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Açıklama: 15 Temmuz 1 Eylül arası, XsentrikArts gurubundan Yılmaz Vurucu/yönetmen ve Bahanur Nasya/mimar Sinop'ta
araştırmalarda bulundu ve "The Sea in me - içimdeki deniz" belgeselinin çekimlerini tamamladı.
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Viyanalı sanatçılar „konuk sanatçı“ olarak Sinop’ta
15 Temmuz - 1 Eylül arası, XsentrikArts grubundan Yılmaz Vurucu/yönetmen ve Bahanur Nasya/Mimar Sinop'ta
araştırmalarda bulundu ve "The Sea in me - içimdeki deniz" belgeselinin çekimlerini tamamladı. Filmin ön tanıtımı 23
Ağustos 2012'de hal binası/Sinop'ta emeği geçenlerle ve katılımcılarla paylaşıldı.Tanıtım filmi,24 Ağustos 2012 - 12
Eylül 2012 arasında tarihi Sinop cezaevinde yer alan Sinopale sergisinde "Now wakes the sea - deniz artık uyanıyor"
programı kapsamında sürekli yayınlandı. Film şuanda post prodüksiyon aşamsında ve 4 Kasım'da ilk kez
Museon/Hollanda'da gösterilecek. İstanbul,Viyana,Sinop ve diğer Karadeniz şehirlerinde gösterilmesi planlanıyor.
Bölgenin tarihi, mimarisi ve kültürü hakkında yoğun bir araştırma döneminden sonra, Temmuz 15 - 01 Eylül arası
Sinop'ta belgesel çekimleri gerçekleşti. Elliyi aşkın Sinop'lu beyaz perdede yer alacak. Asıl amaç Karadeniz kıyılarındaki
gelişmelerin bölge insanı üzerindeki etkisini ortaya koymaktı. Karadeniz'in kıyısında bulunan bir kasabadaki insanların
hikayelerini anlatan bir belgesel oldu. Onların hikayeleri vasıtasıyla hızla kentleşme,dengesiz gelişme,göç ve toplumsal
değişim konuları işlendi.
Hayatını idame ettirebilmek için deniz'in ısınmasını bekleyip midye çıkarmak için gün kollayan bir balıkçının hayatını takip
ettik, bize yöresel türküleri çalıp söyleyen bir grup müzisyeni çektik.Sinop'a yakın bir köyde yaşayan ailenin hayatını takip ettik
ve 40 yıllık bir deniz kazasının neticesinde hayatları etkilenen bir ailenin hikayesini dinledik.Kısaca,onlar bize evlerini ve
hayatlarını açtılar,bizde lenslerimizi ve f-stoplarımızı açtık ve düşüncelerini,günlük yaşantılarını, umutlarını,
düşlerini,hikayelerini ve dramlarını yakaladık.Amacımız,doğa ve deniz ile içice yaşamının nasıl zengin ve parlak bir kültür
oluşturduğunu göstermek ve bu kültürün korunması gerektiğini ve kürsel modernizm olarak tabir edebileceğimiz norm'lara
kurban edilmemesi gerektiğini anlatmak. Umuyoruz ki "İçimizdeki Deniz" insanlar ve deniz arasındaki ilişkiye yönelik değişik
bir bakış sağlayacaktır.
Video'yu izlemek için tıklayınız: http://w w w .sinopgundem.com/video.asp?videoID=13
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