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Sinop’ta, denizle iç içe
yaşamak...
JÜLİDE GÜNGÖR - 24 Ekim 2012

‘Altın Elbiseli Adam’
Türkiye’de»»

Allah’ın Kılıcı için Fas’ta
dev plato»»

Auschwitz kampının
fotoğrafçısı öldü»»
‘İsyan ahlâkı’ ve Uzun
Hikâye »»

Pamuk, Avrupa’da ödül
turunda »»
Filistinli grup Le Trio
Joubran CRR’de»»

Viyana'da yaşayan yönetmen Yılmaz Vurucu ile mimar
Bahanur Nasya, doğa ve denizle iç içe yaşamanın nasıl
zengin ve parlak bir kültür oluşturduğunu göstermek ve bu
kültürün ivedilikle korunması gerektiğini anlatmak üzere
bir belgesel film çekti: “İçimdeki Deniz”.
Film, 4 Kasım'da Lahey Museon, 6 Kasım'da Lahey Gemak'ta
gösterildikten sonra aralık ve ocakta İstanbul Siemens Sanat
Galerisi'nde ilgilisiyle buluşacak. Gösterim yolculuğuna Şubat 2013
itibarıyla Viyana Filmcasino'da devam edecek filmin çekimleri
büyük ölçüde Sinop'ta gerçekleşti. Vurucu ve Nasya, Hollanda
merkezli sanat örgütü Satelliet Groep tarafından proje üretmek
üzere misafir sanatçı olarak Sinop'a gönderildi. Temmuz'un 15'inde
Hollandalı sanatçı Maurice Bogaert ile birlikte Sinop'a varan ikilinin
ilk niyeti Karadeniz kıyılarındaki gelişmelerin bölge insanı üzerindeki
etkilerini ortaya koyan bir çalışma yapabilmekti. Ama iki haftalık bir
ön araştırma onları Sinop halkının hikâyeleriyle buluşturunca
denizle iç içe yaşama kültürünü Karadeniz kıyısındaki küçük bir
kentte yaşayanlar üzerinden anlatmaya karar verdiler. “Sinop halkı
bize evlerini ve hayatlarını açtı; biz de onlara kameralarımızı
doğrulttuk.” diyor ve ekliyor ikili: "Onların düşüncelerini, günlük
yaşamlarını, umutlarını, düşlerini, hikâyelerini ve dramlarını
yakalamaya çalıştık. Umarız başardık.”
Y akalananlar arasında hayatını idame ettirebilmek için denizin
ısınmasını bekleyip midye çıkarmak için gün kollayan bir balıkçının
yaşadıkları yanı sıra 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan bir deniz
kazası neticesinde hayatları değişen bir ailenin hikâyesi de var. 12
dakikalık bölümü Sinopale etkinlikleri çerçevesinde tarihi Sinop
Hapishanesi'nde gösterilen belgesel hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.xsentrikarts.com
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15:00 Atina'da yaşayan Batı Trakyalılar, bayram
coşkusunu paylaştı
14:59 Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'in acı günü
14:54 Kimse Yok mu Derneği gönüllerini
Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca karşılıyorlar
14:53 Karayollarında havadan denetim
sıklaştırıldı
14:53 Selde hayatını kaybedenlerin cenazesi
ailelerine teslim edildi
14:52 Demiryolu çalışanlarının grevi hayatı felç
etti
14:51 Fransa’da bayram namazı iki günde de
kılınacak
14:51 Kırgızistan, Kazakistan'ın bazı ürünlerine
ithal yasağı getirmek istiyor
14:42 Muğla'daki sığınmacılar bayramda da
unutulmadı
14:39 Cizre’de silahlı saldırı: 1 ölü
14:36 AEL - Fenerbahçe maçı öncesinde Rum
polis müdüründen ciddiyet çağrısı
14:35 Kurban sahipleri, kesim merkezlerini
tercih etti
14:35 Manisa'da kurban keserken yaralanan
80 kişi, çeşitli hastanelere başvurdu
14:34 Obama’dan Berdimuhamedov’a
bağımsızlık kutlaması
14:32 Çocukların kavgasına babalar karıştı: 1
ölü
14:28 Efsane bisikletçi LeMond'dan bisikletin
patronlarına istifa çağrısı
14:27 İsveç'te Kurban Bayramı coşkusu
14:24 Çadır kentte hüzünlü bayram
14:24 Belçika vatandaşlığına geçiş zorlaşıyor

Günün yazarları

14:21 Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı
ISTANBUL
Bugün

Cuma

ISTANBUL

Cumartesi

Pazar

1/2

25.10.12

Sinop’ta, denizle iç içe yaşamak...
Şiir ve Antropoloji (3)»»
Borusan, sezonu Kaija
Saariaho ile açıyor»»

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/hab erin tüm hakları Feza Gazetecilik’e
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/hab erin tamamı özel izin alınmadan
kullanılamaz. Bu hab er veya yazı sadece zaman gazetesi tarafından sağlanan
RSS verileri kullanılarak alıntılanab ilir.
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Sinop’ta, denizle iç içe
yaşamak...»»
İşte öyle bir kardeşlik»»
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‘Altın Elbiseli Adam’ Türkiye’de
Türkiye’de yabancı, eğitimde yerliler
İndirilen uçak, Rus askerî elektronik sanayi ve
ötesi
İşte öldürülen teröristlerin silahları
Erzurum'da teröristlerle sıcak temas devam
ediyor
Yönetim İsrail'i suçladı
Vatandaşı telefonla dolandıran 3 şüpheli ağır
cezada yargılanacak
Gurbette kurbet ve kurban
CHP resepsiyona gitmiyor, İP’le gösteriye
katılacak
İl il Kurban Bayramı Namazı saatleri
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