graduated from Film Production in Academy of Performing Arts, in
Bratislava, Slovakia in 2010. Since then, he worked as a freelance camera operator and cinematographer. In 2018, he started to shoot his first documentaries
about science and technology. To this day, he made two festival documentaries:
“Letters, which creates the World” (2019) and “Light of the Night” (2020).
He is interested in the clash of nature with society and if science can solve this
problem.
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CHEESE INSTEAD OF URANIUM /
URANYUM YERİNE PEYNİR

Norbert G. Suchanek & Márcia Gomes de Oliveira
Brazil, Germany / Brezilya, Almanya
2019 - 21’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Norbert G. Suchanek
Görüntü / Camera Norbert G. Suchanek
Müzik / Music Norbert G. Suchanek
Ses / Sound Norbert G. Suchanek
Yapımcı / Production Márcia Gomes de Oliveira

Salhane
12.10.22 Çarşamba / Wednesday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Marcia Gomes de Oliveira, 1970 yılında Rio de Janeiro’da doğdu. Rio de Janeiro
Federal Üniversitesi’nde (UFR) Sosyal Bilimler – Çevre Plancılığı üzerine eğitim
aldı. Fluminense Federal Üniversitesi’nde Legal ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2006 yılında Alman Gazeteci Norbert G. Suchanek ile
birlikte film çekmeye başladı. Marcia ve Norbert’ın beraber çektikleri ilk belgesel, 2007 yılında Hollywood’da 4. Artivist Film Festivali’nde ve başka festivallerde
gösterilmeye hak kazandı.

Marcia Gomes de Oliveira was born in 1970 in Rio de Janeiro. She graduated in
Social Sciences at the Federal University of Rio de Janeiro (UFR), with a specialization in Environmental Planning. She also holds a Master’s Degree in Legal and
Social Sciences of the Universidade Federal Fluminense (UFF). Her dissertation
was about the Guarani Mbyá of Rio de Janeiro. Together with German journalist
Norbert G. Suchanek she started filmmaking in 2006. Marcia and Norbert’s first
documentary film together was selected by the 4th Artivist Film Festival in Hollywood 2007 and several other international film festivals.

Portekiz’de Alejento’nun kuzeyinde bulunan Nisa güzel bir Ortaçağ köyüdür. Bu
köyün sakinleri köyün toprağında bulunan uranyumu sürdürülebilirlik adına olduğu yerde bırakıp yüzeyde bulunan kaynaklarına zarar vermek istemediler. 21.
Yüzyılın bașında, “Urânio em Nisa Não” adlı yerel hareket belediyeyi ve meclisini bölgede hiçbir șekilde uranyum araștırması yapılmayacağı konusunda bir
açıklama yapmaya ikna ettiler. “Bırak yerde kalsın!” Nisa’nın dünyanın geri kalan topluluklarına verdiği güçlü bir mesaj. Yeraltı madenlerinin çıkarılması kısa
vadede para getirse de bölgenin geleceği için iyi sonuçlara yol açmaz. Bu yüzden
bu hareket 2012 senesinde uluslararası “Nükleersiz Gelecek Ödülü’nü” kazandı.

Norbert G. Suchanek; 1963 Würzburg, Almanya doğumlu. 1988 yılından beri araştırmacı çevreci, insan hakları ve bilim gazetecisi, kitap yazarı, fotoğrafçı ve film
yapımcısı olarak çalışıyor. 1980 ve 1990’lı yıllarda Kuzey İrlanda, Filistin ve Batı
Papua gibi çatışmalı bölgelerde araştırmalar yaptı. Daha sonra çalışmalarının
odak noktasını Brezilya’nın yerli halkı ve buradaki yağmur ormanları üzerine yoğunlaştırdı. 2006 yılından beri Rio de Janeiro’da yaşıyor, burada film yapımcılığı
ve muhabirlik yapıyor.
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Nisa is a beautiful medieval village on the north of Alejento, Portugal. The citizens of Nisa have made the decision to leave the uranium present in the village’s
soil not to mess with its natural sources that are present above the ground, in
favor of sustainable development. At the beginning of the 21st century, the local
movement “Urânio em Nisa Não” influenced the City Hall and the City council
to declare that uranium exploration in the region will never be allowed. “Keep it
in the ground!” is Nisa’s powerful message for other communities in the world.
Retracting below ground ore would be short-term money, but no good for the region’s future. That is why this movement received the international “Nuclear-Free
Future Award” in 2012.

Norbert G. Suchanek was born in 1963 in Würzburg in Germany. Since 1988 he
works as investigative environmental, human rights and science journalist, book
author, photographer and filmmaker. In the 1980ies and 1990ies he researched in
conflict regions like Northern Ireland, Palestine and West-Papua/PNG. Later he
moved his focus on Brazil, its rainforests and indigenous peoples. Since 2006 he
lives and works as correspondent and filmmaker in Rio de Janeiro.

REMAINDERS OF THE SEA /
DENİZDE KALAN

Mustafa Dermanlı
Turkey / Türkiye
2022 - 59’

TURKEY PREMIER

Kurgu / Editing Mert Kaan Bıldırcın
Görüntü / Camera Mustafa Dermanlı, Tankut Azak
Müzik / Music Copyright free music / Telif hakkı olmayan müzik
Ses / Sound Mustafa Dermanlı, Mert Kaan Bıldırcın
Yapımcı / Production Yaprak Aydın

Halk Eğitim M. / Community Center
15.10.22 Cumartesi / Saturday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Bozcadadaki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan balıkçılığın günümüzdeki durumu, çevresel etkileri ve balıkçılığın azalmasının sebepleri üzerine kurgulanan belgesel, denizel biyoçeşitliliğin nasıl azaldığını Bozcaada ölçeğinde
yansıtmayı, yerel sorunların aslında evrensel ölçekte hangi noktaya karşılık geldiğini göstermeyi, ve yerel balıkçılığa dair tarihsel geleneksel avcılık ve balıkçılık
öğretilerini tartışmaya açmayı amaçlar. Bozcaadalı balıkçıların anlatıları ve türlü
kişisel arşiv malzemesi ile şekillenen bu belgesel aynı zamanda Bozcaada’danın
muhtemelen bu son balıkçılarına bir saygı duruşu niteliğinde.

Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü’nü bitirdikten sonra 13 sene boyunca muhasebe alanında pek çok farklı görevde bulundu. Bu dönemde vosvosu ile Türkiye
ve Balkanları dolaştı; çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldı. 2015 yılından beri Çanakkale’de yaşayan Dermanlı; halen Bozcaada’nın tek dergisi Mendirek’in editörlüğünü yapıyor. 2016’dan beri Çanakkale’de, son iki yıldır ise Ayvacık Süleymanköy’de eşi ve kızı ile yaşıyor. Türkiye Gezi Notları (2016) ve Uzaklara
Mektuplar (2019) adında iki kitap yazdı. Bozcaada Yazıları (2017/2020), Bozcaada
Bağ Rehberi (2019), Kırkambar Bozcaada (2021), Güzel Mavrella (2020), Tarih Denizinde Bozcaada (2019) ve Ada Rüzgarı (2019) kitaplarını yayıma hazırladı.

The documentary, which is based on the current state of fisheries, one of the most
important economic activities in Bozcaada, its environmental effects and the reasons for the decrease in fisheries, aims to reflect how marine biodiversity has
decreased in Bozcaada scale, to show where local problems actually correspond
to universal scale and to show the historical traditional hunting and fishing teachings about local fisheries. It aims to open a discussion. This documentary, which
is shaped by the narratives of the fishermen from Bozcaada and various personal
archive material, is also a tribute to these probably last fishermen of Bozcaada.

After graduating from Marmara University, Department of Finance, he worked
at all levels of accounting for 13 years. In the meanwhile he never passed over
traveling around Turkey and the Balkans with his camper van; and taking part
in various social responsibility activities. He has been living in Çanakkale since
2015, and for the last two years, he’s been living in Süleymanköy - Ayvacık with
his wife and daughter. He is still the editor of “Mendirek”, the only periodical of
Bozcaada. He is the author of two books, Türkiye Gezi Notları (2016) and Uzaklara
Mektuplar (2019); and the editor of Bozcaada Yazıları (2017/2020), Bozcaada Bağ
Rehberi (2019), Kırkambar Bozcaada (2021), Güzel Mavrella (2020), Tarih Denizinde Bozcaada (2019) and Ada Rüzgarı (2019).
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IDA IS OUR HOME /
KAZDAĞLARI EVİMİZ

Nesime Karateke
Turkey / Türkiye
2021 - 6’

Kurgu / Editing Nesime Karateke
Görüntü / Camera Nesime Karateke
Müzik / Music Kazdağları Direnişçileri
Ses / Sound Nesime Karateke
Yapımcı / Production Nesime Karateke

Salhane
15.10.22 Cumartesi / Saturday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Belgesel, Kazdağları’nda altın madenciliği faaliyeti yürüten Alamos Gold şirketine karşı gerçekleştirilen direniş esnasında onarılan ormancı lojmanına ve etrafında gelişen sosyal ilişkilere odaklanıyor. Direniş sırasında onarılan bu lojman,
direnişin bir yılı aşkın sürmesine araç olurken, Kazdağları’nın birçok canlıya ev
sahipliği yaptığını da simgeliyor.

1991 Antakya doğumlu. 2017 yılında Mersin Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu. Başka ve Roma Bostanı belgesellerinin yönetmenliğini yaptı. Çevresel ve kentsel adalet çerçevesinde içerik üretimine devam
ediyor.
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This documentary focuses on the fixed forester house and social relations evolved
around it during the resistance against the Alamos Gold company which carried
out goldmining activities on the Mount Ida. This forester house which was repaired while the resistance was still going on; caused to the resistance to continue for more than a year and it symbolizes that Mount Ida is a home to a lot of
species of living creatures.

Karateke was born in 1991, in Antakya and graduated from Radio, Television and
Cinema Department of Mersin University. She directed two documantaries; Başka and Roma Bostanı. She continues to create content that focuses on environmental and urban justice.

SACRIFICE /
BİZİM İÇİN

Zeki Subaşı

Indonesia / Endonezya
2021 - 36’

Kurgu / Editing Naim Ayık
Görüntü / Camera Burak Bekircan, Abdullah Genç
Müzik / Music Sedat Şahin
Ses / Sound Boapost
Yapımcı / Production Fincan Meyda L.T.D. Ş.T.İ.

Salhane
14.10.22 Cuma / Friday 16:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Dik yokuşlar, dünyanın en zehirli noktasına, 2800 metre yükseklikteki bir yanardağa çıkıyor. Bu, hayatı yakıp bitiren tırmanışta buharı bulutlara karışan bir asit
gölü ve insanların hayatına malolacak bir sülfür madeni bulunuyor. Ljen Dağı’ndaki tek kadın madenci olan Nanda Mariani, ailesi için dünyanın en zehirli dağında fedakarlığının sınırlarını zorluyor.

Zeki Subaşı, 10 Ekim 1983 tarihinde İzmit’te doğdu. Yönetmenlik kariyerine 2008
yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve
Televizyon Bölümü’nde öğrenim görerek başladı; çok sayıda Türk yapımı belgeselde ilklere imza attı. Çalışmalarında, daha önce Türkçe belgesellerde ele alınmayan Omo Vadisi kabile yaşamı, Madagaskar ölü yakma ritüelleri, Pakistanlı
iguana yağı satıcıları gibi çeşitli konulara yer verdi. Farklı konu seçimleri sayesinde, Moonlife En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı.

Steep slopes stretching to the most poisonous point in the World, the a mountain
of fire at a height of 2800 meters. A road to climb that consumes life. An acid lake
whose vapor mixes the clouds. A sülfür mine that can cost one’s own life. Nanda
Mariani, the only female miner of Mounth Ijen! Now she’s pushing the limits of
self-sacrifice for her family on the world’s mosy poisonous mountain.

Subaşı was born on October 10, 1983 in Izmit. Subaşı, who started his directorial career in 2008 by studying Cinema and Television at Çanakkale Onsekiz Mart
University Fine Arts Faculty, has signed many firsts in Turkish documentaries. He
covered topics that were not covered in Turkish documentary filmmaking, such as
Omo Valley tribal life, Madagascar cremation ritual, Pakistani iguana oil vendors.
This difference brought him the MoonLife best documented award of the year. His
efforts to document original and different subjects enabled him to do long-term
works.
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ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING
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THE SENTINELS /
NÖBETÇİLER

Pierre Pézerat
France / Fransa
2016 - 101’

Kurgu / Editing Pierre Pézerat
Görüntü / Camera Xavier Robert, Pierre Guichard, Mathieu Le Bivic, Pierre Pézerat
Müzik / Music Gilles Pézerat, Vivien Pézerat
Ses / Sound Xavier Robert, Pierre Guichard, Mathieu Le Bivic, Pierre Pézerat
Yapımcı / Production Entre les images

Halk Eğitim M. / Community Center
14.10.22 Cuma / Friday 13:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Josette Roudaire ve Jean-Marie Birbès asbestle temas halinde olan işçilerdir.
Çiftçi Paul François, Monsanto’nun pestisiti Lasso tarafından zehirlenmiştir.
CNRS’de araştırma görevlisi olan Henri Pézerat, bu endüstriyel suçların cezalandırılması için savaşmalarına yardım ederek hayatlarında iz bıraktı... Adalet, büyük asbest yalanının sorumlularına karşı bir karar verdi mi? Pestisin
öngörülen felaketleri için eylemi ne olacak?

Fransız Televizyon Kanalı TF1de uzun bir teknik çalışan kariyerinden sonra, haber bölümü teknik ekibinin başına geçen Pierre Pazerat daha sonra babasının
işçi sağlığı iyileştirme çabaları ile ilgili bir belgesel yapmaya karar verdi. Henri
Pézerat’ın oğluna duydukları güven sayesinde, mücadele hayatlarının duygusal
hikayelerini ve nasıl istemeden çevrenin ve yaşam alanının bekçileri haline geldiklerini anlatan asbest ve böcek ilacı kurbanlarıyla tanışırlar.

Josette Roudaire and Jean-Marie Birbès were workers, in contact with asbestos.
Paul François, the farmer, has been intoxicated by Monsanto’s pesticide, the Lasso. Henri Pézerat, the research worker at CNRS, has marked their lives helping
them to fight in order to get those industrial crimes punished... Did the justice
deliver a verdict against the responsible for the big lie of asbestos? What will be
its action for those of the predicted catastrophe of the pesticides?

After a long career in the French TV channel TF1, as technician and later manager of the news department’s technical team, Pierre Pézerat decides to make
a documentary about his father’s struggles for the amelioration of workers’
health. He meets the asbestos and pesticides victims who thanks to the confidence in the son of Henri Pézerat, they tell their emotional stories of their life
of struggle and how they became involuntarily the sentinels of the environment
and living space.
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ECOCIDE /
ÇEVREKIRIM

Andres Veiel

Germany / Almanya
2020 - 90’

Halk Eğitim M. / Community Center
14.10.22 Cuma / Friday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

İklim felaketi hakkında gösterişli olduğu kadar alçakgönüllü bir mahkeme draması. Yıl 2034 ve 31 ülke, iklim değişikliğinin sonuçları için tazminat talep ederek
Federal Almanya Cumhuriyeti’ne dava açtı. Çevrekırım geçmiş, şimdi ve gelecek
arasında, belgesel drama ve kurmaca belgesel arasında ustaca hareket ediyor.

Andres Veiel, Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinir. Veiel’in
en belirgin özelliklerinden biri, projeleri için yıllar süren yoğun araştırmalar yapmasıdır. Andres Veiel,1985’ten 1989’a kadar FU Berlin’de psikoloji okudu ve aynı
zamanda, Künstlerhaus Bethanien, Berlin’de Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski tarafından film dramaturjisi ve yönetmenlik eğitimi aldı.
Bir Kış Gecesi Rüyası (1991), Balagan (1993), Hayatta Kalanlar (1996), Kara Kutu
BRD (2001), Oyunculuğa Bağımlı (2004), Tekme (2006), Biz Değilsek, Kim? (2011)
ve Beuys (2017) Avrupa Film Ödülü ve birkaç Alman Film Ödülü de dahil olmak
üzere çok sayıda ödül aldı. Fütürist mahkeme salonu draması Ecocide (2020) ile
Almanya’nın iklim değişikliği konusundaki sorumluluğu hakkında bir tartışma
başlattı.
Andres Veiel, 2005’te Konrad-Wolf-Award, 2006’da Alman Film Sanatının İlerlemesi için DEFA Ödülü ve 2017’de First Class Federal Liyakat Haçı’na layık görüldü. Alman Film Akademisi ve Avrupa Film Akademisi üyesidir.
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A court drama, as low-key as it is spectacular, about the climate catastrophe. It
is 2034, and 31 nations have filed suit against the Federal Republic of Germany
claiming damages for the consequences of climate change. Ecocide moves masterfully between the past, present and future, between docudrama and fictional
documentary.

Andres Veiel is considered one of the most distinguished protagonists of politically engaged art in Germany. One of his distinct characteristics is the intense and in
some cases multiannual research for his projects. From 1985 until 1989 Andres
Veiel studied psychology at FU Berlin and at the same time received a training
in film dramaturgy and directing by the Polish director Krzysztof Kieslowski at
Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
For his films A Winter Nights’ Dream (1991), Balagan (1993), The Survivors (1996),
Black Box BRD (2001), Addicted to Acting (2004), The Kick (2006), If Not Us, Who?
(2011) and Beuys (2017) he received numerous awards including a European Film
Award and several German Film Awards. With his futuristic court room drama
Ecocide (2020) he sparked a discussion about Germany’s responsibility for climate change.
Andres Veiel was awarded the Konrad-Wolf-Award in 2005, the DEFA Award for
the Advancement of German Film Art in 2006 and the Federal Cross of Merit First
Class in 2017. He is a member of the German Film Academy and the European
Film Academy.

4857 /
4857

Petra Holzer & Selçuk Erzurumlu & Ethem Özgüven
Turkey / Türkiye
2008 - 30’

Kurgu / Editing Ethem Özgüven, Petra Holzer
Görüntü / Camera Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Müzik / Music Ses / Sound Serkan Çiftçi, Bülent Özcan
Yapımcı / Production Ethem Özgüven

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 20:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Ethem Özgüven birçok kısa film belgesel ve deneysel film yaptı. Videoart ve Kontra kampanyalar yaptı. Bazı makaleleri farklı mecralarda yayınlandı. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi.

Ethem Özgüven; director and creator of many documentaries, video art work and
Contra campaigns. Author of essays and articles in various media. Lecturer at
Bilgi University, School of Communication. Coordinator of BIFED.

Petra Holzer birçok kısa film belgesel film yaptı. Birçok sergide küratörlük yaptı.
Öğrencilerle çeşitli atölyeler yaptı. BIFED yönetmeni.

Petra Holzer; director and producer of several documentaries, curated several
exhibitions, worked with students, did research on grass root activism and women empowerment. Currently director of BIFED.

Tuzla Mezarlığı, Tersaneler Bölgesi’ni kuşbakışı görür. Mezarlığın olduğu tepeden aşağı doğru inmeye başlayın. İşte solda geniş askeriye arazisi. Yemyeşil
ve insandan arındırılmış. Sonra bıçakla kesilmişçesine betonarme apartmanlar
başlar. Tuzla Havzası’nda çalışan işçilerin evleri, sabah yediden itibaren “dışarıda”, tersanelerde, deri sanayide, yan sanayide çalışanlar tarafından boşaltılır.
Aile evlerinin arasına, ailelerin özlemi ve yataklarla doldurulmuş bekâr odaları
karışır. Tepe aşağı devam edin, geminin ufacık parçalarını üreten atölyeler, E5
İçmeler Köprüsü’nün dinmeyen gürültüsü, dört yol ağzındaki hiç boşalmayan
amele pazarı, banliyö treninin sesi. İçmeler İstasyonu’nu geçin, işte neredeyse
Türkiye’nin bütün tersaneleriyle bezeli Aydınlı Koyu. Kırksekiz ayrı kapıdan her
gün geçen işçiler, yüz insan boyu vinçler, saçlar, onları birleştiren hız ve terdir.
Tersanelerin zaman birimi yere düşen izmarit, endişesi ölüm ve geçim, umudu
ve derdi, hepimizin umudu ve derdidir. Tuzla Mezarlığı, Tersaneler Bölgesi’nin
kuşbakışı görür.

Selçuk Erzurumlu Bilgi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra birçok filmde
kameraman ve kurguculuk yaptı. Kazandığı birçok ödülü vardır.

Tuzla Cemetery overlooks Tuzla Shipyards. Now start walking down the cemetery slope. On your left is the military zone, green and devoid of humans. Then
all of a sudden you see nothing but concrete blocks of flats. The workers leave
their homes around seven in the morning to work “outside”, in the shipyards, in
leather and supply industries. Among the family flats you can also find bachelor apartments filled with beds and longing for families. Keep walking down the
slope: factories manufacturing small ship parts, the unceasing roar from the
İçmeler Köprüsü on the E5 freeway, the never empty labor pick-up strip at the
crossroads, the sound of the local express train. Walk pass the İçmeler stop, and
here is Aydınlı Bay packed with almost all of Turkey’s shipyards. The workers who
go through forty eight different doors everyday, hundred men high cranes, steel
sheets, the speed and sweat which merge them into one. The time unit in the
shipyards is the fleeting instant a cigarette bud is dropped on the floor, the split
second between making a living and death between hope and pain, their and ours.
Tuzla Cemetery overlooks Tuzla Shipyards.

Selçuk Erzurumlu after graduating from Film-TV department of Bilgi University
he worked as cameraman and editor in various projects.
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WATER FOR AGRICULTURE /
TARIM İÇİN SU

Vedat Atasoy
Turkey / Türkiye
2021 - 40’

Kurgu / Editing Batuhan Tunçer
Görüntü / Camera Vedat Atasoy , Mehmet Payaslıoğlu
Müzik / Music Universal Music Taxim Edition
Ses / Sound Yapımcı / Production Türkiye İş Bankası

Salhane
13.10.22 Perşembe / Thursday 10:00

Sinopsis

Synopsis

Yönetmen

Director

Su, tarım sektörü için olmazsa olmaz bir doğal kaynak. Dünyadaki su kaynaklarının yaklaşık %73’ü tarımda sulamada kullanılıyor. Suyun en çok kullanıldığı tarım
sektöründe bu kullanımı verimli hale getirmek mümkün.

27 Haziran 1972 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında ATV’nin kurulumunda yer aldı. 2004 yılının
Nisan ayına kadar ATV’de Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. ATV bünyesinde çeşitli
programlarda yönetmen, yapımcı ve süpervizör olarak yer aldı. 2005 yılı Ağustos
ayında, Türkiye’nin ilk ve tek belgesel kanalı İZ TV’nin kurucularından oldu.
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Without water the agricultural sector could not exist. 73 % of the water reserves
are used for agriculture. It is possible to regulate the most intesive water use, the
agricultural water use.

Born in Istanbul in 1972. Graduated from Istanbul University Communication Faculty. Took part in the founding of ATV in 1993. Worked as a Broadcasting Manager of ATV until 2004. Worked as a director, producer and supervisor in different
programs of ATV-channel. One of the founders of the first and only documentary
channel İZ TV in Turkey in 2004.

ETKİNLİKLER
EVENTS
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DUYUSAL EKOLOJİ YÜRÜYÜŞ ATÖLYESİ /
SENSORY ECOLOGY WALKING WORKSHOP

ÜMİT HAMLACIBAŞI

Etkinlik Özeti / Summary of Event
Bu yürüyüşü duyusal ekolojimizin sınırlarını keşfetmek üzere planlandık. Kendimize ve içinde yaşadığımız çevreye
dair duyusal farkındalıklar kazanmayı hedefliyoruz.
Rotamıza katılımcı sayısı ve hava durumuna göre karar vereceğiz. Yürüyüş her türlü hava koşulunda yapılacak ve
ona uygun rota belirlenecek.
Rahat ve güvenli ayakkabı ile hava koşullarına uygun koruyucu kıyafet giymenizi bekliyoruz.
Yürüyüş süresi 40 dakika. Sonrasında 20 dakika soru-cevap yapılacak.
Toplam süre 60 dakika.
We planned this walk to explore the limits of our sensory ecology. We aim to gain sensory awareness about ourselves
and the environment we live in.
We will decide our route according to the number of participants and the weather conditions. The walk will be held in
all weather conditions and a suitable route will be determined.
We expect you to wear comfortable and safe shoes and protective clothing suitable for weather conditions.
The walking time is 40 minutes. Afterwards, there will be a 20-minute question-and-answer session.
Total time 60 minutes.
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KOLEKTİF FİLM OKUMA ATÖLYESİ /
COLLECTIVE FILM READING WORKSHOP

LALEHAN ÖÇAL

Etkinlik Özeti / Summary of Event
Filmleri Beraber Düşünmek
Bu atölye katılımcıları filmlerin açtığı alanda kolektif bir zihin dansına davet etmektedir. BIFED’22 programında
gösterilecek olan Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak ile filmleri kesişim ve ayrışımlarıyla birlikte diyalektik
açılımlarla okunacaktır.
Bir belgeseli tanımlayan nitelikler, görme biçimlerini örgütleyen tarihsel toplumsal bilgiye ışık tutacak şekilde
değerlendirilecektir. Bu yaklaşım tüm türler ve uylaşımlar için geçerliyse de film belgesel olunca epistemolojik
bağlamın kazandığı farklı bir güçten bahsedilebilir. Bilginin iktidarını sarsma ve yahut yeniden üretme gücüyle bu
bağlam, ekoloji teması etrafında bir hayli çeşitlenebilmektedir. Filmlerdeki kavram dağarcığı ekosistemden jeopolitiğe, üretim biçiminden eşitlik ilkelerine ekolojik katmanların açılmasına imkan verse de anlatılarda sunulan
paradigma sınırları nerede başlar, nerede biter üzerine fikir yürütülecek, tarihsel kurgu nasıl aşılır üzerine beraber
düşünülecektir.
Thinking Films Together
This workshop invites participants to a joint exercise on subjects broached by two films, which will be screened in
BIFED’22. Coltan-Fieber: Connecting People and The Art of Incvonsequentiality will be read with their associations
and dissociations with a dialectical method in mind.
Qualities that define a documentary will be evaluated to elucidate the historical and social input establishing the
ways of seeing. This approach might be acceptable for all genres and conventions; however, when the film is a documentary, it is possible to refer to a particular power that is obtained by epistemological context. This context, with
the potential of either reproducing or undermining the power of knowledge is richly varied on the theme of ecology.
Although the conceptual repertoire of the films gives room to ecological layers like ecosystem, geopolitics, mode of
production or principles of equity, etc., we will question the beginning and the ending of the boundaries of a paradigm,
which is presented in the narrative, and discuss how to overcome the historical fiction.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EMEK VE EKOLOJİ MÜCADELELERİNDE NÖBET TUTMAK /
KEEPING VIGIL IN LABOR AND ECOLOGY STRUGGLES AROUND THE WORLD AND TURKEY
ASLI ODMAN

Etkinlik Özeti / Summary of Event
“Nöbetçiler” belgeselin Türkiye prömiyerinin sonrasında Annie Thébaud-Mony ile “Dünyada emek ve ekoloji mücadelelerinde nöbet tutmak” başlıklı söyleşiyi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi gönüllüsü Aslı Odman kolaylaştıracak ve tercüme edecek. Söyleşi sonunda Thébaud-Mony’nin Legion d’Honneur nişanını red mektubunda ifade ettiği
gibi “(İş Cinayetlerine karşı) kamu politikaları, “başkalarının hayatının taammüden tehlikeye atılmasına karşı” Ceza
Hukuku’nu işleme koyan bir savunma hattında oluşturulmalı” şiarını bu coğrafyada benimseyen, iş cinayeti ceza
davalarının kolektif olarak örülmesinin emektarlarından Avukat Berrin Demir ‘Türkiye’de Nöbetçiler’ başlıklı kısa
bir karşılaştırmalı değerlendirme yapacak.
After Turkey premiere of the documentary “The Sentinels” by Pierre Pézerat, Labor Health and Occupational Safety
Council volunteer Aslı Odman will moderate and translate a conversation with Anne Thébaud-Mony with the title “To
stand sentry in labor and ecological struggles around the world”. At the end, lawyer Berrin Demir who adopted the
motto “Against putting others’ lifes in danger wilfully, there must be public policies on a line of defense which puts
the Criminal Law into action” from Mony’s refusal letter and who is also a veteran of collective work of criminal cases,
will make a short comparative assessment titled “The Sentinels in Turkey”.
Katılımcılar / Participants: Annie Thébaud-Mony, Berrin Özdemir
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2 MAHALLE 1 ADA BOZCAADA KİTAP TANITIMI /
2 NEIGHBORHOODS 1 ISLAND BOZCAADA BOOK PRESENTATION
ÜMİT HAMLACIBAŞI

Etkinlik Özeti / Summary of Event
Adanın yakın geçmişinde ve günümüzde meydana gelen dönüşümler, Rumlar ve Türkler, eski ve yeni adalılar, adadaki karşılaşmalar, dayanışma ve çatışmalar; bağcılık, şarapçılık ve balıkçılıktan turizme geçiş yoluna elde edilen
kazanımlar ve yitip gidenler…
3 yılı aşan bir saha araştırmasından hareketle kaleme alınan bu çalışmayı konuşmak üzere bir araya geliyoruz.
Transformations in the recent past and present of the island, Greeks and Turks, old and new islanders, encounters
on the island, solidarity and conflicts; The gains and disappearances of the transition from viticulture, winemaking
and fishing to tourism…
We are coming together to talk about this study, which was written based on a field research of more than 3 years.
Katılımcılar / Participants: Sibel Yardımcı
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URANYUM MADENCİLİĞİ: “UYUYAN CANAVARI UYANDIRMAK” /
URANIUM MINING: “AWAKENING THE SLEEPING BEAST”

ETHEM ÖZGÜVEN

Etkinlik Özeti / Summary of Event
İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali ve Kaz Dağında uranyum arama çalışmaları bağlamında;
45 yıl önce Ege’nin iki farklı yerinde yapılan uranyum madenciliğinin çevresel ve sağlık etkilerine bakış.
“Uranyum Uğruna/Dilsiz Çocukları Ege’nin” kitabının yazarı gazeteci Özer Akdemir.
In view of the construction of the Akkuyu Nuclear Power Plant and planned uranium exploration activities in the Ida
Mountains; a glimpse of the environmental and health effects of uranium mining from 45 years ago in two different
parts of the Aegean.
Journalist Özer Akdemir, author of the book “For the sake of Uranium / Mute Children of the Aegean”.
Katılımcılar / Participants: Özer Akdemir
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DOĞA VE TOPLUMLA BARIŞMAK İÇİN MÜŞTEREKLER /
THE COMMONS TO MAKE PEACE WITH NATURE AND SOCIETY

KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, EZGİ BAKÇAY / KÜLTÜRHANE, ULAŞ BAYRAKTAR

Etkinlik Özeti / Summary of Event
İnsan eksik ve kusurlu bir varlık olarak, prematüre doğar; yaşadığı koşullarla ilişki içinde teknikler geliştirir ve
kendini çevresiyle birlikte üretir. Alet kullanarak, kolektif hayatlar kurarak “niteliksiz hayvan” olmaktan gezegenin
en muktedir canlısına dönüşür. Fakat zaman içinde tekniğin bilgi ve emekle ilişkisi kesilir. Sanayi devrimi ile doruğuna ulaşacak baş döndürücü bir ilerlemenin sonucunda teknik artık küçük bir azınlığa hizmet eden, kar etmeye
odaklı, dünyayı açan değil kaynak olarak tüketen bir işlevselliğe bürünür. Böylece insanın hem doğal hem de beşerî
çevresi ile sürdüğü barışçıl yaşam sona erer.
BIFED kapsamında yapacağımız konuşmada, Yeşil Adalet ve Barış için verilecek mücadeleyi, “kamusal insanın”
varoluşundan kaynaklı iletişim ve işbirliği pratiklerini geri kazanması olarak değerlendirip; “bir teknik olarak müşterekler siyasetini” hakim siyaset teknolojilerine alternatif olarak savunacağız. Bu bağlamda konuşmamızda, medeniyet kaybı olarak tarif edeceğimiz teknolojikleşmeye panzehir olacak mevcut veya mümkün pratikleri gündeme
getireceğiz. Sanattan estetik politik mobilizasyonlara, biyolojiden kompostlaşma sürecine, nerobilimin yaşamdaşlık bakışına ve son olarak da siyaset felsefesinin müşterekler fikrine referans vererek ayrıksı bir rota kurgulamaya
çalışacağız.
Human is born prematurely, as a deficient and flawed being; develops techniques in relation to the conditions in
which he lives and produces himself with his environment. By using tools and establishing collective lives, it transforms from being a “featureless animal” into the most powerful creature on the planet. However, in time, the relation
of technology with knowledge and labor is cut off. As a result of dizzying progress that will reach its climax with the
industrial revolution, technology now takes on functionality that serves a small minority, focuses on making a profit,
and consumes the world as a resource rather than opens it. Thus, the peaceful life of a man with both his natural
and human environment comes to an end. In the speech we will make within the scope of BIFED, we evaluated the
struggle for Green Justice and Peace as the recovery of communication and cooperation practices stemming from
the existence of “public people”; We will defend the “politics of the commons as a technique” as an alternative to the
dominant political technologies. In this context, in our speech, we will bring up existing or possible practices that will
be an antidote to the technological nation, which we will describe as the loss of civilization. We will try to construct
a distinctive route by referring to art, aesthetic political mobilizations, biology, composting, neuroscience’s view of
synergy, and finally the idea of the commons in political philosophy.
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ORTAKLIK
PARTNERSHIP
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ULUSLARARASI URANIUM FİLM FESTİVALİ /
INTERNATIONAL URANIUM FILM FESTIVAL
2010 yılında, radyoaktif tehlikeler, atomik silahlar ve nükleer sanayinin, uranyum madenciliğinden nükleer atıklara
kadar yol açtığı sonuçlar hakkında tartışma canlandırmak ve bu zor, çoğu zaman bastırılan veya üstü örtülü gündemlerle uğraşan sinemacılara küresel bir tartışma alanı; bir sığınak sunmak için Atomic Age Film Festival (Atom
Çağı Film Festivali) olarak da tanınan Uranium Film Festival’ini (Uranyum Film Festivali) kurduk.
Uranium Film Festival, unutmaya karşı bir proje: “Geçmişlerini anımsamayanlar onu yinelemeye mahkumdur,”
diye yazmış filozof George Santayana. Atom bombalarının tetiklediği Hiroşima ve Nagasaki dehşeti, Çernobil ya da
Fukuşima gibi nükleer kazalar veya Irak ya da Balkanlar’da uranyum cephanelerinin yol açtığı korkunç sonuçlar
unutulmamalı.
Mayıs 2011’de Rio de Janeiro’daki ilk gösterimden bugüne, yılda bir kere düzenlenen Uranium Film Festivali çabucak küresel bir etkinliğe dönüştü. Geçtiğimiz on bir yılda 9 ülkede (Brezilya, Almanya, ABD, Kanada, Hindistan,
Ürdün, Portekiz, Danimarka, Norveç) ve Rio, Washington, Hollywood, New York, Santa Fe, Window Rock, Quebec,
Montreal, Amman, Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai, Lizbon ve Berlin gibi 20’den fazla kentte 70 civarında Uranium
Film Festivali düzenledik. Nasıl ki radyoaktivite ve Çernobil gibi nükleer kazaların korkunç sonuçları sınır tanımıyor, biz de tanımıyoruz.
Bu sebepten, Türkiye’de BİFED’in partneri olmaktan özel bir onur duyuyoruz. Bu ortaklık, bizim daha çok sayıda
insana ulaşmamıza yardım ettiği gibi atomik sinemacılara ve filmlerine daha geniş bir izleyici kitlesi sunabilmemize
ve böylece, dil engeli nedeniyle ulaşılması kolay olmayan yarımküreye girebilmelerine katkı sunuyor.
Bundan dolayı çok mutluyuz, uzun ve başarılı bir ortaklık hedefinin heyecanı içindeyiz.
Obrigado!
Márcia Gomes de Oliveira & Norbert G. Suchanek
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ULUSLARARASI URANIUM FİLM FESTİVALİ /
INTERNATIONAL URANIUM FILM FESTIVAL
We created the International Uranium Film Festival (IUFF), also known as the Atomic Age Film Festival, back in
2010 to stimulate discussion about the risks of radioactivity and the consequences of atomic weapons and nuclear
industry from uranium mining to nuclear waste and to give a global platform, a home to filmmakers who tackle
these difficult and often repressed or hidden topics.
The Uranium Film Festival is a project against forgetting: “Those who do not remember their past are condemned
to repeat it,” wrote the philosopher George Santayana. The horror of Hiroshima or Nagasaki triggered by atomic
bombs, nuclear accidents like Chernobyl or Fukushima or the terrible consequences of uranium ammunition in Iraq
or the Balkans must not be forgotten.
Since its premiere in May 2011 in Rio de Janeiro, the annual Uranium Film Festival has rapidly grown into a global
event. In the past eleven years we have organized about 70 Uranium Film Festivals in 9 countries (Brazil, Germany,
USA, Canada, India, Jordan, Portugal, Denmark, Norway) and in more than 20 cities like Rio, Washington DC, Hollywood, New York, Santa Fe, Window Rock, Quebec City, Montreal, Amman, New Delhi, Hyderabad, Mumbai, Lisbon
and Berlin. Just as radioactivity and the aftermath of nuclear accidents like Chernobyl know no borders, so do we.
It is therefore a special honor for us to be a partner of BIFED in Turkey. This helps us to reach more people and
helps us to offer the atomic filmmakers and their films a wider audience and to enter a hemisphere that is not easy
to reach due to the language barrier.
We are very happy about this and look forward to a long, successful partnership.

Obrigado!
Márcia Gomes de Oliveira & Norbert G. Suchanek
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FOTOĞRAF SERİSİ
PHOTO-SERIES
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EVDEN UZAK /
AFIELD
Onlar şehir şehir, diyar diyar gezdikten sonra evlerine dönen, Türkiye’nin görünmez işçileri. Her şey eve döndüklerinde
başlarının üzerindeki çatıya duydukları güven için. O çatının altında yaşamak, evlenmek, istedikleri gibi giyinebilmek için
mevsimlik işçi oluyorlar. Bu sadece Türkiye’ye özgü değil, dünya çapında dikkate alınması gereken bir mevzu. Onlar hayatta
kalabilmek için göç ediyorlar. Bu göç, son zamanlarda kaydedilmiş en yüksek rakamlara tanıklık etmemize neden oluyor;
2017 yılında, her 30 kişiden 1’i olmak üzere yaklaşık 258 milyon kişi doğduğu topraklardan uzakta yaşıyor. Savaşlar ve
adaletsiz yaşam bu göçün parçası. İnsanlık hala daha kaynakları adil bir şekilde paylaşamıyor. Kâr arzusu zengin ve fakir
arasında sürekli büyüyen bir uçuruma neden oluyor.
They are invisible workers of Turkey, coming back home after wandering city to city, land to land. It is all for the trust to the
roof that stays upon their heads back home. They become
seasonal to live under that roof, to marry, to dress up what they like to.
Not only in Turkey, but it is also a global issue that has to be seen.
They migrate to survive.
Their migration makes us witness the highest records lately;
About 258 million people, one in every 30 were living outside their country of birth in 2017...
Wars and unjust treatment are part of this migration…
Humanity still cannot share the earthly sources fairly.
The desire for the profit makes a growing gap more between the poor and the rich.

Berna Küpeli’nin Biyografisi / Biography
Berna Küpeli, ödüllü foto-belgeselci, görsel hikaye anlatıcısı ve videografiker. Bozcaada doğumlu Küpeli, Yıldız Teknik
Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılından beri serbest olarak devam ettiği çalışmalarında sıklıkla
yerel hikayelere ve beklenmedik yerlerdeki güzelliği yakalamaya odaklanan sanatçı, sanatı ve güzelliği paylaşarak
toplumda anlamlı dönüşümler yaratmanın büyüsüne ve gücüne inanıyor. Film projeleri, moda fotoğrafçılığı, gazetecilik alanlarında çalışmış olan Küpeli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, BIFED ve Flying Carpet (2018, 2021) gibi
organizasyonlarda gönüllü olarak görev aldı. VII Akademi mezunudur.
Berna Küpeli is an award-winning photojournalist, visual story-teller and videographer: Born in Bozcaada, Turkey, and
graduated from Yıldız Technical University in photography, Berna has been a freelance artist with focus on local stories
and capturing beauty in the most unexpected places since 2012. She strongly believes in the magic and the power of
sharing art and beauty and conducting meaningful change in society through those means. She has worked in film productions, photography in fashion, journalism and has volunteered for various NGO’s and organizations including BIFED
and Flying Carpet festival 2018 and 2021. Berna is an alumni of VII Academy.
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ÖDÜL & FESTİVAL ÇANTASI / AWARDS & TOTE BAG
ÖDÜL HEYKEL TASARIMI / AWARD TROPHY DESIGN
Pınar Tınç
1978 Bozcaada doğumlu sanatçı, tüm çocukluğunu adada geçirmiş ve Bozcaada’nın doğasından ilham alan ilk resimlerinden sonra, Uludağ Üniversitesi, Marmara GSF ve Hacettepe GSF fakültelerinde lisans ve yüksek lisans
eğitimi almıştır. Ressam bir süre okyanus ötesi Fransa’nın La Réunion adasında yaşamış, yurt içi ve yurt dışında,
özellikle Fransa ve Almanya’da, çeşitli galerilerde ve sanat fuarlarında resimlerini sergilemiştir. Halen çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
Tınç was born in 1978. Born and raised in Bozcaada, her first paintings were inspired by the island’s nature. She
studied in Uludağ University, Marmara University Faculty of Fine Arts and Hacettepe University Faculty of Fine Arts
and got her MA degree. She lived in an overseas island of France which called La Réunion. Exhibited her paintings in
Turkey and abroad, especially in France and Germany. Currently works in Istanbul.

Pınar Tınç - Mavi Zamanı
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Zeycan Alkış

Deliasma - Fulya Yazan

ÖDÜL & FESTİVAL ÇANTASI / AWARDS & TOTE BAG
FESTİVAL ÇANTASI / TOTE BAG - FESTİVAL ROZETİ / FESTIVAL PIN
Zeycan Alkış
1970’te Eşref Üren, Osman Zeki Oral gözetiminde resim çalışmalarına başladı. 1986’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Tekstil Bölümü’ne, 2021’de ise aynı üniversitenin Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet projesinde baskı tekniği olan “Tuzlu Baskı Fotoğraf” üzerine gravür tekniği kullanılmıştır.
Resim, gravür, illüstrasyon, animasyon ve fotoğraf çalışmalarına devam etmektedir.
Alkış, aralarında I. Uluslararası Baskı Resim Bienali ve Milano’da açılan Exlibris Sergisi de bulunmak üzere yurt
içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
Started painting in 1970 under supervision of Eşref Üren and Zeki Oral. Graduated from Mimar Sinan University of
Fine Arts Textile Department in 1986. In 2021, graduated from Photography Department of the same university. As
graduation project, Alkış used engraving technique on “Salt Print Photography”. Continues her painting, engraving,
illustration, animation and photography works. Alkış’s work exhibited in many solo and group exhibitions like I. International Print Biennale and Exlibris Exhibition in Milan. Currently based in Istanbul.

Deli Asma Bozcaada - Fulya Yazan
Merhaba ben Deliasma, 90larin sonunda çamura bulaştım ve bir daha bırakamadım. Son 7 senedir de Bozcaada’da
küçük dükkan atölyemde hem seramik yapıyorum hem de doğadan ilham aldığım farklı malzemelerle üretimler/
yaratımlar deniyorum. BIFED benim için adadaki en heyecanlı ve besleyici etkinlik. Bu sene yaka iğneleriyle destek
veriyorum. Büyük balık küçük baliği her zaman yer mi? Yakamıza takalım görelim.
Sevgiler
Deniz Fulya Yazan Alpay
Instagram:@DeliAsmaBozcaada
Hi, I am Deliasma. I have been lovestruck by clay since late 90s and for the last 7 years, I have been doing ceramics
and creating many more with the materials I gather from nature in my small atelier shop in Bozcaada. BIFED is the
most exciting and spirited event on the island. I am supporting it with my badges this year. Do big fish always eat the
small? Let’s see when we pin the badges on us.
All the best
Deniz Fulya Yazan Alpay
Instagram:@DeliAsmaBozcaada
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SPONSORLAR / SPONSORS
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EKİP / TEAM
BAŞKAN / PRESIDENT
HAKAN CAN YILMAZ
KOORDİNATÖR / COORDINATOR
ETHEM ÖZGÜVEN
YÖNETMEN / DIRECTOR
PETRA HOLZER
YÖNETMEN ASİSTANI / DIRECTOR’S ASSISTANT
SÜLEYMAN EVRAN
TERCÜME / TRANSLATION
ŞEVVAL DOLANBAY
BASIN / PRESS
BEYZA AKSOY, MUSTAFA DERMANLI
WEB VE SOSYAL MEDYA / WEB AND SOCIAL MEDIA
EGECAN ÇİTİM, NAZ SALCIOĞLU, SABAH DENİZ GÜLENSOY
GRAFİK TASARIM / GRAPHIC DESIGN
ECE KURTBOĞAN
PROGRAMLAMA / PROGRAMMING
PETRA HOLZER
TEKNİK KOORDİNASYON / TECHNICAL COORDINATION
LEVENT MENEKAY, MERT KAAN BILDIRCIN
FONLAMA UZMANI / FUNDING SPECIALIST
ŞEVVAL DOLANBAY

2022 EKİP / TEAM
OFİS SORUMLUSU / OFFICE
SÜLEYMAN EVRAN
BASIN DANIŞMANI / PRESS ADVISOR
MUSTAFA DERMANLI
BASIN İLİŞKİLERİ / PRESS RELATIONS
BEYZA AKSOY
SPOTLAR / SPOTS
ETHEM ÖZGÜVEN
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ETKİNLİK SORUMLUSU VE KONAKLAMA /
EVENTS & HOSPITALITY
SELEN ŞENTÜRK, HANDE KIRICI, ZEYNEP URGANCI
JÜRI KOORDİNASYON / JURY COORDINATION
SELEN ŞENTÜRK, ZEYNEP URGANCI
AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENİ / OPENING AND CLOSING CEREMONY
NAZ SALCIOĞLU
VİDEO VE FOTOĞRAF / VIDEO & PHOTO
ATALAY ALTAY, AKSEL ANIL, BERNA KÜPELİ, EGE DAVRAK,
MERT KAAN BILDIRCIN
SALON GÖREVLİLERİ / VENUE
ASLI OKATAN, BERK ARMAĞAN, BURCU KARAMAN, EGE UYMAZ, NİLSU
TOKMAN, SARP ÖZEN
WEB TASARIM / WEBMASTER
EGECAN ÇİTİM, BERK ARMAĞAN, EGE UYMAZ, MERT KAAN BILDIRCIN
GRAFİK TASARIM / GRAPHIC DESIGN
ECE KURTBOĞAN, ÜLKER ARAL
ÖDÜL TASARIMI / AWARD TROPHY
PINAR TINÇ
FESTİVAL ÇANTASI TASARIMI / TOTEBAG DESIGN
ZEYCAN ALKIŞ
FESTİVAL ROZETİ / FESTIVAL PIN
DELİASMA - FULYA YAZAN
SORU VE CEVAP / Q&A
CAN CANDAN, MERVE ATANSAY
SOSYAL MEDYA / SOCIAL MEDIA
İÇERİK / CONTENT
EGECAN ÇİTİM, MİNA GÜLOĞLU, NAZ SALCIOĞLU
VİDEO
BERK ARMAĞAN

EKİP & TEŞEKKÜRLER / TEAM & THANKS
TASARIM / GRAPHIC DESIGN
ECE KURTBOĞAN, ÜLKER ARAL
YOUTUBE
ATALAY ALTAY, MERT KAAN BILDIRCIN
KATALOG / CATALOGUE
TASARIM / GRAPHIC DESIGN
ECE KURTBOĞAN
TERCÜME / TRANSLATION
AYGEN DEMİRİZ, BERRAK GÜLOĞLU, ESENGÜL KOLCUOĞLU, MERVE
ATANSAY, ŞEVVAL DOLANBAY, ZEHRA GONCA LİMANDAL
İÇERİK ÜRETİM / CONTENT
AKSEL ANIL, SÜLEYMAN EVRAN
REDAKSİYON / REDACTION
AYGEN DEMİRİZ, BEYZA AKSOY, MERVE ATANSAY, SABAH DENİZ
GÜLENSOY, ZEYNEP URGANCI, MUSTAFA DERMANLI
FİLM
PRE-SELECTION / ÖN JÜRİ
BEYZA AKSOY, DOMINIQUE PEFTITSELI, ESENGÜL KOLCUOĞLU, IRENE
JADRAQUE, KYRIAKOS PEFTITSELI, OĞUZ YENEN, PETRA HOLZER,
SABAH DENİZ GÜLENSOY, SÜLEYMAN EVRAN
FİLM TRAFİK / FILM TRAFFIC
AKSEL ANIL, SÜLEYMAN EVRAN
PROGRAMLAMA / PROGRAMMING
PETRA HOLZER
ALTYAZI ÇEVİRİ / SUBTITLE TRANSLATION
VSI-İSTANBUL
TEKNİK KOORDİNASYON / TECHNICAL COORDINATION
LEVENT MENEKAY, MERT KAAN BILDIRCIN
FİLM GÖSTERİM / FILM SCREENING TEAM
ÖZGÜR OĞUZ TUNA - UNITECH

DANIŞMANLAR / ADVISORS
ÖZCAN GERMİYANOĞLU
ARZU ARAL
ÜMİT HAMLACIBAŞI
NACİ GÜÇHAN
BURAK ÖZÇETİN
ALİŞAN ÇAPAN

TEŞEKKÜRLER / THANKS
BURAK ÖZÇETİN
CAN YETİŞKİN
FATMA ÖZ
EMİNE ÖZ
GAMZE NAKKAŞOĞLU
GÜNAY YURDAKUL
NESLİHAN YETİŞKİN
ÖZCAN GERMİYANOĞLU
ÖZLEM ÖZEN
ZAFER BAŞAR
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FİLM İNDEKSİ / FILM INDEX
0.2 Miligram Altın s:36

Muhtaç s:62

4857 s:73

Munzur s:54

Afrika, GDOlar ve Gates Vakfı s:61

Muz Ağacı Rastlantı Değildir s:37

Antarktik İzler s:23

Müşterek Hayat s:35

Arayış s:38

Nöbetçiler s:71

Arazi s:43

Ormanların Kurtarıcısı s:24

Benim Bu Çalınmış Ülkem s:19

Our Ark s:32

Bir Çırpıda Roman s:41

Ölmez Ağacın Hikayesi s:46

Bizim İçin s:69

Pirina s:60

Çevrekırım s:72

Sağılmış s:22

Çığlık s:31

Seyfe s:53

Çırpılar: Bir Mücadelenin Anatomisi s:57

Sonuçsuz Kalma Sanatı s:21

Çöl Cenneti s:20

Tarım İçin Su s:74

Denizde Kalan s:67

Taşların Kuralları Var s:26

Edna s:30

Tolou Keur, Senegal’de Popüler Bir Fenomen s:47

Fotosentez s:50

Toprağın Kadınları s:63

Gecenin Işığı s:65

Total - Tam Bir Facia s:44

Geçici Kullanım s:48

Tozkoparan Bizimdir s:56

Görünmez Ada s:27

Troas’ta Suya Dair s:55

Haber Yok s:59

Uçan Balık s:49

Hayatta Kalmayı Haritalamak s:52

Umut Her Zaman Var: İkizköy’ün Hikayesi s:45

Haymatlos s:40

Uranyum Yerine Peynir s:66

İstilacılar s:29

Yemekte Ne Var? s:34

Karıncalar ve Çekirge s:58

Yeşil Savaşçılar: Lanetli Uranyum s:64

Kazdağları Evimiz s:68

Yo’eme Labirenti s:28

Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak s:51
Kozmik Yıkım s:39
Kuzey Akıntısı s:25
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FİLM İNDEKSİ / FILM INDEX
0.2 Milligrams of Gold p:36

Romani In One Stroke p:41

4857 p:73

Sacrifice p:69

A Banana Tree Is No Coincidence p:37

Seyfe p:53

Africa, GMOs & The Gates Foundation p:61

Stateless p:40

Antarctic Traces p:23

Stones Have Laws p:26

Cheese Instead of Uranium p:66

The Ants & The Grasshopper p:58

Çırpılar: An Anatomy of a Fossil Struggle p:57

The Art of Inconsequentiality p:21

Coltan Fever: Connecting People p:51

The Forest Maker p:24

Cosmic Destruction p:39

The Invisible Island p:27

Dependent p:62

The Land p:43

Desert Paradise p:20

The North Drift p:25

Ecocide p:72

The Scream p:31

Edna p:30

The Search p:38

Flying Fish p:49

The Sentinels p:71

Green Warriors: Cursed Uranium p:64

There is Always Hope: Story of İkizköy p:45

Ida is Our Home p:68

This Stolen Country of Mine p:19

Interim Use p:48

The Story of Eternal Tree in Milas p:46

Invaders p:29

Tolou Keur, popular phenomenon in Senegal p:47

Life in Common p:35

Total Disaster p:44

Light of the Night p:65

Tozkoparan Is Ours p:56

Mapping Survival p:52

Tracing the Water in Troas p:55

Milked p:22

Water for Agriculture p:74

Munzur p:54

What’s for Dinner? p:34

No News p:59

Women of the Land p:63

Our Ark p:32

Yo’eme Labyrinth p:28

Photosynthesis p:50
Pomace p:60
Remainders of the Sea p:67
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