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Seyfe Belgeseli, Uranyum Madenciliği Ve BİFED | Çepeçevre
Yaşam | Özer Akdemir

https://www.youtube.com/watch?v=UnHGgwmMWZs
Çepeçevre Yaşam‘da bu hafta Özer Akdemir, Bozcaada‘da gerçekleştirilen
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BİFED) ilk gösterimi yapılan ve
kendisinin de yapım ekibinin içerisinde bulunduğu “Seyfe” adlı belgesele,
film festivaline ve uranyum madenciliğine dair BirGün Gazetesi Ekoloji
Editörü Gökay Başcan‘ın sorularını yanıtladı.
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BIFED’in önemi; sıkıca sarılın
Adanın sonbaharında çiçek
açtıran bir festival BIFED. Hayır,
işlediği ve gösterdikleri itibariyle
değil, dünyanın dört bir yanından
kültüre, sanata, sinemaya dair
onlarca insanı bir araya getirdiği
için. Zira festivalde gösterilen
belgeseller birçoğumuzu

umutsuzluğa da sevk ediyor.

Bozcaada’da temmuz-ağustos aylarında her festival insanları bir araya
getirebilir. İster caz olsun, ister arabesk. İster çok tanınan bir sanatçı olsun,
ister ilk albümünü yapan bir sanatçı. Hepsi dolar, taşar. Marifet, bu
mevsimde insanları adada böyle bir festival ile bir araya getirebilmektir. İşte
BIFED bu yüzden de çok değerli.
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BIFED’in 2014’de ilki gerçekleştiğinde uzaktan takip edebilmiştim. İkinci
yılında adada yaşıyorduk ve BIFED’le tanışmam da o yıla tekabül ediyor.
Sonrasında da hiçbirini kaçırmadan sıkı bir takipçisi oldum. 2017’den beri
de ekibin içindeyim. Her sene birçok filmi izlemek bir yana birçok
yönetmenle tanışıp röportaj yapmak heyecan vericiydi. Son iki sene yine
değerli filmler vardı ama Koronavirüs salgını sebebiyle sadece ekip
adadaydı ve biraz eksikti her şey. Online gerçekleşmişti ve salonlar
bomboştu. Bu sene yeniden salonlarda gerçekleşti gösterimler. Birçok
yönetmen ve jüri üyesi haricinde basından da geniş katılım oldu,
arkadaşlarım oradaydı. BIFED sayesinde tanıştığım eski arkadaşlarımızın da
bir kısmı festivaldeydi. Kazdağı Koruma Derneği yine kalabalık bir ekiple
festivalin ilk gününden son anına kadar Bozcaada’daydı. BIFED ekibine
yeni arkadaşlarımız da katılmıştı. Hepsi de çok çalışkan, iyi niyetli, becerikli
arkadaşlar. Birbirimize çok şey öğrettiğimizi düşünüyorum.

Uzun yıllardır festivalin izleyicisi ve gönüllüsü olmamın yanında bu sene bir
de belgeselimin gösteriyor olmasından ötürü ayrı bir heyecan da yaşadım.
Bozcaada balıkçılarıyla 3,5 yıl süren kayıtlarımı “Denizde Kalan”
belgeselinde bir araya getirmiştim. Haziranda adada ilk gösterimini
yapmıştık. BIFED’deki gösterimi de 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti.
Hem festival için adada olanlar, hem de adalıların katılımı ile gösterim
kalabalıktı. Güzel dönüşler, yorumlar aldık. Çıkışta sarılıp ağlayanlar dahi
vardı. Bu belgeseli hazırlarken hem Bozcaada özelinde yerelde son 70 yılda
yaşananları kayda alırken, bir yandan da evrensel sorunlara da yer vermeye
çalışmıştık. Beğenildiğine ayrıca mutlu oldum.



Bu seneki festival kızım Ada'nın da katıldığı ilk festival olması hasebiyle de
önemliydi bizim için. Bazı gösterimlerde biraz sıkıldı yaşı itibariyle.
Soru-Cevap etkinliklerinin bazılarına katıldı, bizim belgeselin tamamını
izledi. Kapanış törenindeki alkışlama kısmı önünde oturan Deniz ile birlikte
en hoşlarına giden şeydi, durmadan alkışladılar. Tabi en sonunda yine el ele
sahneye çıkmak da onlar adına güzel bir anı oldu diye düşünüyorum. Talya
4-5 yaşlarındaydı festival başladığında, belki de bayrağı bu ufacık dadalara
teslim ediyor, kim bilir...

* * *

Cumartesi akşamı gerçekleşen Ödül Töreni’nde hem Ana Yarışma
kategorisinde, hem de Gaia kategorisinde kazananlar açıklandı. Festival
emekçileri izleyicileri sahneden selamladı. Festivali destekleyenlerin isimleri
tek tek okunarak alkışlandı. Kimisi otel odasını festival misafirleriyle paylaştı,
kimisi festival süresince izleyicilere kahve dağıttı. Kimisi yemeklerde indirim
yaptı, kimisi ekibin çalıştığı ofise hediyeler yolladı. Az veya çok hepsi çok
değerliydi.

Festivalde bir de yönetmenlerin katılımıyla yapılan Soru-Cevap etkinliğini
yönetmem istenmişti ekip tarafından. Dört gösterime dair dört
yönetmenle gerçekleşen soru-cevap etkinliğinin takdimini yaptım
cumartesi günü.

Orada söyledim, yinelemek önemli diye düşünüyorum: Üç şey çok kıymetli.
Birincisi BIFED gibi, dünyanın ve Türkiye’nin karşılaştığı çok önemli
sorunların bir çırpıda gözümüzün önüne gelmesi ve bunları böyle
festivallerde izleyebiliyor olmamız. İkincisi bu çevre sorunlarının
yaşanmaması için hayatları pahasına mücadele eden çevreciler, eylemciler.
Üçüncüsü de bu çevre sorunlarından haberdar olmamızı sağlayan,
cesaretli, yürekli bir avuç gazeteci.

Hepsini korumalıyız, arkasında durmalıyız, savunmalıyız ve onlara sıkıca
sarılmalıyız.
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Kültür sanatta bu hafta (22-29 Ekim): Sizin için
seçtiklerimiz

Medyascope olarak bu hafta izleyebileceğiniz film ve oyunları,
gezebileceğiniz sergileri ve kültür-sanat dünyasından gelişmeleri derledik.
Şimdiden iyi seyirler.

BIFED’in büyük ödülü Meksika filmine gitti

Bozcaada Belediyesi organizasyonu ve Kadıköy Belediyesi
Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle düzenlenen 9. Bozcaada Uluslararası
Ekolojik Belgesel Festivali’ne (BIFED) bu yıl 101 ülkeden, bini aşkın belgeseli
başvurmuştu. Festivalin 14 filmin yarıştığı Ana Yarışma kategorisinde Fethi
Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü’nü Meksika yapımı
“Yo’eme Labirenti” kazandı.

https://medyascope.tv/2022/10/22/kultur-sanatta-bu-hafta-22-29-ekim-sizin-icin-sectiklerimiz/
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BIFED Büyük Ödülü Meksika’ya gitti

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED)
ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran 1000’in üzerinde belgesel
arasından
14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü
yönetmenliğini
Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un yaptığı artık topraklarına
su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine odaklanan “Yo’eme Labirenti”
filmi aldı.

https://canakkaledemokrat.com/haber-Bozcaada-BIFED-Buyuk-dulu-Meksikaya-gitti-85056
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Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi
İşbirliğiyle düzenlenen 9. Bozcaada Uluslararası Ekoloji Belgesel Festivali
(BIFED) sona erdi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran binin
üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü’nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un
yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.

https://www.burasicanakkale.com.tr/haber/49016-bifedin-buyuk-odulu-meksikaya
https://www.burasicanakkale.com.tr/haber/49016-bifedin-buyuk-odulu-meksikaya


Bu yıl 101 ülkeden, bini aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü Yo’eme Labirenti filmi kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam
Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı Edna filmi kazanmayı başardı. Ayrıca
bu sene Ana Yarışma Jürisi, geçen senelerden farklı olarak bir filme de
Mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu kazanan film ise
Almanya ve Ekvador yapımı Benim Bu Çalınmış Ülkem filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.
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Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi
İşbirliğiyle düzenlenen 9. Bozcaada Uluslararası Ekoloji Belgesel Festivali
(BIFED) sona erdi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran binin
üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü’nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un
yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.
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Bu yıl 101 ülkeden, bini aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü Yo’eme Labirenti filmi kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam
Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı Edna filmi kazanmayı başardı. Ayrıca
bu sene Ana Yarışma Jürisi, geçen senelerden farklı olarak bir filme de
Mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu kazanan film ise
Almanya ve Ekvador yapımı Benim Bu Çalınmış Ülkem filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.
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https://www.habervesaire.com/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti/

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran
binin üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde,
Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen
Sergi Pedro Ros’un yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui
Kabilesi’nin direnişine odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.

Bu yıl 101 ülkeden, bini aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü Yo’eme Labirenti filmi kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam
Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı Edna filmi kazanmayı başardı. Ayrıca
bu sene Ana Yarışma Jürisi, geçen senelerden farklı olarak bir filme de

https://www.habervesaire.com/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti/


Mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu kazanan film ise
Almanya ve Ekvador yapımı Benim Bu Çalınmış Ülkem filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.

Holzer: Filmlerimiz birbiriyle
konuşuyor
BIFED ekibinden Nazlı
Salcıoğlu’nun sunduğu törende
konuşan Festival Yönetmeni Petra
Holzer “Senenin büyük bir kısmında
ve son dört ay aralıksız çalışırken;
son bir ay da tüm ekip son
ayrıntıları hazırlarken sizleri
görebiliyordum. Yorumlarınızla
daha da güçlenen bir his bu;

kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız bilgisayarların arkasında sizleri
görebildiğime inanıyorum. Galiba bu nedenle burada bir hayli mutlu insan
oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de söylediği gibi ‘birbiriyle konuşuyor’.
Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz, gerçekten konuşuyoruz” dedi.



Yaqui Kabilesi’nin yaşam mücadelesi…

Jüri, Meksikalı film yönetmeni Sergi Pedro Ros’un filmi Yo’eme
Labirenti’ne Fethi Kayaalp birincilik ödülü verilme nedenini “Film
seyirciyi gerçeküstü, ruhani manzaralara götürüp, ilkel tribal
ayinleri günümüz șiddeti ve yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve
mecazi anlamıyla, hayata ulașımları tüketilmiș. Yönetmen Yaqui
halkı ile bir güven baḡı kurup onları empati ve saygı ile gösterip
hikayeyi keșfederken kendi hayatını tehlikeye atmıștır. Ana hayat
damarları olan yerel nehirlerinin suyunu kaybettikten sonra bile,
film kabilenin aralıksız dirençine odaklanıyor” sözleriyle açıkladı.
Açıklamayı jüri adına Andres Veiel ve Daniel Lambo yaptı.

İkinci Edna
Jüri üyeleri ikincilik ödülü Madam Melpo’yu alan belgeseli jüri ekibinden
Joanna Arong Vazquez ve Daniel Lambo açıkladı. Uluslararası Yarışma
kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Eryk Rocha’nın Edna
belgeselininin ödülünü şu sözlerle duyurdu: “Sert șiirsel görüntüler ile
Edna’nın özel hayatı ve topluluḡu hakkındaki düșüncelerini harmanlayarak
bizi Edna’nın zorluklar içinde büyüdüḡü dünyasına götürüyor. Hayatı,
onurlu bir hayat sürebilmek için ebedi, devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi.
Edna’nın unutulması güç olan hatıralarına ve kendi kelimelerine odaklanan
film, Brezilya’da Amazon’da yașayan ve yavaș yavaș, kușaktan kușaḡa kendi
topraklarından ve kimliklerinden uzaklaștırılan halkın trajik kaderini ortaya
çıkarıyor.”



Yer bilimci, altın madeni işçisi ve bir de gök bilimcinin keşif
öyküsü
Üç kişilik Gaia jüri ekibi Eliane Raheb, Eser Yağcı, Sibel Yardımcı’dan oluşan
jüri ekibinin ortak açıklamasıyla yapıldı. Jüri, belgeseli “Kapitalizm,
sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan merkezcilik arasında kurduğu
bağlantıları, farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler boyunca düşünmeye
teşvik ediyor” sözleriyle tanımladı. Ayrıca juri, ödülün kazananı yönetmen
Diego Quinderé de Carvalho’yu “Sinematik dili, kurgusu ve ses kullanımı
itibariyle de dikkate değerdir: Sular altında kalması beklenen bir köyün
insansız fotoğraflarına eşlik eden rüzgâr, çocuk ve çan sesleri oradaki
yaşamı hatırlatmakta; yönetmenin nüfuz edemediğini düşündüğü
Amazon ormanlarının uzak açı fotoğraflarıyla içinde yürürken kameraya
aldığı Ardennes ormanlarının hışırtısı iki farklı orman dünyasına
açılmaktadır” diyerek  tebrik etti.

Benim Çalınmış Ülkem

Festival jürileri Jüri Özel Mansiyon
Ödülü’nü açıklayarak, kazanan yönetmen
Marc Wiese’i duyurdu ve bu ödülü
“Benim Bu Çalınmış Ülkem”e
vermelerinin nedenini şöyle açıkladı.
“Ekvador’un doḡal kaynaklarının
yaḡmalanması ve buna karșı olan
yerlilerin zorlukları ile ilgilenen Marc
Wiese, hayatını tehlikeye atan çekimler
etkileyici sinematografi ve șiirsel anların
da gösterimi ile dünyaya umut dolu ve
zorlayıcı bir mesaj veriyor. Türkiye’nin de

içinde bulunduḡu birçok ülkenin, uluslararası kurumlar ve yerel
yetkililer tarafından bu tarz yıkımlara sürüklendiḡini görebiliriz.
Daha fazla cesur insanın, daḡlarını, nehirlerini ve topluluklarını
korumaya çalıștıkları cesur filmlerine ihtiyacımız var. Jüri bu umut,
mücadele ve adalet duygularını așılayan ve festivalin ‘Savunucuları
Savun’ ve ‘Yeșil Adalet’ sloganlarıyla uyușan bu filme özellikle
deḡinmek istedi.”



Gaia Jüri Özel Mansiyonu Türkiye’ye

Jüri, “Mültecilerin, özellikle de Afgan mültecilerin yolculuk ve
hayatta kalma mücadele aktarmaktaki çabası ve niyetiyle Mustafa
Aydın’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Haymatlos filmi
jüri tarafından övgüye değer bulunmuştur.” diyerek belgeseli ve
yönetmen Mustafa Aydın’ı tebrik etti.

Kapanış töreninin ardından Ana Yarışma’nın kazanan filmi “Yo’eme
Labirenti” salondaki izleyicilerle tekrar buluştu. kazanan
yönetmenlere, sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” adlı heykelleri verildi.
Festivalin bu seneki tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve
Fulya Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde
hazırladığı rozetler de festival misafirlerine ve izleyicilerine dağıtıldı.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi
işbirliğiyle gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival;
Demirer Holding’in ana destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi



Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo, Goethe Enstitüsü
İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada Aral
Çiftliği destekleriyle yapıldı.



20.10.2022
http://www.canakkaleolay.com/Buyuk-Odul-Meksika-39-ya-gitti-58746

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) bu yıl 101
ülkeden binin üzerinde film yarıştı. Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü,
yönetmenliğini Meksikalı Sergi Pedro Ros'un yaptığı "Yo'eme Labirenti"
filmi aldı. Film artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi'nin direnişine
odaklanıyor.

http://www.canakkaleolay.com/Buyuk-Odul-Meksika-39-ya-gitti-58746


18.10.2022
https://www.birgun.net/haber/yikim-ve-mucadele-beyaz-perdede-4066
70

Yıkım ve mücadele beyaz perdede

İki yıllık Covid arasının ardından BIFED yüz yüze gerçekleşti. Ülkenin ve

dünyanın dört bir tarafındaki yıkım filmlerle adeta teşhir edilirken;

umutsuzluğu, karamsarlığı İkizköy ve Kazdağları direnişlerinin belgeselleri

yıktı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali (BIFED) geride kaldı. Ulusal ve uluslararası toplam 4 kategoride 53
filmin gösterime girdiği festival izleyicileri bir yandan karamsarlığa

https://www.birgun.net/haber/yikim-ve-mucadele-beyaz-perdede-406670
https://www.birgun.net/haber/yikim-ve-mucadele-beyaz-perdede-406670


sürüklerken diğer yandan yaşam savunucularının yalnız olmadığını
gösterdi. Festival dünyanın dört bir tarafındaki ekolojik felaketleri teşhir
ederken çarenin direnişte olduğunu bir kez daha öğretti.

İki yıllık Covid arasının ardından yaşam savunucuları, yönetmenler ve
gazeteciler Bozcaada’da bir araya geldi. Özellikle uluslararası filmler,
Türkiye’nin dört bir tarafında yaşanan yağma ve talanın; sermaye ile
devletlerin tutumunun farklı olmadığını gözler önüne serdi. Öte yandan
Munzur’daki bir sloganın, İkizköy’deki bir pankartın, Kazdağları’ndaki bir
dövizin dünyanın her yerinden görüldüğünü, duyulduğunu gösterdi. Her
biri birbirinden farklı görünse de sorunların ve direnişlerin aynı olduğunu
hatırladık. Diller, yöntemler, çekimler, filmler farklıydı ama mesaj aynıydı:
Kapitalizmi yıkacağız!
Hem festivalin son 2 gününe yetişebildiğim hem de aynı anda farklı
gösterimler olduğu için birçok filmi kaçırsam da ulusal ve uluslararası
birçok filmi izleme şansı buldum.

AKKUYU İÇİN DERS
ÇIKARILACAK FİLM

İlk izlediğim film Türkiye için
de ders niteliğindeydi. The
Insivible Island (Görünmez
Ada) adlı film, Fukuşima
Nükleer Santralı’nda yaşanan
felaketin ardından göç eden
insanları ve temizleme

işçilerini konu ediniyor. “Bu asla olmaz sandık” cümleleriyle başlayan film,
göç etmek zorunda kalan halkın, yıllarca nükleer santralın aşırı güvenliği
olduğu ve kaza riskinin olmadığı yalanlarıyla kandırıldığını anlatıyor.
Yönetmen koltuğunda uzun yıllar Japonya’da yaşayan Fransız yönetmen
Keïko Courdy’un oturduğu filmde ‘vasıfsız ve tecrübesiz’ insanların santral
ve çevresinde temizleme işçi olarak çalışan insanların ailelerinden uzak
radyasyon içerisinde nasıl çalıştıklarını ve hissettiklerini izleyici aktarıyor.
Temizleme işçilerinden birinin “Nükleer santral insan ırkına uygun değil”
cümlesi adeta filmi özetliyor.

KURUYAN BİR GÖLÜN ETRAFINDAKİ YAŞAMLAR



İzlediğim ikinci film ise gazeteci yazar Özer Akdemir’in çocukluğunun
geçtiği Seyfe Gölü’nün yok oluş hikayesini anlattığı ‘Seyfe’ oldu. Kırşehir’in
35 kilometre doğusunda bulunan, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan
göl şuan adeta tuz çölüne dönmüş durumda. Belgeselde gölü kurutan
sebepler şöyle sıralanıyor. “İklim krizi, hükümetin hatalı politikaları, tarımda
yanlış su kullanımı..” Uzmanlar ve bölge halkıyla röportajların yer aldığı
belgesel, insan müdahalesinin son bulmasıyla gölün tekrar canlanabileceği
umuduyla son buluyor. Akdemir belgeselde şöyle diyor: “Yaşam yok
ediliyor, biz burada turnaları çekmek istiyoruz, bu çölü değil.”

BİR YERDE DİRENİŞ VARSA UMUT DA VAR

Belgesellerde sadece yıkım yoktu. Umudumuzu diri tutan direnişlerin
işlendiği, tüylerin ürperdiği filmler de festivalde yer aldı. Direniş deyince
İkizköy’ü ve Kazdağları’nı görmemek olmazdı. Nesime Karateke, Kazdağları
Direnişçileri’nin tüm baskılara, hava koşullarına rağmen alanı terk
etmemesini; farklı bir yaşamın nasıl var edildiğini yaptığı çekimlerle bizlere
gösterdi.

Tüm yaşam savunucularına örnek olan son zamanlarda gündemden
düşmeyen İkizköy de festivalde unutulmadı. Yönetmenliğini Selen
Çatalyürekli’nin yaptığı Umut Her Zaman Var: İkizköy’ün hikayesi umutları
tazeledi. Uzun yıllar termik santrallarla bölgeyi kirleten, maden sahalarıyla
ağaç katliamı yapan şirkete İkizköylüler ‘dur’ diyor. Tek bir ağacı bile
vermeyeceğiz diyen köylüler 1 buçuk senedir Akbelen Ormanı’nı
şirketlerden koruyor. Mücadelenin anlatıldığı belgesel adeta ‘bir yerde
direniş varsa umut da var’ diyor.

***

BOZCADA’DA BOZCAADA’YI ANLATTI

Uzun yıllar BIFED’in ekibinde yer alan Mustafa Dermanlı bu sene
yönetmenliğini yaptığı ‘Denizde Kalan’ belgesiyle de festivale katkı sundu.
Bozcaada gerçekleşen festivalde Bozcaada’nın anlatıldığı tek filmde
bölgedeki balıkçılığın geçmişten günümüze değişimi yer alıyor. 37 uzman
ve balıkçının konuştuğu film “Bitti, balık bitti” sözleriyle başlıyor. Rumlardan
öğrenilen süngerciliğin ve balıkçılığın sosyolojik ile ekonomik etkilerinin yer
aldığı belgesel bir kültürün nasıl yok edildiğini gözler önüne seriyor. Eski



balıkçıların sözleri ise hafızalardan silinmeyecek: “Hadi bizden geçti, böyle
giderse çocuklarımız balık yiyemeyecek.”

BÜYÜK ÖDÜL MEKSİKA’YA GİTTİ

Bu yıl 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü “Yo’eme Labirenti” filmi kazandı.

ÖDÜL ALAN FİLMLER



17.10.2022
https://www.magmadergisi.com/sanat-haberleri/bifed-buyuk-odulu-direnis
e

BIFED Büyük Ödülü Direnişe

Magma’nın basın destekçisi olduğu Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali 2022 sona erdi. Festivalin büyük ödülü, yönetmenliğini Meksikalı
yönetmen Sergi Pedro Ros’un yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui
Kabilesi’nin direnişine odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.

Bu yıl 9. yaşını kutlayan ve COVID-19 salgını nedeniyle iki sene sonra ilk defa
yüz yüze düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali
(BIFED) sona erdi. Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı
bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve
öğrenciler festivalde buluştu.

https://www.magmadergisi.com/sanat-haberleri/bifed-buyuk-odulu-direnise
https://www.magmadergisi.com/sanat-haberleri/bifed-buyuk-odulu-direnise


101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu ancak 14 filmin yarıştığı
festivalde, Ana Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen
Uluslararası Yarışma Ödülü’nü “Yo’eme Labirenti” filmi kazandı. İkincilik
Ödülü olan Madam Melpho Ödülü, Brezilya yapımı “Edna” filminin oldu.
Ana Yarışma Jürisi, geçen senelerden farklı olarak bu sene bir filme de
Mansiyon Ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu’nu kazanan film,
Almanya ve Ekvador yapımı “Benim Bu Çalınmış Ülkem”.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü de Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Gaia jürisi de yine önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon Ödülü,
Türkiye’den Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek göç edenlerin hikâyesini anlattığı Haymatlos (Stateless) filmine
verildi.



“Filmlerimiz birbiriyle konuşuyor”

Festival Yönetmeni Petra Holzer, kapanış töreninde “Senenin büyük bir
kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son
ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da
güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız
bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu
nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de
söylediği gibi “birbiriyle konuşuyor.” Bizler de öyle, birbirimizle
konuşuyoruz, gerçekten konuşuyoruz” dedi.

Hayata Ulaşımları Tüketilmiş: Yo’eme
Labirenti

Jüri, Sergi Pedro Ros’un filmi Yo’eme
Labirenti’ne Fethi Kayaalp birincilik ödülü
verilmesi hakkında “Film seyirciyi
gerçeküstü, ruhani manzaralara götürüp
ilkel tribal ayinleri günümüz şiddeti ve
yıkımlarıyla harmanlıyor. Tam ve mecazi
anlamıyla, hayata ulaşımları tüketilmiş.
Yönetmen Yaqui halkı ile bir güven bağı
kurup onları empati ve saygı ile gösterip
hikâyeyi keşfederken kendi hayatını



tehlikeye atmıştır. Ana hayat damarları olan yerel nehirlerinin suyunu
kaybettikten sonra bile, film kabilenin aralıksız direncine odaklanıyor”
olarak açıkladı.

Hayat ile Gerçek Arasında: Edna

Uluslararası Yarışma kategorisinde ikincilik
ödülünü kazanan Eryk Rocha’nın “Edna”
belgeselini jüri şöyle anlattı: “Sert şiirsel
görüntülerle Edna’nın özel hayatı ve
topluluğu hakkındaki düşüncelerini
harmanlayarak bizi Edna’nın zorluklar
içinde büyüdüğü dünyasına götürüyor.
Hayatı, onurlu bir hayat sürebilmek için
ebedi, devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi.
Edna’nın unutulması güç olan hatıralarına
ve kendi kelimelerine odaklanan film,
Brezilya’da Amazon’da yaşayan ve yavaş
yavaş, kuşaktan kuşağa kendi

topraklarından ve kimliklerinden uzaklaştırılan halkın trajik kaderini ortaya
çıkarıyor.”

Düşünmeye teşvik eden: 0.2 Miligram
Altın

Gaia jürisi “Belgesel kapitalizm,
sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan
merkezcilik arasında kurduğu bağlantıları,
farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler
boyunca düşünmeye teşvik etmekte” diye
nitelendirdiği belgeseli şöyle tanımladı:
“Sinematik dili, kurgusu ve ses kullanımı
itibariyle de dikkate değerdir: Sular altında
kalması beklenen bir köyün insansız
fotoğraflarına eşlik eden rüzgâr, çocuk ve
çan sesleri oradaki yaşamı hatırlatmakta;
yönetmenin nüfuz edemediğini
düşündüğü Amazon Ormanları’nın uzak



açı fotoğraflarıyla içinde yürürken kameraya aldığı Ardennes Ormanları’nın
hışırtısı iki farklı orman dünyasına açılmaktadır.”

Yerli Halkın Direnişi: Benim Bu Çalınmış
Ülkem

Festival jürileri Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nü
açıklayarak, kazanan yönetmen Marc
Wiese’i duyurdu ve bu ödülü “Benim Bu
Çalınmış Ülkem”e vermelerinin nedenini
açıkladı: “Ekvador’un doğal kaynaklarının
yağmalanması ve buna karşı olan yerlilerin
zorlukları ile ilgilenen Marc Wiese, hayatını
tehlikeye atan çekimler etkileyici
sinematografi ve şiirsel anların da
gösterimiyle dünyaya umut dolu ve
zorlayıcı bir mesaj veriyor. Türkiye’nin de

içinde bulunduğu birçok ülkenin, uluslararası kurumlar ve yerel yetkililer
tarafından bu tarz yıkımlara sürüklendiğini görebiliriz. Daha fazla cesur
insanın, dağlarını, nehirlerini ve topluluklarını korumaya çalıştıkları cesur
filmlerine ihtiyacımız var. Jüri bu umut, mücadele ve adalet duygularını
aşılayan ve festivalin ‘Savunucuları Savun’ ve ‘Yeşil Adalet’ sloganlarıyla
uyuşan bu filme özellikle değinmek istedi.”



17.10.2022
https://filmhafizasi.com/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti/

BIFED Büyük Ödülü Meksika’ya Gitti!

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran 1000’in
üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü‘nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un
yaptığı, artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan Yo’eme Labirenti filmi aldı.

https://filmhafizasi.com/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti/


Bu yıl 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu, Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle
gerçekleştirilen ekoloji temalı belgesel festivali BIFED kapsamında 14 filmin
yarıştı. Festivalin Ana Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen
Uluslararası Yarışma Ödülü’nü Yo’eme Labirenti filmi kazandı. İkincilik
ödülü olan Madam Melpho Ödülü‘nü ise Brezilya yapımı Edna filmi
kazanmayı başardı. Ayrıca bu sene Ana Yarışma jürisi, geçen senelerden
farklı olarak bir filme de mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu
kazanan film ise Almanya ve Ekvador yapımı Benim Bu Çalınmış Ülkem
filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de mansiyon ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri



gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler yapıldı ve
film gösterimlerinin ardından adaya gelen yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.

Holzer: Filmlerimiz Birbiriyle Konuşuyor
BIFED ekibinden Nazlı Salcıoğlu’nun sunduğu törende konuşan festival
yönetmeni Petra Holzer şunları söyledi:

“Senenin büyük bir kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken son bir ayda
tüm ekip son ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla
daha da güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız
bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu
nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de
söylediği gibi birbiriyle konuşuyor. Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz,
gerçekten konuşuyoruz.”



Büyük Ödül, Meksika’da Savaşla Mücadele Eden Yaqui Kabilesini
Anlatan Yo’Eme Labireti Filminin

Meksikalı film yönetmeni Sergi Pedro Ros’un filmi Yo’eme Labirenti’ne
Fethi Kayaalp Birincilik Ödülü verilmesi hakkında jüri adına Andres Veiel ve
Daniel Lambo şu açıklamayı yaptı:

“Film seyirciyi gerçeküstü, ruhani manzaralara götürüp ilkel tribal ayinleri
günümüz șiddeti ve yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve mecazi anlamıyla,
hayata ulaşımları tüketilmiș. Yönetmen, Yaqui halkı ile  bir güven baḡı
kurup onları empati ve saygı ile gösterip hikayeyi keșfederken kendi
hayatını tehlikeye atmıștır. Ana hayat damarları olan yerel nehirlerinden
gelen suyu kaybettikten sonra bile film, kabilenin aralıksız direncine
odaklanıyor.”

Edna’nın Gerçeklik ve Hayal Arasındaki Hikayesini Anlatan Edna Filmi
İkinci Oldu
BIFED jüri üyelerinden Joanna Arong Vazquez ve Daniel Lambo, ikincilik
ödülü olan Madam Melpo’yu alan belgeseli açıkladı. Uluslararası Yarışma
kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Eryk Rocha’nın Edna belgeselini
jüri, “Sert șiirsel görüntüler ile Edna’nın özel hayatı ve topluluḡu hakkındaki
düșüncelerini harmanlayarak bizi Edna’nın zorluklar içinde büyüdüḡü



dünyasına götürüyor. Hayatı, onurlu bir hayat sürebilmek için ebedi,
devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi. Edna’nın unutulması güç olan
hatıralarına ve kendi kelimelerine odaklanan film; Brezilya’da, Amazon’da
yașayan ve yavaș yavaș kușaktan kușaḡa kendi topraklarından ve
kimliklerinden  uzaklaștırılan halkın trajik kaderini ortaya çıkarıyor.”
açıklamasıyla duyurdu.

Öğrenci Ödülü Gaia’nın Kazananı 0.2 Miligram Altın Oldu
3 kişilik Gaia jüri ekibi Eliane Raheb, Eser Yağcı, Sibel Yardımcı’dan oluşan
jüri ekibinin ortak açıklamasıyla yapıldı. Jüriler “Belgesel kapitalizm,
sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan merkezcilik arasında kurduğu
bağlantıları, farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler boyunca düşünmeye
teşvik etmekte.” diyerek belgeseli tanımladı.

“Sinematik dili, kurgusu ve ses kullanımı itibariyla da dikkate değerdir:
Sular altında kalması beklenen bir köyün insansız fotoğraflarına eşlik eden
rüzgar, çocuk ve çan sesleri oradaki yaşamı hatırlatmakta; yönetmenin
nüfuz edemediğini düşündüğü Amazon ormanlarının uzak açı
fotoğraflarıyla içinde yürürken kameraya aldığı Ardennes ormanlarının
hışırtısı iki farklı orman dünyasına açılmaktadır.” diyerek ödülün kazananı
yönetmen Diego Quinderé de Carvalho’yu tebrik ettiler.

Ekvador’daki Yerli Halkın Direnişini Anlatan Benim Çalınmış Ülkem, Jüri
Özel Mansiyon Ödülü’nü Aldı
BIFED jürileri Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nü açıklayarak kazanan yönetmen
Marc Wiese’i duyurdu ve bu ödülü Benim Bu Çalınmış Ülkem’e
vermelerinin nedenini açıkladı. “Ekvador’un doḡal kaynaklarının
yaḡmalanması ve buna karșı olan yerlilerin zorlukları ile ilgilenen Marc
Wiese, hayatını tehlikeye atan çekimleri, etkileyici sinematografisi ve șiirsel
anların da gösterimi ile dünyaya umut dolu ve zorlayıcı bir mesaj veriyor.
Türkiye’nin de içinde bulunduḡu birçok ülkenin, uluslararası kurumlar ve
yerel yetkililer tarafından bu tarz yıkımlara sürüklendiḡini görebiliriz. Daha
fazla cesur insanın daḡlarını, nehirlerini ve topluluklarını korumaya
çalıștıkları cesur filmlere ihtiyacımız var. Jüri bu umut, mücadele ve adalet
duygularını așılayan ve festivalin ‘Savunucuları Savun’ ve ‘Yeșil Adalet’
sloganlarıyla uyușan bu filme özellikle deḡinmek istedi.” açıklamasını
yaparak Ana Yarışma Mansiyon Ödülü’nün Ekvadorlu yerli mücadelecilere
gittiğini belirtti.

Gaia Jüri Özel Mansiyon Ödülü ise Türkiye’den Mustafa Aydın’ın Haymatlos
Filmine Verildi



Jüri, “Mültecilerin, özellikle de Afgan mültecilerin yolculuk ve hayatta kalma
mücadelesini aktarmaktaki çabası ve niyetiyle Mustafa Aydın’ın
yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Haymatlos filmi jüri tarafından
övgüye değer bulunmuştur.” diyerek belgeseli ve yönetmen Mustafa
Aydın’ı tebrik etti.

BIFED kapanış töreninin ardından Ana Yarışma’nın kazanan filmi Yo’eme
Labirenti salondaki izleyicilerle tekrar buluştu. Ana Yarışma ve Gaia
kategorisinin kazanan filmleri, festivalin son gününde 16 Ekim Pazar günü
Bozcaada’da izleyicilerle tekrar buluşacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada
karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği
heykel, kazanan yönetmenlere verildi. Festivalin bu seneki tasarımını
Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma
isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de festival misafirlerine ve
izleyicilerine dağıtıldı.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi iş
birliğiyle gerçekleştirilen Green Film Network üyesi olan BIFED; Demirer
Holding’in ana destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Mey/Diageo, Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi,
Alba Sigorta ve Bozcaada Aral Çiftliği destekleriyle yapıldı.

BIFED Ödül Kazanan Filmler
Uluslararası (Ana) Yarışma

1. Yo’eme Labyrinth (Yo’eme Labirenti), Sergi Pedro Ros, Meksika, 2019 |
Fethi Kayaalp Büyük Ödülü

2. Edna, Eryk Rocha, Brezilya, 2021 | Madam Melpho İkincilik Ödülü

Uluslararası (Ana) Yarışma Mansiyon
This Stolen Country of Mine (Benim Bu Çalınmış Ülkem) – Marc Wiese,
Almanya, Ekvador, 2022

Gaia Öğrenci Ödülü
0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) – Diego Quinderé de Carvalho,
Belçika & Portekiz & Macaristan & Brezilya, 2022

Gaia Öğrenci Mansiyon
Haymatlos (Stateles) – Mustafa Aydın, Türkiye, 2022
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BIFED Büyük Ödülü Meksika’ya gitti

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran 1000’in
üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü'nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un
yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.

Bu yıl 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü “Yo’eme Labirenti” filmi kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam
Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı “Edna” filmi kazanmayı başardı. Ayrıca

https://www.demokrathaber.org/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti


bu sene Ana Yarışma Jürisi, geçen senelerden farklı olarak bir filme de
Mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel Mansiyonu kazanan film ise
Almanya ve Ekvador yapımı “Benim Bu Çalınmış Ülkem” filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.



HOLZER: Filmlerimiz birbiriyle konuşuyor

BIFED ekibinden Nazlı Salcıoğlu’nun sunduğu törende konuşan Festival
Yönetmeni Petra Holzer “Senenin büyük bir kısmında ve son dört ay
aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son ayrıntıları hazırlarken sizleri
görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da güçlenen bir his bu;
kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız bilgisayarların arkasında sizleri
görebildiğime inanıyorum. Galiba bu nedenle burada bir hayli mutlu insan
oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de söylediği gibi “birbiriyle konuşuyor.”
Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz, gerçekten konuşuyoruz.” dedi.

BÜYÜK ÖDÜL, MEKSİKA’DA SAVAŞLA KARŞI KARŞIYA KALAN YAQUI
KABİLESİNİN TOPRAK VE YAŞAM MÜCADELESİNİ ANLATAN “YO’EME
LABİRENTİ” FİLMİNİN

Jüri, Meksikalı film yönetmeni Sergi Pedro Ros’un filmi Yo’eme Labirenti’ne
Fethi Kayaalp birincilik ödülü verilmesi hakkında “Film seyirciyi gerçeküstü,
ruhani manzaralara götürüp, ilkel tribal ayinleri günümüz șiddeti ve
yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve mecazi anlamıyla, hayata ulașımları
tüketilmiș. Yönetmen Yaqui halkı ile  bir güven baḡı kurup onları empati ve
saygı ile gösterip hikayeyi keșfederken kendi hayatını tehlikeye atmıștır.
Ana hayat damarları olan yerel nehirlerinin suyunu kaybettikten sonra bile,



film kabilenin aralıksız dirençine odaklanıyor.” olarak açıkladı. Açıklamayı
jüri adına Andres Veiel ve Daniel Lambo yaptı.

BREZİLYA AMAZONLARINDA KATLİAMLAR ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ
GEÇMİŞİNİN PEŞİNDEN GİDEN EDNA’NIN GERÇEKLİK VE HAYAL
ARASINDAKİ HİKAYESİ “EDNA” FİLMİ İKİNCİ

Jüri üyeleri ikincilik ödülü Madam Melpo’yu alan belgeseli jüri ekibinden
Joanna Arong Vazquez ve Daniel Lambo açıkladı. Uluslararası Yarışma
kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Eryk Rocha’nın “Edna” belgeselini
jüri, “Sert șiirsel görüntüler ile Edna’nın özel hayatı ve topluluḡu hakkındaki
düșüncelerini harmanlayarak bizi Edna’nın zorluklar içinde büyüdüḡü
dünyasına götürüyor. Hayatı, onurlu bir hayat sürebilmek için ebedi,
devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi. Edna’nın unutulması güç olan
hatıralarına ve kendi kelimelerine odaklanan film, Brezilya’da Amazon’da
yașayan ve yavaș yavaș, kușaktan kușaḡa kendi topraklarından ve
kimliklerinden  uzaklaștırılan halkın trajik kaderini ortaya çıkarıyor.”
açıklamasıyla duyurdu.

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ GAIA’NIN KAZANANI YER BİLİMCİ, ALTIN MADENİ
İŞÇİSİ VE BİR GÖK BİLİMCİNİN BELÇİKA ORMANLARINDA KEŞFİNİ
ANLATAN “0.2 MİLİGRAM ALTIN”

3 kişilik Gaia jüri ekibi Eliane Raheb, Eser Yağcı, Sibel Yardımcı’dan oluşan
jüri ekibinin ortak açıklamasıyla yapıldı. Jüriler, “Belgesel kapitalizm,
sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan merkezcilik arasında kurduğu
bağlantıları, farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler boyunca düşünmeye
teşvik etmekte.” diyerek belgeseli tanımladı.

“Sinematik dili, kurgusu ve ses kullanımı itibariyle de dikkate değerdir:
Sular altında kalması beklenen bir köyün insansız fotoğraflarına eşlik eden
rüzgâr, çocuk ve çan sesleri oradaki yaşamı hatırlatmakta; yönetmenin
nüfuz edemediğini düşündüğü Amazon ormanlarının uzak açı
fotoğraflarıyla içinde yürürken kameraya aldığı Ardennes ormanlarının
hışırtısı iki farklı orman dünyasına açılmaktadır. ” diyerek ödülün kazananı
yönetmen Diego Quinderé de Carvalho’yu tebrik ettiler.

ÇİN’İN EKVADOR’DAKİ DOĞAL KAYNAKLARA ERİŞMEK İÇİN YAPTIĞI
İŞGALİN KARŞISINDA YERLİ HALKIN DİRENİŞİNİ ANLATAN “BENİM BU
ÇALINMIŞ ÜLKEM” JÜRİ ÖZEL MANSİYON ÖDÜLÜNÜ ALDI



Festival jürileri Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nü açıklayarak, kazanan
yönetmen Marc Wiese’i duyurdu ve bu ödülü “Benim Bu Çalınmış Ülkem”e
vermelerinin nedenini açıkladı. "Ekvador’un doḡal kaynaklarının
yaḡmalanması ve buna karșı olan yerlilerin zorlukları ile ilgilenen Marc
Wiese, hayatını tehlikeye atan çekimler etkileyici sinematografi ve șiirsel
anların da gösterimi ile dünyaya umut dolu ve zorlayıcı bir mesaj veriyor.
Türkiye’nin de içinde bulunduḡu birçok ülkenin, uluslararası kurumlar ve
yerel yetkililer tarafından bu tarz yıkımlara sürüklendiḡini görebiliriz. Daha
fazla cesur insanın, daḡlarını, nehirlerini ve topluluklarını korumaya
çalıștıkları cesur filmlerine ihtiyacımız var. Jüri bu umut, mücadele ve
adalet duygularını așılayan ve festivalin ‘Savunucuları Savun’ ve ‘Yeșil
Adalet’ sloganlarıyla uyușan bu filme özellikle deḡinmek istedi.”
açıklamasını yaparak Ana Yarışma Mansiyon Ödülü’nün Ekvadorlu yerli
mücadelecilere gittiğini belirtti.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali'nde ödüller
sahiplerini buldu

9'uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde
(BIFED) ödüller sahiplerine verildi. 101 ülkeden başvuran 1000'in üzerinde
belgesel arasından 14'ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük
Ödülü'nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros'un yaptığı
artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi'nin direnişine odaklanan
'Yo'eme Labirenti' isimli belgesel aldı.
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Bu yıl 101 ülkeden, 1000'i aşkın belgeselin başvurduğu ekolojik temalı
belgesel festivalinde 14 belgeselin yarıştığı Ana Yarışma kategorisinde Fethi
Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü'nü 'Yo'eme Labirenti' filmi
kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı
'Edna' filmi kazandı. Jüri Özel Mansiyon ödülünü kazanan film ise Almanya
ve Ekvador yapımı 'Benim Bu Çalınmış Ülkem' filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü'nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,

Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.

Ayrıca jüri, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci filmlerinden

birine de mansiyon ödülü vermek istedi.



Mansiyon ödülü Türkiye'den genç yönetmen Mustafa Aydın'ın
Afganistan'dan Türkiye'ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini
anlattığı Haymatlos (Stateless) belgeseline verildi. Toplam 4 kategoride 53
filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim
mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu.

Bozcaada'da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri gerçekleşti.
Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler yapıldı ve film
gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.

'FİLMLERİMİZ BİRBİRİYLE KONUŞUYOR'

Törende konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, “Senenin büyük bir
kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son
ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da
güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız
bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu
nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres'in de
söylediği gibi birbiriyle konuşuyor. Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz,
gerçekten konuşuyoruz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Ana Yarışma'nın kazanan filmi 'Yo'eme
Labirenti' salondaki davetlilere izletildi. Program sanatçı Pınar Tınç'ın
doğada karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı 'Mavi Zamanı' ismini
verdiği heykelin kazanan yönetmenlere verilmesiyle sona erdi.
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Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)- BU yıl 9'uncusu düzenlenen
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) ödüller
sahiplerine verildi. 101 ülkeden başvuran 1000'in üzerinde belgesel
arasından 14'ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü
yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros'un yaptığı artık
topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi'nin direnişine odaklanan 'Yo'eme
Labirenti' isimli belgesel aldı.
Bu yıl 101 ülkeden, 1000'i aşkın belgeselin başvurduğu ekolojik temalı
belgesel festivalinde 14 belgeselin yarıştığı Ana Yarışma kategorisinde Fethi
Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü'nü 'Yo'eme Labirenti' filmi
kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı
'Edna' filmi kazandı. Jüri Özel Mansiyon ödülünü kazanan film ise Almanya
ve Ekvador yapımı 'Benim Bu Çalınmış Ülkem' filmi oldu. Öğrenci filmlerine
verilen Gaia Ödülü'nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan, Brezilya ortak
yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı. Ayrıca jüri, önceki
senelerden farklı olarak bu sene öğrenci filmlerinden birine de mansiyon
ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü Türkiye'den genç yönetmen Mustafa
Aydın'ın Afganistan'dan Türkiye'ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin
hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless) belgeseline verildi. Toplam 4
kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler,
iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu.
Bozcaada'da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri gerçekleşti.
Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler yapıldı ve film
gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.
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'FİLMLERİMİZ BİRBİRİYLE KONUŞUYOR'

Törende konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, "Senenin büyük bir
kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son
ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da
güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız
bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu
nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres'in de
söylediği gibi birbiriyle konuşuyor. Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz,
gerçekten konuşuyoruz" dedi
Yapılan konuşmaların ardından Ana Yarışma'nın kazanan filmi 'Yo'eme
Labirenti' salondaki davetlilere izletildi. Program sanatçı Pınar Tınç'ın
doğada karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı 'Mavi Zamanı' ismini
verdiği heykelin kazanan yönetmenlere verilmesiyle sona erdi.(DHA)
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Bozcaada’da belgesel mevsimi

Bozcaada’da yapılan Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali’ndeki (BİFED) gözlemlerimi
anlatmaya çalıştığım yazımı tam bitirmiştim ki
Amasra’daki maden ocağında meydana gelen
patlama haberleri düştü gündeme. Onlarca
işçinin yaralandığı patlamada şu ana kadar 41
işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Umarım ölü
sayısı artmaz ve umarım işçilerin yaşamının
birkaç liralık maskelerden, baretlerden daha
değersiz olduğu bu sistemdeki son iş cinayeti
olur bu!

TUZLA’DAN AMASRA’YA ÇIĞLIK
Bozcaada’daki belgeseller arasında işçilerin ve üretici köylülerin çalıştığı
koşullar, bu koşullar nedeniyle nasıl sağlıklarını yitirdiğine dair de birçok
belgesel vardı.

Onlardan birisi Ethem Özgüven, Petra Holzer ve Selçuk Erzurum’lunun
ortaklaşa yönetmenliklerini yaptıkları “4857” adlı belgesel. İstanbul Tuzla
havzasındaki tersanelerde çalışan işçilerin adeta kölelik olarak
nitelendirilebilecek çalışma koşulları ve her gün onların yollarını endişe
içinde gözleyen ailelerinin dramlarını anlatan “4857”, ne yazık ki daha dün
Amasra’da olduğu gibi sık sık bu endişeli bekleyişlerin acı bir çığlık ile son
bulduğu iş cinayetleri gerçeğiyle yüzleştiriyor izleyiciyi. Adını Türkiye’deki İş
Kanunu’nun numarasından almış belgesel bir izleyicinin dediği gibi
“çapaksız” bir anlatımla, işçilerin çalışma koşullarını ve iş cinayetine kurban
gitmelerini cansız bedenleri izleyenin gözüne sokmadan anlatmayı tercih
etmiş. Tabii bu bir tercih meselesi. Bazı yönetmenler somut gerçeği, ne
kadar acı olursa olsun, tahammül sınırlarını da zorlayarak izleyiciye
göstermeyi tercih ederler. Böylesini daha etkili olduğunu düşünürler ki

https://www.evrensel.net/yazi/91790/bozcaadada-belgesel-mevsimi


hakikaten daha etkilidir belki ama doğru mudur? Yıllardır tartışılan
konulardan biridir bu.

İki günde birçok belgesel izleme şansım oldu BİFED’de. Dokuzuncusu
yapılan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, pandemi
nedeniyle online yapılan iki yılın ardından bu yıl yüz yüze yapıldı. 12-16 Ekim
tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Bozcaadalılar kadar Çanakkale ve
civar il-ilçelerden gelenler belgesele, söyleşi ve çeşitli atölyelere doydular.
Turizm mevsiminin bittiği, yaz tatili için adayı hınca hınç dolduran
turistlerin el ayak çektiği, Arnavut kaldırımlı daracık sokakların sert
sonbahar rüzgarlarına, adanın esas sahipleri olan kediler, köpekler ve mavi
gözlü kargalara kaldığı güz günlerine hakikaten çok yakışıyor bu festival.

ZEHİRLEDİĞİNE İLAÇ SATMAK!..
Şu ana kadar izlediğim belgeseller içinde en beğendiklerim arasına Ethem
Hocaların 2008 yılında yaptıkları ve “özel gösterim” bölümünde gösterilen
“4857”nin yanına bir Fransız belgeseli olan “Nöbetçiler”i de eklemem
gerekiyor. Asbeste maruz kalan işçilerin ve tarım zehirleri nedeniyle hasta
olan çiftçilerin sağlıklarının bozulması sürecini, hak arama mücadelelerini
anlatan bir buçuk saati aşan belgesel gerçekten meselenin birçok yönüne
ışık tutuyor. Fransa’da, çeşitli sanayi kollarında çalışan işçiler, daha
1930’larda sağlığa geri dönüşümsüz zararlar verdiği bilinen asbest
üretiminde çalıştırılıyorlar. Patronlar, bu gerçeği bilmelerine rağmen işçileri



gerekli önlemleri almadan çalıştırıyorlar ve hasta olduklarında da işten
çıkarıyorlar. Sonrasında işçinin yıllar süren hak mücadelesi, hukuk savaşımı
başlıyor. Hakkını arayan işçiyi “deli” diye hastaneye bile attırıyor bu
patronlar. Tarım zehirlerine maruz kaldıkları için zehirlenen çiftçilerin uzun
soluklu ve son derece yıpratıcı olan hak arama mücadelesini de çok iyi
anlatmış belgesel. Monsanto’nun ürettiği tarım zehirden etkilenip bayılan
bir çiftçinin gözünü hastane odasında açtığında gördüğü ilk şeyle ilgili
sözleri neyle karşı karşıya olunduğunu çok güzel anlatıyor: “Gözümü
açtığımda tepemde bana verdikleri serum şişesini gördüm. Üzerinde Bayer
yazıyordu. Beni zehirleyen tarım ilacını da bu şirket üretiyordu. O zaman
anladım ki bu şirketler bize sağlığımızı kaybettirme pahasına tarım zehri
satarak kasalarını dolduruyorlar, bu zehirlerden biz hastalanınca bu sefer
de ilaç diye sattıkları maddelerle bizi soyuyorlar”!

ÇORBA
“Nöbetçiler” meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren, sağlıkları
bozulan işçilerin ve ailelerin dramını ortaya koyarken belgeselde bu sürecin
içinde avukat ve aktivist olarak yer alan Annei Thebeud Mony’nin, gösterim
sonrası gerçekleştirilen söyleşideki emek ve ekoloji mücadelelerinin nasıl
ortaklaşabileceğine dair değerlendirmeleri de son derece önemliydi.
Bozcaada’nın önemli konuklarından birisi olan Annie’nin yanı sıra söyleşide
Dr. Aslı Odman’ın ve iş cinayetleri nedeniyle hakkını arayan ailelerin



davalarına yoğunlaşan Av. Berrin Demir’in katkıları da son derece
öğreticiydi. “Çalışmak sağlığa zararlıdır” Kitabının Yazarı Annei Thebeud
Mony’nin Fransa devleti tarafından işçi sağlığı konusundaki çabaları
nedeniyle kendisine verilen Legion De Honore nişanını “İşçi sağlığına
yönelik çabalar kolektif bir süreçtir, bireylere ödül verilemez. Ayrıca Fransa
devleti bu meselede samimi ise işçi sağlığını hiçe sayan şirketlere engel
olsun” diyerek reddettiğini de yeri gelmişken belirtelim. Annei “Nöbetçiler”
belgeselini dağınık işçi mücadelesinin hafızasına ışık tutmak için
yaptıklarını belirtti. Emek ve ekolojik mücadelenin başarılı olması ile ilgili
görüşlerini ise “çorba yapma” metoforu ile anlatmayı tercih etti:
“Mücadelenin ana malzemesi sanayi suçlarına bedenen maruz kalanlar
işçiler, çiftçiler ve yerellerde yaşayan insanlar olmalı. Onlar harekete
geçmedikçe, yapılabilecek çok birşey yok. En önemli maya unsurlarından
biri bilgiyi üretenlerin işyeri hekimleri, halk sağlıkçıları, kimyacılar gibi
uzmanların bu mücadele sürecinde işçi-çiftçilerle bir araya gelmeleri ve bir
frekansta buluşmaları. Sorunu yaşayanların bilgisi ile uzmanların bilgisi
yarışmamalı, birleşmeli. İki bilgi türünün birleşmesinden bahsediyoruz.
Bileşimin üçüncü öznesi ise hukukçular. Vaka vaka gitmek çok önemli.
Tekil vakaları bireysel hukuktan çıkarıp kamu hukukuna çekmek çok
önemli. Son aktör, taammüden işlenen bu kırımların, işlenen suçların
görünmezlik duvarını yıkan gazetecilere, belgeselcilere ihtiyaç var. İdeolojik
perdelemeyi yıkmak gerekiyor.”

ÇALINMIŞ ÜLKELER
“Benim Bu Çalınmış Ülkem” yönetmenliğini Marc Wiese’in yaptığı
Almanya-Ekvador yapımı bir belgesel. Bu yıl tamamlanan belgesel Çin’in iş
birlikçi hükümetler eliyle Ekvador’un doğal kaynaklarını sömürmesini ve bu
sömürüye karşı köylülerin kora kor direnişini anlatıyor.

Belgeselde, Yerli Lider Paúl Jarrín Mosquera ve Araştırmacı Gazeteci
Fernando Villavicencio, Çin’in ülkelerini “gayriresmi” işgaline ve yozlaşmış
hükümete karşı verilen savaşa öncülük ediyorlar. Köylülerin direnişi, polis
güçlerinin saldırıları, yağmayı araştıran gazetecinin evinin basılması ve
ölüm, hapis tehditleri...

Türkiye’deki bir ekoloji mücadelesinden kesitler gibi de izleyebilirsiniz
belgeseli. Dünyanın her yerinde kapitalist sömürü çarkı aynı işliyor. Bu
sömürüye karşı verilen emek-ekoloji mücadelelerinin güçleri ve
güçsüzlükleri de aynı aşağı yukarı; örgütlü mücadele edildikçe başarı
gelebiliyor. Aksi durumda yerel, bireysel çabaların başarıya ulaşması son
derece güç...



SEYFE İLK GÖSTERİMİNİ YAPTI
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde, geçtiğimiz mayıs ayında
tamamladığımız Kırşehir’e bağlı Mucur
ilçesi yakınında kuruyan Seyfe Gölü’nü
anlattığımız Seyfe belgeselinin de ilk
gösterimi yapıldı. Ülkemizdeki yanlış su
ve tarım politikalarının yanı sıra küresel
ısınmanın da etkisiyle gittikçe yok olan,
yok edilen göllere, sulak alanlara bir
saygı duruşu olsun istedik Seyfe’nin.

Festivalde gözümüze çarpan birkaç
belgeseli de şöyle sıralayabiliriz;

Çöl Cenneti, Ike Bertels, Hollanda, 2022,
88 dk.

Namibya çölündeki ıssız ve yakın zamana kadar kapalı bir elmas
kasabasının cevherin bitmesinin ardından hayalet kasaba olmaya doğru
gitmesi ve bazı sakinlerinin yaklaşan felaketi kabul etmeyi reddederek
kasabayı çürüme ve yıkımdan kurtarma mücadeleleri.

Sonuçsuz Kalma Sanatı, Friedrich von Borries, Jakob Brossmann, Almanya,
Avusturya 2021, 67 dk.

Sanatın bize iklim felaketinden çıkış yollarını gösterme gücü hakkında bir
film.

Sağılmış, Amy Taylor, Yeni Zelanda, 2021, 89 dk.

Genç bir aktivist, Yeni Zelanda’nın en güçlü endüstrisinin devleriyle
mücadele ettiği mandıra arazisinin derinliklerine iner ve kutsal inek
endüstrisinin nasıl sağıldığını ortaya çıkarır.



Kuzey Akıntısı, Steffen Krones, Almanya, 2022, 94 dk.

Arktik Okyanusu’ndaki Lofoten Takımadalarındaki Norveç’in en uzak
adalarından birinde bir Alman bira şişesi karaya vurdu. Bu buraya nasıl
geldi? Film bizi Elbe Nehri boyunca Kuzey Denizi üzerinden Norveç’e kadar
uzanan bilimsel bir maceraya çıkarıyor ve her birimizin değişiklik yapma
gücüne sahip olduğumuz bir döngünün parçası olduğumuzu gösteriyor.

Görünmez Ada, Keiko Courdy, Fransa, Japonya, 2021, 85 dk.

Film, Fukushima Daiichi’nin tsunamiden sağ kurtulan ve tahliye edilmeye
zorlanan insanların ve çok uzaklardan işe gelen insanların,
dekontaminasyon işçilerinin hikayelerini anlatıyor.

İstilacılar, Mert Gökalp,Türkiye, 2022, 60 dk.

Yapım bir yandan aslan balığı, balon balığı gibi diğer 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.

Umut Her Zaman Var: İkizköy’ün Hikayesi, Selen Çatalyürekli, Türkiye, 13
dakika, 2022.

Akbelen Ormanı’nın koruyucularının kömür üretimine karşı savaşının
hikayesi.

Denizde Kalan, Mustafa Dermanlı, Türkiye, 2022, 59 dk.’

Bozcaadalı balıkçıların anlatıları ve türlü kişisel arşiv malzemesi ile
şekillenen bu belgesel aynı zamanda Bozcaada’nın muhtemelen bu son
balıkçılarına bir saygı duruşu niteliğinde.
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Hayatta
Kalmayı
Haritalamak
Belgesel
ödüllerini
kazananlar,
kaybedenler,
gönüllerde ödül
alanlar ve çok
daha fazlası...
Bozcaada'dan
Ekoloji Filmleri
Festivali geçti.

Kuraklık, yok olan göller, kazanılan ekoloji mücadeleleri, umut veren direniş
öyküleri, iklim krizinin nedenleri, sonuçları…
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcada Uluslararası Ekoloji Filmleri
Festivali (BİFED) dün gece ( 15 Ekim 2022, Cumartesi) ödüllerin açıklandığı
törenle sona erdi.

Tören belgeselleri de izlediğimiz Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'ndeydi.
Törende hemen yanımda oturan bir Bozcaada sakini, “Yerel yönetim
değişse bile bu festival devam etse” diyordu.
Halkın, katılımını ve festivale verdiği desteği dahası, belgesellerin açtığı
mücadele kapılarını düşününce haksız değil.
Umuyorum ki hem Bozcaada sakinleri hem de bizim gibi festival nedeniyle
adayı ziyaret edenler için festival devam eder.

https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/268559-hayatta-kalmayi-haritalamak
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Dayanışma hep kıymetli
Festival dünyanın farklı ülkelerinden, farklı tecrübe ve tanıklıkları olan
onlarca filmi görme imkanı sağlıyor, “ekolojik sorunlar dünyanın her
yerinde ise mücadeleler de öyle" mesajı veriyor.

Festivalin, belgesel izleme keyfinin yanında, en güzel özelliklerinden biri de
farklı çevrelerden insanları bir araya getirmesi.
İzlediğiniz filmi yönetmeni ile tartışmak veya belgesele konu olan
mücadelenin öncüsü ile birlikte belgeseli izlemek, sanat eseri ve mücadele
arasındaki bağlantıyı, bağlantısızlığı görmek açısından önemli bir yerde
duruyor.

Ve şimdi kazananlar
Bu yıl festivale 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgesel başvurdu. 14 filmin yarıştığı
Ana Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü “Yo’eme Labirenti” filmi kazandı.
İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya'dan “Edna” filmi
aldı.
Bu yıl ödül töreninde bir farklılık daha vardı. Bir filme Mansiyon Ödülü
verildi.  Almanya ve Ekvador yapımı “Benim Bu Çalınmış Ülkem” filmi
mansiyonun sahibi.

Öğrencilere de ödüller

Öğrenci filmlerine de ödüller verildi. Gaia Öğrenci ödülü, “0.2 Miligram
Altın”a verilirken,  GAIA Jüri Özel Mansiyon Ödülü ise Türkiye’den Mustafa
Aydın’ın “Haymatlos” filmine verildi. Ki film, benim de etkilendiğim
filmlerden.
Ödül töreni Bartın'daki iş cinayeti nedeniyle buruktu. Yaşamını kaybeden 41
işçiden de söz edildi. Sahneye çıkan katılımcılar, işçi cinayetlerini hatırlattı,
ailelere başsağlığı diledi.

Peki hayatta kalmak…



Yazının başlığında söz ettiğim film ise yarışma kategorisindeki filmlerden
değildi. Film, yerli halkların yaşadığı Çad'da geçiyor.

"Hayatta Kalanı Haritalamak", topluluk ve kabilelerde yaşayan yerli halkların
yaşamını anlatması ve bir kadının değiştirme gücünü göstermesi açısından
bence gönüllerin birincisiydi. En azından benim gönlümün birincisi.
Filmi, Nacho Corbella yönetiyor ve bölgenin tek okuyan kızı Hindou
Oumarou İbrahim’e odaklanıyor.
Kadınlar sayesinde toplulukların hayatta kaldığını anlatan Hindou, onlardan
aldığı kadim bilgileri online ortama aktarıyor. Kalıcı hale getiriyor,
yaygınlaştırıyor.
Bu arada Çad, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden. Bu nedenle Çad
Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.
Hindou, bu konuda mücadele ediyor, tek tek kabileleri ziyaret ediyor, erkek
kabile yöneticilerinin içinde siyahi bir "prenses" gibi parlıyor.
Öyle birine dönüşüyor ki dünyanın dört bir yanındaki yerli halkların sesi
oluyor.
Hindou, sesi kısılmaya çalışılan, yok sayılan tüm yerli halklarla birlikte
kadınların sesi...
Şiddetsiz yeni bir hafta dileğiyle...



16.10.2022
https://www.dha.com.tr/gundem/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-fe
stivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-2147001

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali'nde (BIFED) ödüller sahiplerine verildi. 101 ülkeden başvuran
1000'in üzerinde belgesel arasından 14'ünün finale kaldığı festivalde, Fethi
Kayaalp Büyük Ödülü'nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro
Ros'un yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi'nin direnişine
odaklanan 'Yo'eme Labirenti' isimli belgesel aldı.

Bu yıl 101 ülkeden, 1000'i aşkın belgeselin başvurduğu ekolojik temalı
belgesel festivalinde 14 belgeselin yarıştığı Ana Yarışma kategorisinde Fethi
Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü'nü 'Yo'eme Labirenti' filmi

https://www.dha.com.tr/gundem/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-2147001
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kazandı. İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı
'Edna' filmi kazandı. Jüri Özel Mansiyon ödülünü kazanan film ise Almanya
ve Ekvador yapımı 'Benim Bu Çalınmış Ülkem' filmi oldu. Öğrenci filmlerine
verilen Gaia Ödülü'nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan, Brezilya ortak
yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı. Ayrıca jüri, önceki
senelerden farklı olarak bu sene öğrenci filmlerinden birine de mansiyon
ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü Türkiye'den genç yönetmen Mustafa
Aydın'ın Afganistan'dan Türkiye'ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin
hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless) belgeseline verildi. Toplam 4
kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler,
iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu.
Bozcaada'da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri gerçekleşti.
Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler yapıldı ve film
gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.

'FİLMLERİMİZ BİRBİRİYLE KONUŞUYOR'

Törende konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, “Senenin büyük bir
kısmında ve son dört ay aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son
ayrıntıları hazırlarken sizleri görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da
güçlenen bir his bu; kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız
bilgisayarların arkasında sizleri görebildiğime inanıyorum. Galiba bu
nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres'in de
söylediği gibi birbiriyle konuşuyor. Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz,
gerçekten konuşuyoruz" dedi

Yapılan konuşmaların ardından Ana Yarışma'nın kazanan filmi 'Yo'eme
Labirenti' salondaki davetlilere izletildi. Program sanatçı Pınar Tınç'ın
doğada karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı 'Mavi Zamanı' ismini
verdiği heykelin kazanan yönetmenlere verilmesiyle sona erdi.
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BIFED Büyük Ödülü Meksika’ya gitti

Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel Festivali’nde Ana Yarışma
kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma Ödülü’nü
“Yo’eme Labirenti” filmi kazandı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü Meksikalı Yönetmen Sergi Pedro
Ros’un yaptığı topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı. Jüri ödül gerekçesini “Film seyirciyi
gerçeküstü, ruhani manzaralara götürüp, ilkel tribal ayinleri günümüz
șiddeti ve yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve mecazi anlamıyla, hayata
ulașımları tüketilmiș. Yönetmen Yaqui halkı ile bir güven baḡı kurup onları
empati ve saygı ile gösterip hikayeyi keșfederken kendi hayatını tehlikeye
atmıștır. Ana hayat damarları olan yerel nehirlerinin suyunu kaybettikten
sonra bile, film kabilenin aralıksız dirençine odaklanıyor.” ifadeleriyle
açıkladı.

İkincilik ödülü olan Madam Melpho ödülünü Brezilya yapımı “Edna” filmi
kazandı. Jüri ödül gerekçesi “Sert șiirsel görüntüler ile Edna’nın özel hayatı
ve topluluḡu hakkındaki düșüncelerini harmanlayarak bizi Edna’nın
zorluklar içinde büyüdüḡü dünyasına götürüyor. Hayatı, onurlu bir hayat
sürebilmek için ebedi, devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi. Edna’nın
unutulması güç olan hatıralarına ve kendi kelimelerine odaklanan film,
Brezilya’da Amazon’da yașayan ve yavaș yavaș, kușaktan kușaḡa kendi
topraklarından ve kimliklerinden uzaklaștırılan halkın trajik kaderini ortaya
çıkarıyor.” açıklamasıyla duyurdu.

https://www.evrensel.net/haber/472378/bifed-buyuk-odulu-meksikaya-gitti


Jüri Özel Mansiyon Ödülü ise Almanya ve Ekvador yapımı “Benim Bu
Çalınmış Ülkem” filmine verildi. Jüri ödül gerekçesini şöyle açıkladı:
“Ekvador’un doḡal kaynaklarının yaḡmalanması ve buna karșı olan
yerlilerin zorlukları ile ilgilenen Marc Wiese, hayatını tehlikeye atan çekimler
etkileyici sinematografi ve șiirsel anların da gösterimi ile dünyaya umut
dolu ve zorlayıcı bir mesaj veriyor. Türkiye’nin de içinde bulunduḡu birçok
ülkenin, uluslararası kurumlar ve yerel yetkililer tarafından bu tarz yıkımlara
sürüklendiḡini görebiliriz. Daha fazla cesur insanın, daḡlarını, nehirlerini ve
topluluklarını korumaya çalıștıkları cesur filmlerine ihtiyacımız var.”

"0,2 MİLİGRAM ALTIN"A GAİA ÖDÜLÜ

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı “0.2 Miligram Altın” kazandı. Jüriler, “Belgesel
kapitalizm, sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan merkezcilik arasında
kurduğu bağlantıları, farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler boyunca
düşünmeye teşvik etmekte.” diyerek belgeseli tanımladı.

Mansiyon ödülüne Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın
Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini
anlattığı “Haymatlos” filmi değer görüldü. Jüri, “Mültecilerin, özellikle de
Afgan mültecilerin yolculuk ve hayatta kalma mücadele aktarmaktaki
çabası ve niyetiyle Mustafa Aydın'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini
üstlendiği Haymatlos filmi jüri tarafından övgüye değer bulunmuştur.”
diyerek belgeseli ve yönetmen Mustafa Aydın’ı tebrik ettiler.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)



15.10.2022
https://www.birgun.net/haber/bifed-buyuk-odulu-meksika-ya-gitti-406407

BIFED Büyük Ödülü Meksika’ya gitti

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 101 ülkeden başvuran 1000’in
üzerinde belgesel arasından 14’ünün finale kaldığı festivalde, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü'nü yönetmenliğini Meksikalı yönetmen Sergi Pedro Ros’un
yaptığı artık topraklarına su gitmeyen Yaqui Kabilesi’nin direnişine
odaklanan “Yo’eme Labirenti” filmi aldı.

Bu yıl 101 ülkeden, 1000’i aşkın belgeselin başvurduğu Bozcaada Belediyesi
organizasyonuyla, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle
gerçekleştirilen ekolojik temalı belgesel festivalinde 14 filmin yarıştığı Ana
Yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp adına verilen Uluslararası Yarışma
Ödülü’nü “Yo’eme Labirenti” filmi kazandı.

https://www.birgun.net/haber/bifed-buyuk-odulu-meksika-ya-gitti-406407


İkincilik Ödülü olan Madam Melpho ödülünü ise Brezilya yapımı “Edna”
filmi kazanmayı başardı. Ayrıca bu sene Ana Yarışma Jürisi, geçen
senelerden farklı olarak bir filme de Mansiyon ödülü vermek istedi. Jüri Özel
Mansiyonu kazanan film ise Almanya ve Ekvador yapımı “Benim Bu
Çalınmış Ülkem” filmi oldu.

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Belçika, Portekiz, Macaristan,
Brezilya ortak yapımı 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram Altın) kazandı.
Ayrıca Gaia jürisi, önceki senelerden farklı olarak bu sene öğrenci
filmlerinden birine de Mansiyon Ödülü vermek istedi. Mansiyon ödülü
Türkiyeli genç yönetmen Mustafa Aydın’ın Afganistan’dan Türkiye’ye 60
günde yürüyerek göç edenlerin hikayesini anlattığı Haymatlos (Stateless)
filmine verildi.

Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden
yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde
buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve
film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler
seyircilerin sorularını yanıtladı.

HOLZER: FİLMLERİMİZ BİRBİRİYLE KONUŞUYOR

BIFED ekibinden Nazlı Salcıoğlu’nun sunduğu törende konuşan Festival
Yönetmeni Petra Holzer “Senenin büyük bir kısmında ve son dört ay
aralıksız çalışırken; son bir ay da tüm ekip son ayrıntıları hazırlarken sizleri
görebiliyordum. Yorumlarınızla daha da güçlenen bir his bu;
kameralarınızın arkasında, kurgu yaptığınız bilgisayarların arkasında sizleri
görebildiğime inanıyorum. Galiba bu nedenle burada bir hayli mutlu insan
oluyor. Seçtiğimiz filmler Andres’in de söylediği gibi “birbiriyle konuşuyor.”
Bizler de öyle, birbirimizle konuşuyoruz, gerçekten konuşuyoruz.” dedi.

BÜYÜK ÖDÜL, “YO’EME LABİRENTİ” FİLMİNİN

Jüri, Meksikalı film yönetmeni Sergi Pedro Ros’un filmi Yo’eme Labirenti’ne
Fethi Kayaalp birincilik ödülü verilmesi hakkında “Film seyirciyi gerçeküstü,
ruhani manzaralara götürüp, ilkel tribal ayinleri günümüz șiddeti ve
yıkımları ile harmanlıyor. Tam ve mecazi anlamıyla, hayata ulașımları
tüketilmiș. Yönetmen Yaqui halkı ile bir güven baḡı kurup onları empati ve
saygı ile gösterip hikayeyi keșfederken kendi hayatını tehlikeye atmıștır.
Ana hayat damarları olan yerel nehirlerinin suyunu kaybettikten sonra bile,



film kabilenin aralıksız dirençine odaklanıyor.” olarak açıkladı. Açıklamayı
jüri adına Andres Veiel ve Daniel Lambo yaptı.

BREZİLYA AMAZONLARINDA KATLİAMLAR

Jüri üyeleri ikincilik ödülü Madam Melpo’yu alan belgeseli jüri ekibinden
Joanna Arong Vazquez ve Daniel Lambo açıkladı. Uluslararası Yarışma
kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Eryk Rocha’nın “Edna” belgeselini
jüri, “Sert șiirsel görüntüler ile Edna’nın özel hayatı ve topluluḡu hakkındaki
düșüncelerini harmanlayarak bizi Edna’nın zorluklar içinde büyüdüḡü
dünyasına götürüyor. Hayatı, onurlu bir hayat sürebilmek için ebedi,
devamlı ve bitmeyen bir zorluk gibi. Edna’nın unutulması güç olan
hatıralarına ve kendi kelimelerine odaklanan film, Brezilya’da Amazon’da
yașayan ve yavaș yavaș, kușaktan kușaḡa kendi topraklarından ve
kimliklerinden uzaklaștırılan halkın trajik kaderini ortaya çıkarıyor.”
açıklamasıyla duyurdu.

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ “0.2 MİLİGRAM ALTIN”

3 kişilik Gaia jüri ekibi Eliane Raheb, Eser Yağcı, Sibel Yardımcı’dan oluşan
jüri ekibinin ortak açıklamasıyla yapıldı. Jüriler, “Belgesel kapitalizm,
sömürgecilik, Avrupa merkezcilik ve insan merkezcilik arasında kurduğu
bağlantıları, farklı tarihler, coğrafyalar ve ölçekler boyunca düşünmeye
teşvik etmekte.” diyerek belgeseli tanımladı.

“Sinematik dili, kurgusu ve ses kullanımı itibariyle de dikkate değerdir:
Sular altında kalması beklenen bir köyün insansız fotoğraflarına eşlik eden
rüzgâr, çocuk ve çan sesleri oradaki yaşamı hatırlatmakta; yönetmenin
nüfuz edemediğini düşündüğü Amazon ormanlarının uzak açı
fotoğraflarıyla içinde yürürken kameraya aldığı Ardennes ormanlarının
hışırtısı iki farklı orman dünyasına açılmaktadır. ” diyerek ödülün kazananı
yönetmen Diego Quinderé de Carvalho’yu tebrik ettiler.



14.10.2022
https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-fes
tivali-basladi/

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Başladı!

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, açılış programıyla başladı.
Dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrencilerin bir araya geldikleri festivalde, Festival
Yönetmeni Petra Holzer, “Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı
savunun. Bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var” dedi.
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali (BIFED), Bozcaada’daki iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam
düzenlenen açılış programıyla başladı. Dört kategoride 53 belgeselin izleyici
ile buluştuğu festivalde filmler Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve
Salhane’de izlenebilecek. 16 Ekim’e kadar sürecek festivalde filmler her yıl
olduğu gibi yine ücretsiz.

https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-basladi/
https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-basladi/


İklim Mücadelecileri de Festivalde
Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde yarışacak sekiz film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim
bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek
için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı.

Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor.
Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılıyor.

“Savunucuları Savunun, Yeşili, Adaleti, Barışı Savunun”



BIFED Ekibi’nden Nazlı Salcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği açılış
programı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşirken program sonunda Ana
Yarışma kategorisinde yer alan filmlerden Mert Gökalp’in “İstilacılar”
filminin gösterimi yapıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, “Böyle
zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten, sanattan umudu
kestiğimiz zamanlarda; sadece kendi hakkını değil, hepimizin hakkını
savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller yapıyorlar. Yalnızca
kendi hakkını değil, bizim hakkımızı, bizi savunan belgeseller.
Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası olduğunu
kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz. İnsan bir
mucizedir, bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir. Savunucuları
savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her zamandan daha
fazla ihtiyaç var” diye konuştu.

Ödüller 15 Ekim’de Sahiplerini Bulacak
Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği heykel kazanan
yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Festivalin bu yılki çanta tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.



14.10.2022
https://m.bianet.org/bianet/hayvan-haklari/268481-4857-is-cinayetleri-1
4-yilda-azalmadi-sorun-derinlesti
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4857: İş cinayetleri 14 yılda azalmadı, sorun derinleşti
Bir Çırpıda Roman, Haymatlos, Kozmik Yıkım, Arazi, 4857....Bozcaada
Ekolojik Film Festivali'nden yansıyanlar...

Afrikalıların törenleri, Brezilya Amazonları’ndaki Transbrasiliana otoyolunun
kenarında yaşayan Edna, eğitimin olmadığı, erken evliliklerin ve ırkçılığın
hat safhada olduğu Roman köyü Çırğı, Afganistanlıların Türkiye göçü,
tersanedeki işçi ölümleri…

https://m.bianet.org/bianet/hayvan-haklari/268481-4857-is-cinayetleri-14-yilda-azalmadi-sorun-derinlesti
https://m.bianet.org/bianet/hayvan-haklari/268481-4857-is-cinayetleri-14-yilda-azalmadi-sorun-derinlesti


Bozcaada Uluslararası Ekoloji Fimleri Festivali (BİFED), dün (13 Ekim 2022,
Perşembe), birbirinden dikkat çeken filmlerle izleyicinin karşısındaydı.

Halkeğitim Merkezi ve Salhane’de gösterilen filmlere ada halkının da ilgisi
yoğun.

Filmler, 10.00 gibi başlıyor ve 21.00’a kadar devam ediyor. Festival
katılımcıları, online veya broşürlerden hangi filmleri izlemek istediklerine
karar verip, ona göre, ya Halkeğitim Merkezi’ne ya da Salhane’ye doğru yol
alıyor.

Salhane denizin hemen kıyısında ve film aralarında size eşlik eden deniz
sesi ve hafif rüzgarla filmler hakkında kritik yapma şansınız da oluyor.

Bir Çırpı'da Roman
Dün, Salhane’de  İbrahim Karademir’in yönetmenliğindeki 15 dakikalık kısa
film “Bir Çırpıda Roman” izleyici ile buluşanlar arasındaydı.

Filmde, Romanların yaşadığı ayrımcılıkların yine kendilerinden dinlemek
açısından dinliyorsunuz. Roman bir kadın “Bize Roman desinler,
bozulmuyoruz, Çingene demek de ne? Çingeneyi hakaret olarak
kullanıyorlar” diyor. Romanların yaşadığı “Çırpı”da “Çocukların neden
okumadığı?” sorusunun peşinden giden yönetmenin belgeselde
konuştuğu Romanlar, hem kültürlerinin hem de hayat koşullarının bu
eğitimsizliğe neden olduğunu söylüyor. Hemen hepsi, yoksulluğa dikkat
çekiyor.

“Afganlar yolda donarak ölüyor”
Yine Salhane’de gösterilen Mustafa Aydın’ın filmi “Haymatlos” günümüz
güncel sorunlarından biri olan “göçmen karşıtlığına” Afganistanlıların  yol
hikayelerine değinerek farklı bakmamızı sağlıyor.

Film, “Bu kadar göçmen karşıtısınız fakat zaten Afganistanlılar da buraya
zoraki geliyor” ve başkalarına da "gelmeyin" çağrısı yapıyor. Yönetmen
Aydıni filmi ile 8 ödül aldığını söylüyor ve şunu anlatıyor:

“Ben kendim Afganlar’a çok önyargılı yaklaşıyordum. İlçemiz Ahlat’da çok
Afgan var, geçiş noktaları. Sonra ne yaşadıklarını görünce, bu belgeseli
çekmeye karar verdim ve bu kez bir çok önyargım kırıldı. Çok zor şartlarda
geliyorlar.”



Haymatlos’un en önemli yani Afganistanlıların Türkiye'ye gelirken yolda
kendilerinin çektiği görüntülere de yer vermesi. Bu görüntülerden birine
donarak ölen bir Afganistanlı da yansıyor. Aydın, yolda açlıktan, susuzluktan
ölen insanların da olduğunu söylüyor.

Kozmik Yıkım
En çok merak edilen kısa filmlerden biri de “Kozmık Yıkım“. Çiğdem
Akdoğan yönetmenliğindeki filmde, vegan ve vejeteryan aktivistler, neden
hayvansal ürün tüketmediklerini rahatsız etmeyen çok naif bir dille
anlatıyor.

Film yüksek sesle "vegan olun“ diye, azarlamıyor fakat kurduğu dille izleyici
açısından çok ciddi sorgulamalara neden oluyor. Yönetmen Aydın da filmin
amaçlarından birinin bu olduğunu söylüyor.

Arazi
Beyrut filmi “Arazi", Bisri Irmağı‘nda yapılmak istenen baraja karşı verilen
mücadeleyi anlatıyor.

Baştan söyleyeyim mücadele kazanılıyor. Dünya Bankası projeyi
desteklemekten vaz geçtiğini açıklıyor. Film Türkiye’deki Kanal İstanbul ve
Mersin Akkuyu’daki nükleer santral çalışmasını hatırlatıyor.

Çünkü Beyrut’ta barajın yapılacağı yerden fay hattı geçiyor ve yeniden
harekete geçme ihtimali yüksek. Tıpkı Akkuyu’daki gibi. Yine Bisri
Körfezi’nde yaşayanlar, "gidecek yerimiz yok başka alanımız yok", "Binlerce
ağaç kesilecek“ derken aklınıza, Kanal İstanbul güzergahındaki halk ve
kesilmesi planlanan binlerce ağaç geliyor.

Bisri’de mücadele edenler kazanmış, Kanal İstanbul’da da benzer sonucun
çıkması umudunu alıp filmden çıkıyorsunuz.

4857
Günün son filmi. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Erhem Özgüven
ve Petra Holzer’den geliyor. Tuzla tersanelerindeki işçi cinayetlerini anlatan
film, adını, bu konuyla ilgili olan İş Kanunu’ndan alıyor.

Film, sert gerçekliği yalın bir dille anlatan film, işçilerin sözünü duymanızı
sağlarken, tersane patronlarının da "bahanelerine" yer veriyor. Özgüven,  "14
yıl önce çekilmiş olmasına rağmen, iş cinayetlerine dair sorunların bugün
daha derinleştiğini 14 yılda hiçbir şeyin düzelmediğini" söylüyor.



İzleyicilerden birinin "İşçiler kendileri de söylüyor onlarda da hata var
örgütlenmiyorlar"  cümlesine Özgüven, "Onlara gelene kadar o çok sorun,
yapılmayan nokta var ki… Örgütlenememelerin de nedenleri var " diye
yanıtlıyor.

İşçi cinayetleri konusunda çalışmalar yapan öğretim üyesi Aslı Odman da
filme emek verenler arasında ve o da film gösteriminde işçi
cinayetlerindeki sorunların derinleşerek arttığına dikkat çekiyor.

Festival de bugün (14 Ekim 2022, Cuma), "Benim Bu Çalınmış Ülkem",
"Uçan Balık", "Görünmez Ada" gibi belgeseller izleyici ile buluşacak.



13.10.2022
https://www.demokrathaber.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-fe
stivali-acilis-toreniyle-basladi

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali
açılış töreniyle başladı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen BIFED, Bozcaada’daki iki salonda gösterilen
belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile resmen başladı.
Toplam dört kategoride 53 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde filmler
Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 16 Ekim’e kadar
sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi yine ücretsiz.

Festivalin açılış töreni Bozcaada’da gerçekleşti

https://www.demokrathaber.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-acilis-toreniyle-basladi
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Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde yarışacak 8 film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim
bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek
için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı.

Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor.
Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılıyor.

HOLZER: “Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün
buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var.”

BIFED Ekibi’nden Nazlı Salcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği açılış
programı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşirken program sonunda Ana
Yarışma kategorisinde yer alan filmlerden Mert Gökalp’in “İstilacılar”
filminin gösterimi yapıldı. Açılış seremonisinde konuşan Festival Yönetmeni
Petra Holzer, “Böyle zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten,
sanattan umudu kestiğimiz zamanlarda; sadece kendi hakkını değil,
hepimizin hakkını savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller
yapıyorlar. Yalnızca kendi hakkını değil, bizim hakkımızı, bizi savunan
belgeseller.  Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası
olduğunu kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz.
İnsan bir mucizedir, bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir.
Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her
zamandan daha fazla ihtiyaç var.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Ödüller 15 Ekim’de sahiplerini bulacak

Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği heykel kazanan



yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Festivalin bu seneki çanta tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.

Festival jürisi

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak
filmi seçmek için 3’ü yabancı ülkelerden, 3’ü de Türkiye’den olmak üzere 6
kişi bulunuyor. Festivalde Ana Yarışma kategorisinde kazananı Eylem Şen,
Andres Veiel, Erman Okay, Joanna Vasquez Arong, Daniel Lambo ve Alişan
Çapan tarafından oluşan jüri ekibi belirleyecek.

Gaia Öğrenci Ödülü ise Eser Yağcı, Eliane Raheb, Sibel Yardımcı tarafından
açıklanacak.

BIFED’e gelirken aracını paylaş, matarını yanında getir

BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı da yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı
ile kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla
festivale gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan
festival böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık
amaçlıyor.

Ayrıca bu yıl festival katılımcılarının kendi matara ve kahve kupalarını
getirerek kağıt bardak ve plastik şişe kullanımını en aza indirilmesine katkı
sunması isteniyor. Belediyenin arıtmalı çeşmelerinden ücretsiz olarak su
doldurulabileceği gibi festivale destek veren kafelerden de indirimli kahve
alınabilecek.

Festival programına, katılımcılara indirim sunan festival dostu mekanlara,
festival filmleri ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere BIFED’in sosyal medya
hesaplarından veya www.bifed.org’dan ulaşabilirsiniz.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali
başladı: 53 belgesel!

Dokuzuncu Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali toplam dört
kategoride 53 belgeselle izleyicileriyle buluştu.

Dokuzuncu Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), dün
Bozcaada’daki iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam düzenlenen
açılış programı ile resmen başladı.

https://yesilgazete.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-basladi-53-belgesel/
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Toplam dört kategoride 53 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde filmler
Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 16 Ekim’e kadar
sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi yine ücretsiz.

Festivalin açılış töreni Bozcaada’da gerçekleşti
Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde yarışacak sekiz film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim
bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek
için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı.

Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor.
Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılıyor.

Holzer: Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun
BIFED Ekibi’nden Nazlı Salcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği açılış
programı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşirken program sonunda Ana
Yarışma kategorisinde yer alan filmlerden Mert Gökalp’in “İstilacılar”
filminin gösterimi yapıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer, “Böyle
zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten, sanattan umudu
kestiğimiz zamanlarda; sadece kendi hakkını değil, hepimizin hakkını
savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller yapıyorlar. Yalnızca
kendi hakkını değil, bizim hakkımızı, bizi savunan belgeseller.
Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası olduğunu
kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz. İnsan bir
mucizedir, bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir. Savunucuları
savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her zamandan daha
fazla ihtiyaç var” dedi.



Ödüller 15 Ekim’de sahiplerini bulacak
Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği heykel, kazanan
yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Festivalin bu seneki çanta tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak
filmi seçmek için üçü yabancı ülkelerden, üçü de Türkiye’den olmak üzere
alt kişi bulunuyor. Festivalde Ana Yarışma kategorisinde kazananı Eylem
Şen, Andres Veiel, Erman Okay, Joanna Vasquez Arong, Daniel Lambo ve
Alişan Çapan tarafından oluşan jüri ekibi belirleyecek.

Gaia Öğrenci Ödülü ise Eser Yağcı, Eliane Raheb, Sibel Yardımcı tarafından
açıklanacak.



BIFED’den ekolojik çağrı
BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı da yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı
ile kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla
festivale gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan
festival böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık
amaçlıyor.

Ayrıca bu yıl festival katılımcılarının kendi matara ve kahve kupalarını
getirerek kağıt bardak ve plastik şişe kullanımını en aza indirilmesine katkı
sunması isteniyor. Belediyenin arıtmalı çeşmelerinden ücretsiz olarak su
doldurulabileceği gibi festivale destek veren kafelerden de indirimli kahve
alınabilecek.

Ayrıca Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşecek. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler
olacak. Gösterimlerin ardından adaya katılan yönetmenler seyircilerin
sorularını yanıtlayacak.
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BIFED Başladı
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali başladı. 16 Ekim’e kadar sürecek festivalde, toplam dört kategoride
53 belgesel izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali (BIFED), 12 Ekim akşamı başladı. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı. Festivalin açılış
filmi, Magma yazarı Mert Gökalp’in İstilacılar belgeseliydi. Toplam dört
kategoride 53 belgeselin izleyiciyle buluşacağı festival her sene olduğu gibi

https://www.magmadergisi.com/sanat-haberleri/bifed-basladi


bu yıl da ücretsiz. 16 Ekim’e kadar sürecek festivalde filmler, Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek.

“Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her
zamandan daha fazla ihtiyaç var.”

Açılış töreninde konuşan Festival Yönetmeni Petra Holzer konuşmasında
hakları savunmanın önemine dikkat çekti: “Böyle zamanlarda yani
dayanışmadan, samimiyetten, sanattan umudu kestiğimiz zamanlarda;
sadece kendi hakkını değil, hepimizin hakkını savunan birileri çıkıyor.
Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller yapıyorlar. Yalnızca kendi hakkını değil,
bizim hakkımızı, bizi savunan belgeseller. Belgeselleriniz sanatın dünyanın
tüm coğrafyalarında olası olduğunu kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp
ve peşinden gidiyoruz. İnsan bir mucizedir, bize yaşama ve mücadele
gücünü bu mucize verir. Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı
savunun. Bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var.”

Ödüller 15 Ekim’de sahiplerini bulacak
Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde de 8 film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim bölümünde
gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek için dünyanın



farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve
öğrenciler festivalde buluştu.

Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği heykel kazanan
yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Aracını Paylaş, Mataranı Yanında Taşı
BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı da yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı
ile kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla
festivale gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan
festival böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık
amaçlıyor.

Ayrıca bu yıl festival katılımcılarının kendi matara ve kahve kupalarını
getirerek kağıt bardak ve plastik şişe kullanımını en aza indirilmesine katkı
sunması isteniyor. Belediyenin arıtmalı çeşmelerinden ücretsiz olarak su
doldurulabileceği gibi festivale destek veren kafelerden de indirimli kahve
alınabilecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgileri bifed.org sitesinden veya BIFED’in sosyal
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali
açılış töreniyle başladı!

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen BIFED, Bozcaada’daki iki salonda gösterilen
belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile resmen başladı.
Toplam dört kategoride 53 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde filmler
Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 16 Ekim’e kadar
sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi yine ücretsiz.

Festivalin açılış töreni Bozcaada’da gerçekleşti

Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde yarışacak 8 film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim
bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek
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için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı.

Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor.
Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılıyor.

HOLZER: “Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün
buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var.”

BIFED Ekibi’nden Nazlı Salcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği açılış
programı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşirken program sonunda Ana
Yarışma kategorisinde yer alan filmlerden Mert Gökalp’in “İstilacılar”
filminin gösterimi yapıldı. Açılış seremonisinde konuşan Festival Yönetmeni



Petra Holzer, “Böyle zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten,
sanattan umudu kestiğimiz zamanlarda; sadece kendi hakkını değil,
hepimizin hakkını savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller
yapıyorlar. Yalnızca kendi hakkını değil, bizim hakkımızı, bizi savunan
belgeseller.  Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası
olduğunu kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz.
İnsan bir mucizedir, bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir.
Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her
zamandan daha fazla ihtiyaç var.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Ödüller 15 Ekim’de sahiplerini bulacak

Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” ismini verdiği heykel kazanan
yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Festivalin bu seneki çanta tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali başladı
Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır çevrimiçi olarak düzenlenen Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 9’uncu yılında Bozcaada’da izleyiciyle
buluştu. Festivalin bu seneki sloganı “Yeşil Barış ve Adalet” oldu.

12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına girdi. Covid-19 dolayısıyla iki
yıldır çevrimiçi olarak düzenlenen festival, bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi
Bozcaada’da izleyiciyle buluştu. Festivalin 2021 yılı sloganı olan “Evimiz
Yanıyor”un ardından, bu seneki sloganı “Yeşil Barış ve Adalet” oldu. Filmler
her yıl olduğu gibi ücretsiz izlenebiliyor.
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Bu yıl 9’uncusu düzenlenen BIFED, Bozcaada’daki iki salonda gösterilen
belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı başladı. Toplam dört
kategoride 53 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde filmler Bozcaada
Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek.

Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak sorunlarına
değinen filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.
Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 ülkeden toplam 14 filmin yarıştığı
festivalde, Türkiye’den de iki film bulunuyor.

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı olduğu
festivalde; Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50
kişilik koltuk bulunuyor. Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve
BIFED’in sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi iş
birliğiyle yapılan festivalin yönetmenliğini Petra Holzer, koordinatörlüğünü
ise Ethem Özgüven üstleniyor. Green Film Network (GFN) üyesi BIFED’e,
2022’de 101 ülkeden toplamda binin üzerinde film başvurdu.



ÖDÜLLER 15 EKİM’DE SAHİPLERİNİ BULACAK

Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende ödüllerine kavuşacak. Kazanan yönetmenlere, sanatçı Pınar Tınç’ın
doğada karşılaştığı çeşitli materyallerle tasarladığı “Mavi Zamanı” adlı
heykel verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü kazanan
filmlerin tekrar gösterimi olacak.

Festivalde, bu seneki tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çantalar ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.

FESTİVAL JÜRİSİ

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak
filmi seçmek için 3’ü yabancı ülkelerden, 3’ü de Türkiye’den olmak üzere 6
jüri bulunuyor. Festivalde Ana Yarışma kategorisinde kazananı Eylem Şen,
Andres Veiel, Erman Okay, Joanna Vasquez Arong, Daniel Lambo ve Alişan
Çapan tarafından oluşan jüri ekibi belirleyecek. Gaia Öğrenci Ödülü’nü ise
Eser Yağcı, Eliane Raheb ve Sibel Yardımcı açıklayacak.



ARACINI PAYLAŞ, MATARINI YANINDA GETİR

BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı ile
kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla festivale
gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan festival
böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık
amaçlanıyor.

Ayrıca, bu yıl festival katılımcılarının kendi matara ve kahve kupalarını
getirerek kâğıt bardak ve plastik şişe kullanımını en aza indirilmesine katkı
sunması isteniyor. Belediyenin arıtmalı çeşmelerinden ücretsiz olarak su
doldurulabileceği gibi festivale destek veren kafelerden de indirimli kahve
alınabilecek.
Festival programına, katılımcılara indirim sunan festival dostu mekanlara,
festival filmleri ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere BIFED’in sosyal medya
hesaplarından veya www.bifed.org’dan ulaşabiliyor.



12.10.2022
https://filmhafizasi.com/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festival
i-acilis-toreniyle-basladi/

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Açılış
Töreniyle Başladı!

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen BIFED, Bozcaada’daki iki salonda gösterilen
belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile resmen başladı.
Toplam dört kategoride 53 belgeselin izleyici ile buluştuğu festivalde filmler
Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 16 Ekim’e kadar
sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi yine ücretsiz.

Festivalin Açılış Töreni Bozcaada’da Gerçekleşti

Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplamda 14
film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü
kategorisinde yarışacak 8 film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim
bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 53 filmi izlemek
için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri,
öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Açılış töreninin sonunda
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları sahneye çıktı.

https://filmhafizasi.com/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-acilis-toreniyle-basladi/
https://filmhafizasi.com/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-acilis-toreniyle-basladi/


Gösterimlerin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise sınırlı. Bozcaada Halk
Eğitim Merkezi’nde 150 kişilik, Salhane’de ise 50 kişilik koltuk bulunuyor.
Film günleri ve saatleri bifed.org sitesinden ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi iş
birliğiyle gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer
Holding’in ana destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Mey/Diageo, Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi,
Alba Sigorta ve Bozcaada Aral Çiftliği destekleriyle yapılıyor.

Holzer: “Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün
buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var.”
BIFED Ekibi’nden Nazlı Salcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği açılış
programı Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşirken program sonunda Ana
Yarışma kategorisinde yer alan filmlerden Mert Gökalp’in İstilacılar filminin
gösterimi yapıldı. Açılış seremonisinde konuşan Festival Yönetmeni Petra
Holzer, “Böyle zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten, sanattan
umudu kestiğimiz zamanlarda; sadece kendi hakkını değil, hepimizin
hakkını savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller yapıyorlar.
Yalnızca kendi hakkını değil, bizim hakkımızı, bizi savunan belgeseller.
Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası olduğunu
kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz. İnsan bir
mucizedir, bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir. Savunucuları
savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her zamandan daha
fazla ihtiyaç var.” diyerek konuşmasını bitirdi.



Ödüller 15 Ekim’de Sahiplerini Bulacak
Festivalin kazananları 15 Ekim Cumartesi günü Bozcaada’da yapılacak
törende sahiplerini bulacak. Sanatçı Pınar Tınç’ın doğada karşılaştığı çeşitli
materyallerle tasarladığı Mavi Zamanı ismini verdiği heykel kazanan
yönetmenlere verilecek. Ödül töreninin ardından 16 Ekim Pazar günü
kazanan filmler tekrar gösterilecek.

Festivalin bu seneki çanta tasarımını Zeycan Alkış’ın yaptığı çanta ve Fulya
Yazan’ın Bozcaada’daki Deli Asma isimli atölyesinde hazırladığı rozetler de
dağıtılacak.

Festival Jürisi
Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak
filmi seçmek için 3’ü yabancı ülkelerden, 3’ü de Türkiye’den olmak üzere 6
kişi bulunuyor. Festivalde Ana Yarışma kategorisinde kazananı Eylem Şen,
Andres Veiel, Erman Okay, Joanna Vasquez Arong, Daniel Lambo ve Alişan
Çapan tarafından oluşan jüri ekibi belirleyecek.

Gaia Öğrenci Ödülü ise Eser Yağcı, Eliane Raheb, Sibel Yardımcı tarafından
açıklanacak.

BIFED’e Gelirken Aracını Paylaş, Matarını Yanında Getir

BIFED’de bu sene iki önemli ekolojik çağrı da yapıldı. “Aracını paylaş” çağrısı
ile kendi aracıyla festivale gelenlere veya aracı olmayıp da arabasıyla
festivale gelecek olanların haberleşerek yol arkadaşı olmasını arzulayan
festival böylece daha az karbon salımı, daha az yakıt, daha çok arkadaşlık
amaçlıyor.



Ayrıca bu yıl festival katılımcılarının kendi matara ve kahve kupalarını
getirerek kağıt bardak ve plastik şişe kullanımını en aza indirilmesine katkı
sunması isteniyor. Belediyenin arıtmalı çeşmelerinden ücretsiz olarak su
doldurulabileceği gibi festivale destek veren kafelerden de indirimli kahve
alınabilecek.

Festival programına, katılımcılara indirim sunan festival dostu mekanlara,
festival filmleri ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere BIFED’in sosyal medya
hesaplarından veya www.bifed.org’dan ulaşabilirsiniz.

Festival Boyunca Çeşitli Atölyeler Katılımcılarla Buluşacak

Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri
gerçekleşecek. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler
olacak. Gösterimlerin ardından adaya katılan yönetmenler seyircilerin
sorularını yanıtlayacak.

BIFED sosyal medya hesapları:

Instagram: bifed_doc
Twitter: bifed_doc
Facebook: bifeddoc



12.10.2022
https://acikradyo.com.tr/acik-dergi/sanat-ve-mucadelenin-ortak-bagi-bifed

Sanat ve mücadelenin ortak bağı: BIFED

İklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine adanmış BIFED'i Petra Holzer
ve Ethem Özgüven'le konuşuyoruz.

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9. yılına giriyor.
Covid-19 salgınından dolayı son iki yıldır izleyicisiyle çevrimiçi buluşan
festival, bu sene de tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yeniden
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz
izlenebilecek.

https://acikradyo.com.tr/acik-dergi/sanat-ve-mucadelenin-ortak-bagi-bifed


BIFED’in bu seneki sloganı: Yeşil Barış ve Adalet

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla, çevre haklarını savunurken gitgide daha tehlikeli yollardan
geçen iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021 yılının sloganı
olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki sloganı “Yeşil Barış ve
Adalet”.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her sene
yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirerek
yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri dünyada süregiden
tartışmalara davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan
yerli halklar, kadınlar, göç ve mülteciler, festival filmlerinin seçiminde
odaklanılan konular arasında yer aldı.

Bu sene BIFED’de neler olacak?
BIFED, bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inananlarla buluşturmak için adaya dönüyor.
Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak.

Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve sağlıklı
turizmle ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel Tohum
Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak BIFED’in görev
olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da Bozcaada’da tohum dağıtımı
yapılacak.

BIFED tüm sene farklı etkinliklerle devam ediyor

Festivalin bir başka önemli faaliyeti de yıl içinde farklı festival, STK, okul ve
çevre örgütleriyle olan işbirlikleri. Festival filmleri bugüne dek Kadıköy
Belediyesi Sinematek/Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, Aliağa
Çevre Platformu, Marmaris Eğitim-Sen, Gümüşlük Uluslararası Müzik
Festivali, Antalya Tabip Odası gibi farklı mekan ve coğrafyalarda gösterildi.
Filmler şimdiye kadar hiçbir maddi karşılığı olmadan gösterildi ve sene
içerisinde farklı işbirlikleriyle gösterimlerine devam edecek. BIFED, sene
içerisinde filmlerini paylaşmaya devam etmeyi, festivali ve çevre kültürünü
çoğaltan bir yaklaşım olarak görüyor.



10.10.2022
https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tu
m-detaylar-haberimizde/9670/

BIFED'in Ana Yarışma'daki filmlerine dair tüm detaylar haberimizde
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 12 Ekim Çarşamba günü
başlıyor. 4 farklı kategoride 52 belgeselin gösterileceği BIFED’in Ana
Yarışma kategorisinde yer alan 14 filmin fragmanını, sinopsisini, gösterim
yeri ve saatini sizler için derledik.

BIFED Çarşamba günü başlıyor. 52 belgeselin izleyiciyle buluşacağı
festivalin Fethi Kayaalp adına verilen büyük ödülü için Ana Yarışma
kategorisinde yarışacak 14 filmi detaylarını sizler için derledik.

Haberin devamı için:
https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tu
m-detaylar-haberimizde/9670/

https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tum-detaylar-haberimizde/9670/
https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tum-detaylar-haberimizde/9670/
https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tum-detaylar-haberimizde/9670/
https://www.bozcaadahaber.net/bifedin-ana-yarismadaki-filmlerine-dair-tum-detaylar-haberimizde/9670/


09.10.2022
https://www.sivilsayfalar.org/2022/09/09/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belg
esel-festivali/

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor.
Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak izleyicisiyle buluşan
festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak
izlenebilecek.
BIFED 2022’ye 101 Ülkeden 1000’in Üzerinde Film Başvurdu
Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e, 2022 senesinde 101 ülkeden
toplamda 1000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel
halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne çıkıyor.

https://www.sivilsayfalar.org/2022/09/09/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali/
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Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

BIFED’in Bu Seneki Sloganı: Yeşil Barış ve Adalet
BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan
geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021 yılı sloganı
olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki sloganı ise “Yeşil
Barış ve Adalet” olacak.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her sene
yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirerek
yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri dünyadaki
tartışmaya davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan
yerli halklar, kadınlar, göç ve mülteciler, festival filmlerinin seçiminde
odaklanılan konular arasında yer alıyor.

Bu Sene BIFED’de Neler Olacak?
BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.
Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak.

Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve sağlıklı
turizm ile ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel Tohum
Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak BIFED’in görev



olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da Bozcaada’da tohum dağıtımı
olacak.

Festival Filmleri ve Jürisi Çok Yakında Duyurulacak!
BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci kategorisinde yarışacak belgeselleri
seçecek jurileri ile bu kategorilerdeki belgeseller çok yakında bifed.org
adresinde ve BIFED’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Ayrıca
12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’daki iki salonda ücretsiz olarak
belgeselleri izlemek, atölye ve söyleşilere katılmak için Bozcaada’ya
yolunuzu düşürmeniz yeterli! Adadaki festival destekçimiz olan konaklama
işletmeleri büyük indirimlerle festival izleyicilerini ağırlamaya hazır olacak.
Bu işletmelerin listesi de yakında festivalin internet sitesinden duyurulacak.



07.10.2022
https://sanatokur.com/9-bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-ba
sliyor/

9. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Başlıyor!

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için geri sayım başladı:
Finalistler ve jüriler açıklandı.

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,

https://sanatokur.com/9-bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-basliyor/
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iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den
15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak



Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
“Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı
Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak Festivalin özel
gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas halinde çalışan
işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna verdikleri
mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor. Ayrıca Almanyalı belgeselci
Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya devletlerinin iklim
çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir mahkeme dramasında
anlatan “Çevrekırım” filmi bulunuyor. Özel gösterim kategorisindeki diğer
iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven ve Selçuk
Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde, deri sanayide çalışan işçileri
ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu
Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.

Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik



yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.



06.10.2022
https://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazetede-bifed-ekibiyle-soylesi

Açık Gazete’de BIFED ekibiyle söyleşi

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED)'nin koordinatörü
Ethem Özgüven ve festival direktörü Petra Holzer konukluğunda bu yıl
“Evimiz Yanıyor” sloganıyla 13-19 Ekim tarihleri arasında sekizincisi
düzenlenecek festival hakkında konuştuk.

(6 Ekim 2021 tarihinde Açık Radyo’da Açık Gazete programında
yayınlanmıştır.)

Festival direktörü Petra Holzer, bu yıl festivale 100 ülkeden toplamda binin
üzerinde film başvurduğunu açıkladı. Festivalin bu yıl da tamamen ücretsiz
ve tamamen online olacağını söyledi. Online olarak yayınlanacak olan

https://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazetede-bifed-ekibiyle-soylesi


filmler ücretsiz olmasına rağmen izleyici kısıtlaması olacak. Bir filmi
www.bifed.org üzerinden en fazla 250 kişi izleyebilecek.

Holzer bu yıl filmlerin dört kategoride yer aldığını söyledi. 15 filmin yer aldığı
ve ilk üç filme ödül verilecek olan Uluslararası Yarışma, yedi filmin yarışacağı
Gaia Öğrenci Ödülü bölümü, 17 filmin gösterileceği Panorama bölümü ve
iki filmin gösterileceği Özel Gösterim bölümü.

Ethem Özgüven, Özel Gösterim’de iki önemli filmin yer alacağını söyledi.
İlki Ethem Özgüven ve Petra Holzer tarafından çekilen Kum filmi. Kum,
silikozis hastalığına yakalanan işçileri anlatıyor. Diğer bir özel gösterim ise
Peter Greenaway’in Atomic Bombs on The Planet Earth (Yeryüzünde Atom
Bombaları) filmi. Film, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen ve sayısı
birkaç bini bulan nükleer bomba “denemeleri”nin ekolojik ve toplumsal
sonuçlarını anlatıyor.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümündeki birincilik ödülünün adının
Fethi Kayaalp Büyük Ödülü olduğunu belirten Özgüven, bu sene ilk kez
ikincilik ödülüne Madam Melpo Ödülü adını verdiklerini söyledi. Özgüven
“İki kültürlü bir adada festival yaparken diğer kültüre dair ödül
vermediğimizi farkettik. Çok önemli bir karakterdir adada Madam Melpo.
Babası adaya ilk kamerayı, fotoğraf kamerasını getiren kişi. Madam Melpo
birkaç yıl önce 110 yaşında hayatını kaybetti.” Dedi.

Açık Radyo’da Deniz Pak’ın sunduğu Deniz Aşırı programında 2010 yılında
Madam Melpo (Melpomeni Muratoğlu veya evlenmeden önceki ismiyle
Melpomene Papadopoulos) ile bir söyleşi gerçekleştirilmişti. İki bölüm
halinde yayınlanan söyleşiye buraya ve buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Söyleşi sırasında festivalde gösterilecek olan filmlerden biri olan The Code
filmi de konuşuldu. Film, soykırım suçları meselesinin gündeme gelişini ve
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunu anlatıyor. Bu film ile birlikte
yakın zamanda online olarak gösterilen Ökozid (Çevre Kırım) filmi de
konuşulan bir diğer filmdi.

Festival programına www.bifed.org sitesinden erişilebiliyor.

Programın tamamını buradan dinleyebilirsiniz:
https://archive.org/details/ac-ik-gazete-bifed-06102021

https://archive.org/details/ac-ik-gazete-bifed-06102021
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https://www.evrensel.net/haber/471492/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belg
esel-festivalinde-finalistler-belirlendi

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde finalistler belirlendi

12-16 Ekim 2022 tarihlerindeki Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali’nde (BIFED) gösterilecek filmler açıklandı.

12-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek olan
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BIFED) gösterilecek
filmler belli oldu.

Yerli-yabancı birçok yönetmenin katılacağı festivalin Panorama Seçkisinde
gösterilecek filmlerden birisi de Evrensel Gazetesi İzmir temsilcisi Özer
Akdemir’in yönetmenliğini yaptığı “Seyfe – Turnam ne dönersin Seyfe
Gölü’ne” olacak.

https://www.evrensel.net/haber/471492/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivalinde-finalistler-belirlendi
https://www.evrensel.net/haber/471492/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivalinde-finalistler-belirlendi


BİNİ AŞKIN BELGESEL BAŞVURDU
Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için 14 film yarışacak. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin
konuları, iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve
yoksulluğa terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve
mücadele ilişkisini sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine
kadar geniş temalara sahip. Ana Yarışma kategorisi dışında Panorama
kuşağında 27 film, Gaia Öğrenci kategorisinde 8 film ve özel gösterim
kuşağında 4 film izleyicilerle buluşacak. Bini aşkın başvurunun yapıldığı
festivalde yapılan seçimlerin ardından iki ayrı mekanda toplam 53 belgesel
gösterimi gerçekleştirilecek.

FETHİ KAYAALP BÜYÜK ÖDÜLÜ İÇİN 14 FİLM YARIŞACAK
15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

SEYFE PANORAMA SEÇKİSİNDE GÖSTERİLECEK
Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film
arasında Türkiye’den başvuran 10 filmden birisi de gazetemiz İzmir
Temsilcisi Özer Akdemir’in yapımcı ve yönetmenliğini yaptığı “Seyfe –
Turnam ne dönersin Seyfe Gölü’ne” belgeseli olacak. Anadolu bozkırının
ortasındaki bir kuş cennetinin kurutulması ile nasıl cehennem haline
getirildiğinin öyküsü anlatan belgeselde hoyratça yok edilen göllerimizin,
adları sadece türkülerde kalan turnaların ve gölü kendisine benzetip ağıt
yakan köylülerin hüznü yer alıyor.

Festivalde ayrıca Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini
desteklemek ve farklı bir yarışma alanı sağlamak için yarışacak 8 filmin 3’ü
Türkiye’den. Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle
temas halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması
uğruna verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor.

Özel gösterim kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer,
Ethem Özgüven ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası'nda tersanelerde,
deri sanayide çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.



04.10.2022
https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-fes
tivali-finalistleri-ve-jurileri-aciklandi/

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali
Finalistleri ve Jürileri Açıklandı

Bozcaada’da, 12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan BIFED
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali finalistleri ve jürileri
belirlendi. Festivalde yer alan filmler; iklim felaketleri, dijital kirlilik, ölüme ve
yoksulluğa terk edilmiş bölgeler, asbest işçileri, iklim çatışmaları, göç ve
halkların direniş öyküleri gibi konulara odaklanıyor. Festival boyunca
sürecek etkinlikler, atölyeler ve söyleşiler ücretsiz gerçekleşecek.
12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali (BIFED) Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak
finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film gösterilecek. Ana
yarışma kategorisinde yarışacak filmlerin konuları, iklim felaketlerinden
dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa terk edilmiş
bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini sorgulayan
iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş temalara sahip.

https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-finalistleri-ve-jurileri-aciklandi/
https://www.ekoiq.com/2022/10/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-finalistleri-ve-jurileri-aciklandi/


14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında sekiz film de Gaia
Öğrenci kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film
izleyici ile buluşurken özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın
belgeselin başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar
verilen 53 belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma Filmlerinin İkisi Türkiye’den
15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman “aslan balığı” üzerinden sorgulayan İstilacı ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Yalnızca Öğrencilere Açık Bir Yarışma Alanı
Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak sekiz
filmin üçü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın
yarattığı tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye
60 günde yürüyerek gelen yolcuların yol hikayesini göz önüne seren
Mustafa Aydın’ın “Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendinin de
yetiştiği Roman kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü
için yarışacak.

Asbest İşçileri, İklim Çatışmaları ve Deri Sanayisi
Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da üç film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali özel gösterim bölümünde
Pierre Pézerat’ın, asbestle temas halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel
suçun cezalandırılması uğruna verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler”
yer alıyor. Ayrıca Almanyalı belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel
türünde işlediği dünya devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız
davranışlarını bir mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi
bulunuyor.



Özel gösterim kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer,
Ethem Özgüven ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde,
deri sanayide çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.

10,000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geridönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7,500 TL ödül verilecek.

Festival Jürisi Belli Oldu
Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için üçü yabancı ülkelerden ve üçü Türkiye’den olmak üzere
altı kişi bulunuyor.

Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Lisansüstü
bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı zamanda Kadıköy
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan ve uzun yıllar
Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik yaptıktan sonra
Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise ikisi Türkiye’den
üç jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.



Festival Etkinliklerle Sürecek
Festival boyunca Bozcaada’daki misafirlerle etkinlikler, atölyeler ve
söyleşiler yapılacak. Ümit Hamlacıbaşı ile “Duyusal Ekoloji Yürüyüş Atölyesi”
olacak. Sosyal bilimci ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi Aslı Odman ile “Dünyada ve Türkiye’de emek ve ekoloji
mücadelelerinde nöbet tutmak” başlıklı söyleşi, Lalehan Öcal ile “Kolektif
Film Okuması”, Karşı Sanat Çalışmaları ve Kültürhane tarafından Ezgi
Bakçay ve Ulaş Bayraktar’ın katılımıyla “Doğa ve Toplumla Barışmak için
Müşterekler” başlıklı bir tartışma da gerçekleşecek.

Festivalde tüm gösterimler, söyleşiler ve atölyeler ücretsiz olarak
gerçekleşecek.



04.10.2022
https://filmhafizasi.com/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-ici
n-geri-sayim-basladi/

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali İçin Geri Sayım Başladı

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
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gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma Filmlerinin 2’si Türkiye’den
15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan İstilacı ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan Our Ark belgeseli yer alıyor.

Öğrenci Filmleri Ödül İçin Yarışacak
Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan Kozmik Yıkım filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
Haymatlos filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı
Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna
verdikleri mücadeleyi işleyen Nöbetçiler yer alıyor. Ayrıca Almanyalı



belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya
devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir
mahkeme dramasında anlatan Çevrekırım filmi bulunuyor. Özel gösterim
kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven
ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde, deri sanayide
çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen 4857 belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu
Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik
yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için
geri sayım başladı: Finalistler ve jüriler açıklandı

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı.  12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den

15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
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Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
“Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı

Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna
verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor. Ayrıca Almanyalı
belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya
devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir



mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi bulunuyor. Özel gösterim
kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven
ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde, deri sanayide
çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik
yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.
Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için
geri sayım başladı: Finalistler ve jüriler açıklandı

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa

https://www.demokrathaber.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-icin-geri-sayim-basladi-finalistler-ve-juriler-aciklandi
https://www.demokrathaber.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-icin-geri-sayim-basladi-finalistler-ve-juriler-aciklandi


terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den

15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
“Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı

Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna



verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor. Ayrıca Almanyalı
belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya
devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir
mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi bulunuyor. Özel gösterim
kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven
ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası'nda tersanelerde, deri sanayide
çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik
yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.



Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.
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BIFED 2022: Yeşil Barış ve Adaletin Peşinde

Magma’nın 61. sayısında (Ekim-Kasım-Aralık)

Bozcaada’nın önemli etkinliklerinden Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali, yerel, yavaş ve küçük olanın korunmasından yola çıkıyor,
insanı ve ekolojik sorunlarını odağına alıyor. Bu yıl dokuzuncu yaşını
kutlayan festivalde geri sayım başladı.

https://www.magmadergisi.com/magma-da-bu-ay/bifed-2022-yesil-baris-ve-adaletin-pesinde
https://www.magmadergisi.com/magma-da-bu-ay/bifed-2022-yesil-baris-ve-adaletin-pesinde
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Bu yıl dokuzuncu yaşını kutlayan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali, 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde finale kalan
filmler arasında Magma yazar ve fotoğrafçısı Mert Gökalp’in İstilacılar
belgeseli de bulunuyor.

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Festivalde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için
yarışacak finalistler belli oldu. Magma’dan Mert Gökalp’in İstilacılar
belgeselinin de yarışacağı finalde 14 film gösterilecek. Ana yarışma
kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları, iklim felaketlerinden dijital

https://www.magmadergisi.com/sanat-haberleri/bifed-2022ye-dogru


kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa terk edilmiş bölgelere
kadar uzanıyor.

15 ülkeden 14 filmin yarışacağı ana yarışma kategorisinde Türkiye’den iki
film bulunuyor: Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden istilacı türlerle
yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir anti-kahraman
aslan balığı üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz Tortum’un Kathryn
Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği Hollanda, ABD ve
Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını yaratma çabasını
anlatan “Our Ark” belgeseli.

Altı kişilik jüri ekibinde bulunan isimler şöyle: Türkiye’den belgeselleri ulusal
ve uluslararası çok sayıda festivalde gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş
Eylem Şen; Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema
ve Hukuk dersleri veren, aynı zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü yapan Alişan Çapan; uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı,
oyunculuk ve yönetmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı
işlere devam eden Erman Okay; Almanya’da politik sanatın öncülerinden,
belgesel yönetmeni Andres Veiel; 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki
Domuzu Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen
Joanna Vasquez Arong; toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül,
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.



Gaia Öğrenci Filmleri
Öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir yarışma alanı sağlamak için
yalnızca öğrencilere açık Gaia Öğrenci Ödülü bu yıl da festival kapsamında.
Bu kategoride yarışacak 8 filmin 3’ü Türkiye’den: Çiğdem Akdoğan’ın
endüstriyel hayvancılığın yarattığı tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım”;
Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde yürüyerek gelen yolcuların yol
hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın “Haymatlos” filmi; İbrahim
Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda
Roman”.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekân çalışmaları yapan Eser
Yağcı; 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb; Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı.

Panorama ve Özel Gösterim Kuşağı
Festivalin Panorama bölümünde 27 film, özel gösterim kuşağında da 3 film
gösterilecek.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali için geri sayım başladı: Finalistler ve
jüriler açıklandı…

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı.  12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

http://www.cinedergi.com/2022/10/03/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-icin-geri-sayim-basladi-finalistler-ve-juriler-aciklandi/
http://www.cinedergi.com/2022/10/03/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-icin-geri-sayim-basladi-finalistler-ve-juriler-aciklandi/


12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den

15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
“Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı

Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı



bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna
verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor. Ayrıca Almanyalı
belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya
devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir
mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi bulunuyor. Özel gösterim
kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven
ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde, deri sanayide
çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik
yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan



asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.
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BIFED’de finalistler belli oldu

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için geri sayım başladı:
Finalistler ve jüriler açıklandı.

https://m.bianet.org/bianet/yasam/267942-bifed-de-finalistler-belli-oldu


BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı.  12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek.

Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki salonda izleyiciyle
buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler sonrasında belgesel
severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve atölyeler ile festival daha
da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor.

Filmler sanat ve mücadele ilişkisini sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların
direniş öykülerine kadar geniş temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den
15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı.

Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem
ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden
sorgulayan “İstilacı” ve Deniz Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber
yönetmenliğini üstlendiği Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek
dünyanın dijital bir kopyasını yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli
yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor.



Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin 3’ü Türkiye’den. Çiğdem
Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı tahribatı anlatan “Kozmik
Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde yürüyerek gelen yolcuların
yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın “Haymatlos” filmi ve
İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman kültürünü anlattığı “Bi
Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı
Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna
verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor.

Ayrıca Almanyalı belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde
işlediği dünya devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız
davranışlarını bir mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi
bulunuyor. Özel gösterim kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den
Petra Holzer, Ethem Özgüven ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası'nda
tersanelerde, deri sanayide çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857”
belgeseli olacak.

10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu
Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik



yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel
Festivali 12 Ekim’de Başlıyor

Bu sene dokuzuncusu düzenlenecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali (BIFED), “Yeşil Barış ve Adalet” sloganı ile 12 - 16 Ekim
tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecek.

Pandemi sebebiyle son iki senedir çevrim içi olarak hayata geçirilen festival,
bu sene pandemi öncesinde olduğu gibi Bozcaada’da fiziksel olarak
gerçekleştirilecek. Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen
festivale seçilen filmler bu yıl da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

https://www.artfulliving.com.tr/gundem/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-12-ekimde-basliyor-i-26280
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Festival yönetmenliğini Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de
Ethem Özgüven’in üstlendiği Green Film Network (GFN) üyesi olan
BIFED’e, 2022 senesinde 101 ülkeden toplamda 1000’in üzerinde film
başvurdu. Başvurular arasında yerel halkların direniş öyküleri, iklim krizi,
organik tarımdan Afrika’da kapana sıkışan mültecilere kadar geniş
temalardaki filmler yer alıyor. Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15,
Panorama kategorisinde 20 ve Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film
bu sene izleyiciyle buluşacak. Dünyanın dört bir yanından doğanın ve
insanlığın ortak soru ve sorunlarını kendi dillerinde, kendi üslupları ile
anlatan ve çözüm arayan filmler festival kapsamında izleyicilerle buluşacak.
Yalnızca öğrenci filmlerine açık olan kategori de bu sene yine festival
kapsamında yer alacak. Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve
ikincilik ödülü Madam Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci
Ödülü kategorisinin birincisi de 5.000 TL ile ödüllendirilecek. 2022 yılında
da iklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar, kadınlar, göç ve
mülteciler, festival filmlerinin seçiminde odaklanılan konular arasında yer
alıyor.

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla bu yıl da çevre haklarını savunacak ve iklim aktivistlerinin sesi
olmaya devam edecek. Festivalin bu seneki sloganı “Yeşil Barış ve Adalet”
olarak belirlendi. Ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışan
BIFED, her sene yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri
bir araya getirerek yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri
dünyadaki tartışmaya davet ediyor.

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle Bozcaada’da bir araya getirecek.

 BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci kategorisinde yarışacak belgeselleri
seçecek jüriler ve bu kategorilerdeki belgeseller yakında BIFED’in internet
sitesinden yayımlanacak.



21.09.2022
https://www.habervesaire.com/bozcaada-ekolojik-belgesel-festivali-bifede-1
01-ulkeden-basvuru-geldi/

Bozcaada ekolojik belgesel festivali Bifed’e 101 ülkeden başvuru geldi

12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik
Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor. Covid-19
salgınından dolayı iki yıldır online olarak izleyicisiyle buluşan festival, bu
sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine Bozcaada’ya davet
ediyor. Filmler her yıl olduğu gibi ücretsiz izlenebilecek.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali
(BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecek.

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla yapılan; festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in
üstlendiği, Green Film Network (GFN) üyesi BIFED’e, 2022’de 101 ülkeden
toplamda binin üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel
halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne çıkıyor.

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Bu yıl başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

https://www.habervesaire.com/bozcaada-ekolojik-belgesel-festivali-bifede-101-ulkeden-basvuru-geldi/
https://www.habervesaire.com/bozcaada-ekolojik-belgesel-festivali-bifede-101-ulkeden-basvuru-geldi/


BIFED’in bu seneki sloganı: Yeşil
Barış ve Adalet
BIFED, 2020 yılından beri festivalin
ana sloganı olan “Savunanları
Savun” temasıyla, çevre haklarını
savunurken git gide daha tehlikeli
yollardan geçen iklim aktivistlerinin
sesi olmaya devam edecek. 2021 yılı
sloganı olan “Evimiz Yanıyor”un
ardından, festivalin bu seneki
sloganı ise “Yeşil Barış ve Adalet”
olacak.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel
aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her sene yönetmenleri, kamuoyu ve çevre
için mücadele edenleri bir araya getirerek yerel ihtiyaçları ilgilendiren
önemli konularda izleyicileri dünyadaki tartışmaya davet ediyor. 2022
yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar, kadınlar, göç ve
mülteciler, festival filmlerinin seçiminde odaklanılan konular arasında yer
alıyor.

Bu sene BIFED’de neler olacak?
BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için pandemi arasının
ardından adaya dönüyor. Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve
destekçilerini Bozcaada’da karşılayacak.

Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve sağlıklı
turizm ile ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel Tohum
Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak BIFED’in görev
edindiği konulardan biri. Bu yıl da Bozcaada’da tohum dağıtımı olacak.

Festivalin bir başka önemli faaliyeti de yıl içinde farklı festival, STK, okul,
çevre örgütleriyle olan işbirlikleri olarak göze çarpıyor. Festival filmleri
bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik
Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitim-Sen, Gümüşlük
Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası gibi farklı oluşum ve



coğrafyalarda gösterildi. Filmler şimdiye kadar hiçbir maddi karşılığı
olmadan gösterildi ve sene içerisinde farklı işbirlikleri ile gösterilmeye
devam edecek.

BIFED destekçileriyle var olmaya devam ediyor
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED; Bozcaada Belediyesi ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi destekleriyle var olmaya devam
ediyor. Ayrıca festivalimizin ana sponsoru Demirer Holding, Mey Diageo,
Kadıköy Belediyesi, Sinematek/Sinemaevi Alba Prestige, Şişli Belediyesi,
Goethe Enstitüsü, Hollanda Konsolosluğu, İsviçre Başkonsolosluğu,
Avusturya Kültür Forumu ve Fransız Kültür Enstitüsü, İstanbul Bilgi
Üniversitesi gibi kurumların sponsorluğunda ve VSI Group ile Ece Worx
destekleriyle gerçekleşiyor. Ayrıca Bozcaada’daki yerel işletmeler ve yerel
halkın güçlü dayanışmasıyla düzenleniyor; Rengigül, Aral Tatil Çiftliği,
Eflatun Konukevi, Umut Denizi ve Nil Ada Konukevi, Mavi Beyaz, Yakamoz,
Zeynep Gökçen ve Alper Akdeniz festivalin yerel destekçilerinden bazıları…

Festival filmleri ve jürisi çok yakında duyurulacak!
BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci kategorisinde yarışacak belgeselleri
seçecek jurileri ile bu kategorilerdeki belgeseller çok yakında bifed.org
adresinde ve BIFED’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Ayrıca
12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’daki iki salonda ücretsiz olarak
belgeselleri izlemek, atölye ve söyleşilere katılmak için Bozcaada’ya
yolunuzu düşürmeniz yeterli! Adadaki festival destekçimiz olan konaklama
işletmeleri büyük indirimlerle festival izleyicilerini ağırlamaya hazır olacak.
Bu işletmelerin listesi de yakında festivalin internet sitesindenden
duyurulacak.
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9. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 12-16
Ekim’de Gerçekleşecek

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali(BIFED) 2022’ye 101
Ülkeden 1000’den Fazla Film Başvurdu.

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival
yönetmeliğini Petra Holzer‘in, festival koordinatörlüğünü de Ethem
Özgüven‘in yaptığı BIFED‘e, 2022 senesinde 101 ülkeden toplamda
1000’den fazla film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel halkların
direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana kısılan
mültecilere kadar farklı temalar öne çıkıyor.

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle
buluşacak. Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru
ve sorunlarını kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm
arayan birbirinden etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü için yarışacak. Covid-19 salgınından dolayı son iki sene
online olarak izleyicisiyle buluşan festival, bu sene tıpkı önceki
senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler
ücretsiz olarak izlenebilecek.



BIFED’in Bu Seneki Sloganı: Yeşil Barış ve Adalet

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları
Savun” temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli
yollardan geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek.
2021 yılı sloganı olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki
sloganı ise “Yeşil Barış ve Adalet” olacak.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her
sene yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya
getirerek yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri
dünyadaki tartışmaya davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin
merkezinde yer alan yerli halklar, kadınlar, göç ve mülteciler, festival
filmlerinin seçiminde odaklanılan konular arasında yer alıyor

Bu Sene BIFED’de Neler Olacak?

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.
Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak.



Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve
sağlıklı turizm ile ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel
Tohum Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak
BIFED’in görev olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da Bozcaada’da
tohum dağıtımı olacak.

Festival hakkında daha çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.bifed.org/en/home/


08.09.2022
https://yesilgazete.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-pan
deminin-ardindan-adada-izleyicilerini-bekliyor/

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali,
pandeminin ardından adada izleyicilerini bekliyor

12-16 Ekim tarihlerinde dokuzuncusu düzenlenen Bozcaada Uluslararası
Ekolojik Belgesel Festivali'nin bu seneki sloganı 'Yeşil Barış ve Adalet'. İki
yılın ardından adaya dönen festivalde, atölyeler ve panellerin yanı sıra
tohum dağıtımı etkinliği de olacak.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından 12-16
Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek.

https://yesilgazete.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-pandeminin-ardindan-adada-izleyicilerini-bekliyor/
https://yesilgazete.org/bozcaada-uluslararasi-ekolojik-belgesel-festivali-pandeminin-ardindan-adada-izleyicilerini-bekliyor/


Seçilen filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Festivalin bu seneki sloganı ise “Yeşil Barış ve Adalet“.

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e bu yıl 101 ülkeden toplamda
1000’in üzerinde film başvurdu.
Başvuran filmler arasında yerel halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik
tarımdan Afrika’da kapana sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne
çıkıyor. Bu sene festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama
kategorisinde 20 ve Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film  izleyiciyle
buluşacak.Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen
yalnızca öğrenci filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer
alacak.

Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler arasından seçilenler, Fethi Kayaalp adına verilen büyük
ödülü  (15 bin TL) ve Madam Melpo adına verilen ikincilik ödülünü (10.000
TL) kazanacak. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi de 5.000 TL
ile ödüllendirilecek.



Her sene yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya
getirerek yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri
dünyadaki tartışmaya davet eden BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana
sloganı olan “Savunanları Savun” temasıyla, çevre haklarını savunurken git
gide daha tehlikeli yollardan geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya
devam edecek.

2021 yılı sloganı olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki
sloganı ise “Yeşil Barış ve Adalet” olarak belirlendi.

Bu yıl da iklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar, kadınlar, göç ve
mülteciler, festival filmlerinin seçiminde odaklanılan konular arasında yer
alıyor.

Bu sene BIFED’de neler olacak?

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.

Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak. Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası
konuklar ve Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler,
atölye çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve
sağlıklı turizm ile ilgili konular da ön plandaydı.

Gerçekleştirilen Yerel Tohum Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve
yaygınlaştırmak BIFED’in görev olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da
Bozcaada’da tohum dağıtımı olacak.
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Link: https://twitter.com/gumuslukfest/status/1567797295290122240

https://twitter.com/gumuslukfest/status/1567797295290122240
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Link:
https://www.birgun.net/haber/bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivali-bife
d-e-101-ulkeden-basvuru-402109

Bozcaada’nın ekolojik belgesel festivali BIFED'e 101
ülkeden başvuru

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor.
Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak izleyicisiyle buluşan
festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak
izlenebilecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da
gerçekleştirilecek. Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak
izleyicisiyle buluşan festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi
ziyaretçilerini yine Bozcaada’ya davet ediyor.

https://www.birgun.net/haber/bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivali-bifed-e-101-ulkeden-basvuru-402109
https://www.birgun.net/haber/bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivali-bifed-e-101-ulkeden-basvuru-402109


Festivale 101 ülkeden binin üzerinde başvuru yapılırken seçilen filmler Fethi
Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Başvuran filmler arasında yerel halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik
tarımdan Afrika’da kapana sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne
çıkıyor.
BIFED tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "BIFED 2022 her
yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların büyüklüğünü gizlemeden paylaşıp daha
güçlü bir dayanışmanın temellerinin atıldığı mecralardan biri olma
umudunda. Bu sene tekrar, herkes Bozcaada’ya davetli. Öğrendiğimiz
kadarıyla bir kenara çekilmemek ve birlikte öğrenmek için..."

Açıklama şöyle devam etti: “BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci
kategorisinde yarışacak belgeselleri seçecek jurileri ile bu kategorilerdeki
belgeseller çok yakında bifed.org adresinde ve BIFED’in sosyal medya
hesaplarından duyurulacak. Ayrıca 12-16 Ekim tarihleri arasında
Bozcaada’daki iki salonda ücretsiz olarak belgeselleri izlemek, atölye ve
söyleşilere katılmak için Bozcaada’ya yolunuzu düşürmeniz yeterli! Adadaki
festival destekçimiz olan konaklama işletmeleri büyük indirimlerle festival
izleyicilerini ağırlamaya hazır olacak. Bu işletmelerin listesi de yakında
festivalin internet sitesinden duyurulacak.”

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

BU SENEKİ SLOGAN: YEŞİL BARIŞ VE ADALET

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan
geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021 yılı sloganı
olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki sloganı ise “Yeşil
Barış ve Adalet” olacak.

Ayrıntılı bilgiye www.bifed.org adresinden ulaşılabilir.
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Link:
https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel
-festivaline-101-ulkeden-basvuru

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da olacak. Seçilen
filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor.

Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak izleyicisiyle buluşan
festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak
izlenebilecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da olacak. Seçilen
filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

BIFED 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların büyüklüğünü
gizlemeden paylaşıp daha güçlü bir dayanışmanın temellerinin atıldığı
mecralardan biri olma umudunda. Bu sene tekrar, herkes Bozcaada’ya
davetli. Öğrendiğimiz kadarıyla bir kenara çekilmemek ve birlikte
öğrenmek için...

Onlarca film izleyici ile buluşacak

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e, 2022 senesinde 101 ülkeden
toplamda 1000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel

https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru
https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru


halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne çıkıyor.

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

BIFED’in bu seneki sloganı: Yeşil Barış ve Adalet

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan
geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021 yılı sloganı
olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki sloganı ise “Yeşil
Barış ve Adalet” olacak.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her sene
yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirerek
yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri dünyadaki
tartışmaya davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan
yerli halklar, kadınlar, göç ve mülteciler, festival filmlerinin seçiminde
odaklanılan konular arasında yer alıyor.

Bu sene BIFED’de neler olacak?

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.
Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak.



Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi.

Pestisitsiz tarım ve sağlıklı turizm ile ilgili konular da ön plandaydı.
Gerçekleştirilen Yerel Tohum Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve
yaygınlaştırmak BIFED’in görev olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da
Bozcaada’da tohum dağıtımı olacak.

BIFED tüm sene farklı etkinliklerle devam ediyor

Festivalin bir başka önemli faaliyeti de yıl içinde farklı festival, STK, okul,
çevre örgütleriyle olan işbirlikleri olarak göze çarpıyor. Festival filmleri
bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik
Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitim-Sen, Gümüşlük
Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası gibi farklı oluşum ve
coğrafyalarda gösterildi. Filmler şimdiye kadar hiçbir maddi karşılığı
olmadan gösterildi ve sene içerisinde farklı işbirlikleri ile gösterilmeye
devam edecek. BIFED, sene içerisinde filmlerini paylaşmaya devam etmeyi,
festivali ve çevre kültürünü çoğaltan bir yaklaşım olarak görüyor.

BIFED destekçileriyle var olmaya devam ediyor

Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED; Bozcaada Belediyesi, Ana
Sponsoru Demirer Holding, Mey Diageo, Kadıköy Belediyesi,
Sinematek/Sinemaevi Alba Prestige, Şişli Belediyesi, Goethe Enstitüsü,
Hollanda Konsolosluğu, İsviçre Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Forumu
ve Fransız Kültür Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi kurumların
sponsorluğunda ve VSI Group ile Ece Worx destekleriyle gerçekleşiyor.

Ayrıca Bozcaada’daki yerel işletmeler ve yerel halkın güçlü dayanışmasıyla
düzenleniyor; Rengigül, Aral Tatil Çiftliği, Eflatun Konukevi, Umut Denizi ve
Nil Ada Konukevi, Mavi Beyaz, Yakamoz, Zeynep Gökçen ve Alper Akdeniz
festivali destekleyen yerel destekçilerimizden yalnızca bir kaç tanesi...

Festival filmleri ve jürisi çok yakında duyurulacak!

BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci kategorisinde yarışacak belgeselleri
seçecek jurileri ile bu kategorilerdeki belgeseller çok yakında bifed.org
adresinde ve BIFED’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



Ayrıca 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’daki iki salonda ücretsiz olarak
belgeselleri izlemek, atölye ve söyleşilere katılmak için Bozcaada’ya
yolunuzu düşürmeniz yeterli! Adadaki festival destekçimiz olan konaklama
işletmeleri büyük indirimlerle festival izleyicilerini ağırlamaya hazır olacak.
Bu işletmelerin listesi de yakında festivalin internet sitesinden duyurulacak.



11.09.2022
Link:
https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel
-festivaline-101-ulkeden-basvuru

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor.
Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak izleyicisiyle buluşan
festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak
izlenebilecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da olacak. Seçilen
filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

BIFED 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların büyüklüğünü
gizlemeden paylaşıp daha güçlü bir dayanışmanın temellerinin atıldığı
mecralardan biri olma umudunda. Bu sene tekrar, herkes Bozcaada’ya

https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru
https://m.bianet.org/bianet/toplum/266933-bozcaada-nin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru


davetli. Öğrendiğimiz kadarıyla bir kenara çekilmemek ve birlikte
öğrenmek için...

BIFED 2022’ye 101 ülkeden 1000’in üzerinde film başvurdu

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e, 2022 senesinde 101 ülkeden
toplamda 1000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel
halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne çıkıyor.

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak.



12.09.2022
https://www.ekoiq.com/2022/09/bifed-12-ekimde-basliyor/

12-16 Ekim tarihlerinde Bozcaada’da gerçekleşecek BIFED için 101
ülkeden 1,000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel
halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere varan temalar öne çıkıyor.

Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali’nin, BIFED, dokuzuncusu, 12-16
Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek ve seçilen filmler Fethi
Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Direniş Öyküleri, İklim Krizi, Organik Tarım, Mülteciler…

BIFED 2022, sorunların büyüklüğünü gizlemeden paylaşıp daha güçlü bir
dayanışmanın temellerinin atıldığı mecralardan biri olma amacını taşıyor.

https://www.ekoiq.com/2022/09/bifed-12-ekimde-basliyor/
https://twitter.com/bifed_doc


Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e, 2022 yılında 101 ülkeden
1,000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel halkların
direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana sıkışan
mültecilere varan temalar öne çıkıyor.

Doğanın ve İnsanlığın Ortak Sorunları

Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 filmizleyiciyle buluşacak. Dünyanın
dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını kendi
dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan filmler, Fethi Kayaalp
Büyük Ödülü için yarışacak. Yalnızca öğrenci filmlerine açık kategori de
yine festival kapsamında yer alacak.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15,000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10,000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de (5,000 TL) ile ödüllendirilecek.

Bu Yılın Sloganı: “Yeşil Barış ve Adalet”

BIFED, 2020 yılından bu yana festivalin ana sloganı olan “Savunanları
Savun” temasıyla çevre haklarını savunurken gitgide daha tehlikeli
yollardan geçecek olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021
yılı sloganı olan “Evimiz Yanıyor”un ardından festivalin bu yılki sloganı ise
“Yeşil Barış ve Adalet” olarak belirlendi.

Ekolojik Gerçekler Belgesel Aracılığıyla Yayılacak

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor.
Yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirerek
yerel ihtiyaçları ilgilendiren konularda izleyicileri dünyadaki tartışmaya
davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar,
kadınlar, göç ve mülteciler festival filmlerinin seçiminde odaklanılan
konular arasında.

İklim Krizinin Aciliyetine İnanan Herkesle Buluşma

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.

https://www.ekoiq.com/2022/08/iklim-krizinin-nedeni-insan-nufusu-mu-yasam-sekli-mi/
https://www.bifed.org/bifed-2021/


Festivalde bugüne dek bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve sağlıklı
turizm ile ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel Tohum
Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak BIFED’in görev
olarak edindiği konulardan. Bu yıl da Bozcaada’da tohum dağıtımı olacak.

Festival filmleri bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema evi,
Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris
Eğitim-Sen, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası gibi
farklı yerlerde maddi karşılığı olmadan gösterildi.



14.09.2022
https://www.yesilist.com/bozcaadanin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulke
den-basvuru-yapildi/

Bozcaada’nın ekolojik belgesel festivali
BİFED’den haberler

12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada
Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 9’uncu yılına giriyor.
Covid-19 salgınından dolayı son iki sene online olarak izleyicisiyle buluşan
festival, bu sene tıpkı önceki senelerdeki gibi ziyaretçilerini yine
Bozcaada’ya davet ediyor. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak
izlenebilecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek olan Bozcaada Ekolojik Belgesel Film
Festivali (BIFED) 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da olacak. Seçilen
filmler Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

BIFED 2022, her yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların büyüklüğünü
gizlemeden paylaşıp daha güçlü bir dayanışmanın temellerinin atıldığı
mecralardan biri olma umudunda. Bu sene tekrar, herkes Bozcaada’ya
davetli. Öğrendiğimiz kadarıyla bir kenara çekilmemek ve birlikte
öğrenmek için…

BIFED 2022’ye 101 ülkeden 1000’in üzerinde film başvurdu

Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, festival yönetmenliğini
Petra Holzer’in, festival koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven’in üstlendiği
Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED’e, 2022 senesinde 101 ülkeden
toplamda 1000’in üzerinde film başvurdu. Başvuran filmler arasında yerel
halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika’da kapana
sıkışan mültecilere kadar geniş temalar öne çıkıyor.

https://www.yesilist.com/bozcaadanin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru-yapildi/
https://www.yesilist.com/bozcaadanin-ekolojik-belgesel-festivaline-101-ulkeden-basvuru-yapildi/


Festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20 ve
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film bu sene izleyiciyle buluşacak.
Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını
kendi dillerinde, kendi üslupları ile anlatan ve çözüm arayan birbirinden
etkileyici filmler, 2022 yılında da Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak.

Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp (15.000 TL) ve ikincilik ödülü Madam
Melpo (10.000 TL) adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinin birincisi
de 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

BIFED’in bu seneki sloganı: Yeşil Barış ve Adalet

BIFED, 2020 yılından beri festivalin ana sloganı olan “Savunanları Savun”
temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan
geçen olan iklim aktivistlerinin sesi olmaya devam edecek. 2021 yılı sloganı
olan “Evimiz Yanıyor”un ardından, festivalin bu seneki sloganı ise “Yeşil
Barış ve Adalet” olacak.

BIFED, ekoloji gerçeklerini belgesel aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Her sene
yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirerek
yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri dünyadaki



tartışmaya davet ediyor. 2022 yılında da iklim krizinin merkezinde yer alan
yerli halklar, kadınlar, göç ve mülteciler, festival filmlerinin seçiminde
odaklanılan konular arasında yer alıyor.

Bu sene BIFED’de neler olacak?

BIFED bu yıl belgesellerin yanı sıra atölyeler, paneller ve soru-cevap
etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin
önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturmak için adaya dönüyor.
Festival, özlendiği gibi tüm ziyaretçi ve destekçilerini Bozcaada’da
karşılayacak.

Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklar ve
Bozcaada’nın yerel halkı ile birlikte film gösterimleri, etkinlikler, atölye
çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi. Pestisitsiz tarım ve sağlıklı
turizm ile ilgili konular da ön plandaydı. Gerçekleştirilen Yerel Tohum
Festivali ile yerel tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak BIFED’in görev
olarak edindiği konulardan biri. Bu yıl da Bozcaada’da tohum dağıtımı
olacak.

BIFED tüm sene farklı etkinliklerle devam ediyor

Festivalin bir başka önemli faaliyeti de yıl içinde farklı festival, STK, okul,
çevre örgütleriyle olan işbirlikleri olarak göze çarpıyor. Festival filmleri
bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik
Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitim-Sen, Gümüşlük
Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası gibi farklı oluşum ve
coğrafyalarda gösterildi. Filmler şimdiye kadar hiçbir maddi karşılığı
olmadan gösterildi ve sene içerisinde farklı işbirlikleri ile gösterilmeye
devam edecek. BIFED, sene içerisinde filmlerini paylaşmaya devam etmeyi,
festivali ve çevre kültürünü çoğaltan bir yaklaşım olarak görüyor.

BIFED destekçileriyle var olmaya devam ediyor

Green Film Network (GFN) üyesi olan BIFED; Bozcaada Belediyesi, Ana
Sponsoru Demirer Holding, Mey Diageo, Kadıköy Belediyesi,
Sinematek/Sinemaevi Alba Prestige, Şişli Belediyesi, Goethe Enstitüsü,
Hollanda Konsolosluğu, İsviçre Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Forumu
ve Fransız Kültür Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi kurumların
sponsorluğunda ve VSI Group ile Ece Worx destekleriyle gerçekleşiyor.
Ayrıca Bozcaada’daki yerel işletmeler ve yerel halkın güçlü dayanışmasıyla



düzenleniyor; Rengigül, Aral Tatil Çiftliği, Eflatun Konukevi, Umut Denizi ve
Nil Ada Konukevi, Mavi Beyaz, Yakamoz, Zeynep Gökçen ve Alper Akdeniz
festivali destekleyen yerel destekçilerimizden yalnızca bir kaç tanesi…

Festival filmleri ve jürisi çok yakında duyurulacak!

BIFED’in Ana Yarışma ve Gaia Öğrenci kategorisinde yarışacak belgeselleri
seçecek jurileri ile bu kategorilerdeki belgeseller çok yakında bifed.org
adresinde ve BIFED’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Ayrıca
12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’daki iki salonda ücretsiz olarak
belgeselleri izlemek, atölye ve söyleşilere katılmak için Bozcaada’ya
yolunuzu düşürmeniz yeterli! Adadaki festival destekçimiz olan konaklama
işletmeleri büyük indirimlerle festival izleyicilerini ağırlamaya hazır olacak.
Bu işletmelerin listesi de yakında festivalin internet sitesinden duyurulacak.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için geri sayım başladı:
Finalistler ve jüriler açıklandı

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne sayılı günler
kaldı.  12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festivalde
toplam 53 film gösterilecek. Gösterimler “ücretsiz” olarak Bozcaada’daki iki
salonda izleyiciyle buluşacak. Yerli-yabancı birçok yönetmen gösterimler
sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlarken, çeşitli söyleşi ve
atölyeler ile festival daha da zenginleşecek.

12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için yarışacak finalistler belli oldu. Festivalin finalinde toplam 14 film
gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları,
iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa
terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini
sorgulayan iklim krizi, göç ve halkların direniş öykülerine kadar geniş
temalara sahip.

14 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 8 film de Gaia Öğrenci
kategorisinde gösterilecek. Ayrıca Panorama kuşağında da 27 film izleyici
ile buluşurken, özel gösterim kuşağında da 4 film var. Bini aşkın belgeselin
başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam karar verilen 53
belgesel Bozcaada’da ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.



Ana Yarışma filmlerinin 2’si Türkiye’den

15 farklı ülkeden toplamda 14 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü
için Türkiye’den iki film finale kaldı. Mert Gökalp’in denizleri tahrip eden
istilacı türlerle yaşamayı ve ekosistem ile uyumlu bir yaşam sürebilmeyi bir
anti-kahraman ‘aslan balığı’ üzerinden sorgulayan “İstilacı” ve Deniz
Tortum’un Kathryn Hamilton ile beraber yönetmenliğini üstlendiği
Hollanda, ABD ve Türkiye’den beslenerek dünyanın dijital bir kopyasını
yaratma çabasını anlatan “Our Ark” belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Gaia Öğrenci Ödülü adı altında öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir
yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık bir ödül de yine
festival kapsamında yer alıyor. Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 8 filmin
3’ü Türkiye’den. Çiğdem Akdoğan’ın endüstriyel hayvancılığın yarattığı
tahribatı anlatan “Kozmik Yıkım” filmi, Afganistan’dan Türkiye’ye 60 günde
yürüyerek gelen yolcuların yol hikâyesini göz önüne seren Mustafa Aydın’ın
“Haymatlos” filmi ve İbrahim Karademir’in kendisinin de yetiştiği Roman
kültürünü anlattığı “Bi Çırpıda Roman” filmi öğrenci ödülü için yarışacak.

Panorama ve özel gösterim kuşağı

Festivalin Panorama bölümünde ise gösterime açılacak toplam 27 film var
ve bu filmlerin 10’unu Türkiye’den başvuran filmler oluşturuyor. Ayrıca özel
gösterim kuşağında da 3 film festivalde yer alıyor. Toplam dört farklı
bölümde gösterilecek 52 film izleyiciler, buluşmaya gelen yönetmenler,
yapımcılar, öğrenciler ve iklim savunucuları ile buluşacak

Festivalin özel gösterim bölümünde Pierre Pézerat’ın, asbestle temas
halinde çalışan işçilerin bu endüstriyel suçun cezalandırılması uğruna
verdikleri mücadeleyi işleyen “Nöbetçiler” yer alıyor. Ayrıca Almanyalı
belgeselci Andres Veiel’in kurmaca belgesel türünde işlediği dünya
devletlerinin iklim çalışmaları konusunda tutarsız davranışlarını bir
mahkeme dramasında anlatan “Çevrekırım” filmi bulunuyor. Özel gösterim
kategorisindeki diğer iki film ise Türkiye’den Petra Holzer, Ethem Özgüven
ve Selçuk Erzurumlu’nun Tuzla Havzası’nda tersanelerde, deri sanayide
çalışan işçileri ve ailelerini gözleyen “4857” belgeseli olacak.



10.000 TL değerindeki Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için hazırlanan ödül
Türkiye’nin ilk mürekkep ressamı ve artist Pınar Tınç’ın elinden, doğada
bulduğu objelerden tasarladığı geri dönüştürülmüş bir heykel olacak.
Festivalde ikincilik ödülü için de 7.500 TL ödül verilecek.

Festival jürisi belli oldu

Festivalin bu seneki jüri ekibinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü’nü kazanacak
filmi seçmek için 3 yabancı ülkelerden ve 3 Türkiye’den olmak üzere 6 kişi
bulunuyor.
Türkiye’den belgeselleri ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde
gösterilmiş ve ödüllere layık görülmüş Eylem Şen, Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Lisansüstü bölümünde Sinema ve Hukuk dersleri veren aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yapan Alişan Çapan
ve uzun yıllar Almanya’da oyun yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik
yaptıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek aynı işlere devam eden Erman
Okay yer alıyor.

Ayrıca Almanya’da politik sanatın öncülerinden biri olarak bilinen belgesel
yönetmeni Andres Veiel, 2021 yılı BIFED Ana Yarışma’da “İçteki Domuzu
Yatıştırmak” filmiyle üçüncülük ödülü kazanan Filipinli yönetmen Joanna
Vasquez Arong ve toplumsal sorunlar üzerinde durduğu 20’yi aşkın
belgesel ve kurmaca film yönetmeni Daniel Lambo da jüride bulunuyor.

Gaia Öğrenci Ödülü’nü kazanacak filmi seçmek üzere ise 2’si Türkiye’den 3
jüri bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim
üyesi görevini sürdüren ve çevresel adalet ve mekan çalışmaları yapan Eser
Yağcı, 2013’ten beri belgeselleriyle birçok festivalde ödül almış ve Lübnan
asıllı ödüllü belgesel film yönetmeni Eliane Raheb ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Sibel Yardımcı
öğrenci filmlerinin kazananını belirleyecek.

Bozcaada Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Green Film Network üyesi festival; Demirer Holding’in ana
destekçiliğinde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mey/Diageo,
Goethe Enstitüsü İstanbul, Avusturya Kültür Ofisi, Alba Sigorta ve Bozcaada
Aral Çiftliği destekleriyle yapılacak.

100 ülkeden binden fazla filmin katıldığı festivalde finale kalan filmler şöyle;



Uluslararası Yarışma – Fethi Kayaalp Büyük Ödülü

Antarktik İzler, Michaela Grill, Avusturya / Kanada, 2019, 30’
Benim Bu Çalınmış Ülkem, Marc Wiese, Almanya / Ekvador, 2022, 93’
Çığlık, Michelangelo Severgnini, İtalya, 2021, 85’
Çöl Cenneti, Ike Bertels, Hollanda, 2022, 88’
Edna, Eryk Rocha, Brezilya, 2021, 63’
Görünmez Ada, Keïko Courdy, Fransa / Japonya, 2021, 85’
İstilacılar, Mert Gökalp, Türkiye, 2022, 60’
Kuzey Akıntısı, Steffen Krones, Almanya, 2022, 94’
Ormanların Kurtarıcısı, Volker Schlöndorff, Almanya, 2021, 87’
Our Ark, Deniz Tortum, Kathryn Hamilton, Hollanda / ABD / Türkiye, 2021, 12’
Sağılmış, Amy Taylor, Yeni Zelanda, 2021, 89’
Sonuçsuz Kalma Sanatı, Friedrich von Borries, Jakob Brossmann, Almanya /
Avusturya 2021, 67’
Taşların Kuralları Var, Tolin Alexander, Lonnie van Brummelen, Siebren de
Haan in collaboration with the Saamaka and Okanisi Maroon communities
of the Suriname River, Surinam / Hollanda, 2018, 100’
Yo’eme Labirenti, Sergi Pedro Ros, Meksika, 2019, 87’
GAIA Öğrenci Ödülü

0.2 Milligram Altın, Diego Quinderé de Carvalho, Belçika / Portekiz /
Macaristan / Brezilya, 24’, 2021
Arayış, Jesús David Palacio Flórez, Kolombiya, 14’, 2021
Bir Çırpıda Roman, İbrahim Karademir, Türkiye, 15’, 2020
Haymatlos, Mustafa Aydın, Türkiye, 2021, 12’
Kozmik Yıkım, Çiğdem Akdoğan, Türkiye, 2021, 10’
Müşterek Hayat, Diogo Pereira, Portekiz / Bosna-Hersek, 76’, 2020
Muz Ağacı Rastlantı Değildir, Luiza Gonçalves, İspanya, 10’, 2021
Yemekte Ne Var? Maja Górczak, Çek Cumhuriyeti, 11’, 2021
Yarışma harici Panorama ve Özel Gösterim kuşağındaki filmler ise şöyle:

Panorama

Afrika, GDOlar ve Gates Vakfı, Jean-Baptiste Renaud, Fransa, 2021, 52′
Arazi, Mohamad Sabbah, Lübnan, 26′, 2020
Bizim İçin, Zeki Subaşı, Endonezya, Türkiye, 2022, 36’
Çırpılar: Bir Mücadelenin Anatomisi, Atom Şaşkal, Türkiye, 2022, 45′
Denizde Kalan, Mustafa Dermanlı, Türkiye, 2022, 59′
Fotosentez, Diego Fidalgo, Arjantin, 70’, 2020
Gecenin Işığı, Matej Pok, Slovakya, 39’, 2020



Geçici Kullanım, Dariusz Kowalski, Avusturya, 95’, 2022
Haber Yok, Lennart Hüper, Avusturya / Almanya, 81’, 2021
Hayatta kalmayı haritalamak, Nacho Corbella, ABD / Çad, 31’, 2021
Karıncalar ve Çekirge, Raj Patel & Zak Piper, ABD / Malavi Cumhuriyeti, 74’,
2021
Kazdağları Evimiz, Nesime Karateke, Türkiye, 6’, 2021
Koltan Ateşi: İnsanları birbirine bağlamak, Jan-Christoph Gockel, TD Jack
Muhindo Mahamba, Almanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Avusturya,
76’, 2022
Muhtaç, Mehmet Emre Battal, Türkiye, 2021, 47′
Munzur, Mehmet Gürü Avcu, Türkiye, 33’, 2022
Ölmez Ağacın Hikayesi,Selen Çatalyürekli, Türkiye, 2022
Pirina, Serdar Aşut, Yaman Umut Bilir, Hollanda / Türkiye, 2022, 71’
Seyfe, Özer Akdemir, Türkiye, 33’, 2022
Tolou Keur, Senegal’de Popüler Bir Fenomen, Laure Malécot, Senegal, 26’,
2022
Toprağın Kadınları, Elisa Flaminia Inno, İtalya, 52’, 2022
TOTAL – Tam Bir Facia, Keil Orion Troisi, Molly Gore,  ABD / Fransa, 11’, 2022
Tozkoparan Is Ours, Özgür Cihan Uçar, Yasin Serindere, Türkiye, 2022, 8’
Troas’ta Suya Dair, Felat Erkozan, Türkiye, 14’, 2022
Uçan Balık, “Nayra Sanz Fuentes, İspanya, 13’, 2022
Umut Her Zaman Var: İkizköy’ün Hikayesi, Selen Çatalyürekli, Türkiye, 13’,
2022
Uranyum Yerine Peynir, Norbert G. Suchanek & Márcia Gomes de Oliveira,
Brezilya / Almanya, 21’, 2019
Yeşil Savaşçılar: Lanetli Uranyum, Martin Boudot, Fransa, 49’, 2021
Özel Gösterim

4857, Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven, Türkiye, 30′, 2008
Çevrekırım, Andres Veiel, Almanya, 90’, 2020
Nöbetçiler, Pierre Pézerat, Fransa, 101’, 2016
Tarım için Su, Vedat Atasoy, Türkiye, 40’, 2021
Festival süresince Bozcaada’da çeşitli etkinlikler de olacak

Festival boyunca Bozcaada’daki misafirlerle etkinlikler, atölyeler ve
söyleşiler yapılacak. Ümit Hamlacıbaşı ile “Duyusal Ekoloji Yürüyüş Atölyesi”
olacak. Sosyal bilimci ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi Aslı Odman “Dünyada ve Türkiye’de emek ve ekoloji
mücadelelerinde nöbet tutmak” başlıklı söyleşi, Lalehan Öcal ile “Kolektif
Film Okuması”, Karşı Sanat Çalışmaları ve Kültürhane tarafından Ezgi



Bakçay ve Ulaş Bayraktar’ın katılımıyla “Doğa ve Toplumla Barışmak için
Müşterekler” başlıklı bir tartışma da gerçekleşecek.

Tüm gösterimlerin, söyleşilerin ve atölyelerin “ücretsiz” olduğu festivale dair
bilgiler hem sosyal medyadan, hem de festivalin internet sitesi
www.bifed.org adresinden takip edilebilir.
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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film
Festivali’nden İlk Detaylar

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali’nin (BIFED)
dokuzuncusu 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecek.
‘Yeşil Barış ve Adalet’ teması etrafında düzenlenen festivalde tüm
gösterimler ücretsiz.

Covid-19 pandemisi nedeniyle son iki senedir çevrimiçi olarak düzenlenen
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali (BIFED), dokuzuncu
organizasyonunda fiziksel mekânlardaki gösterimlerine geri dönüyor.
Bozcaada Belediyesi çatısı altında düzenlenen, Green Film Network (GFN)
üyesi BIFED’in festival yönetmenliğini Petra Holzer, festival
koordinatörlüğünü ise Ethem Özgüven üstleniyor.

2020 yılından beri ‘Savunanları Savun’ fikrini ana slogan kabul eden
festivalin bu yılki teması ‘Yeşil Barış ve Adalet’ olarak duyuruldu. Ekoloji
gerçeklerini belgesel sinema vasıtasıyla görünür kılmayı hareket noktası
kabul eden BIFED, bu yılki festival programında iklim krizinin merkezinde
yer alan yerli halklardan kadınlara, göçten mültecilere uzanan konuları
işleyen filmlere yer veriyor. 101 ülkeden 1000’in üzerinde filmin başvuru
yaptığı festivalin Ana Yarışma kategorisinde 15, Panorama kategorisinde 20,
Türkiye Panorama kategorisinde ise 10 film gösterilecek. Yalnızca öğrenci
filmlerine açık kategori de yine festival kapsamında yer alacak. Festivalin
Fethi Kayaalp adına verilen büyük ödülü 15.000 TL, Madam Melpo adına
verilen ikincilik ödülü 10.000 TL, Gaia Öğrenci Ödülü ise 5.000 TL değerinde.

Paneller, söyleşiler ve diğer etkinliklerin de yer aldığı BIFED, yerel tohumları
dağıtma ve yaygınlaştırmayı görev edindiği Yerel Tohum Festivali’ni bu yıl
da sürdürecek. Ayrıca BIFED festivallerden STK’lara, okullardan çevre
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örgütlerine uzanan işbirlikleri kapsamında programındaki filmleri
paylaşacak.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali’nin yarışmalarında
yer alacak belgeselleri belirleyecek jüri üyeleri ve seçilen filmler
önümüzdeki günlerde belli olacak. Daha detaylı bilgiye festivalin internet
sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Gelişmeler festivalin sosyal medya
hesaplarında da takip edilebiliyor.

Instagram: bifed_doc
Twitter: @bifed_doc
Facebook: /bifeddoc
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