AÇILIŞ FİLMİ
TUTKU Meriç Sümen 44' Türkiye, 2012
Yönetmen/Director: Şafak Türkel Yönetmen Yardımcısı/Co
Director: Çoşku Türkel Yapımcı.Producer: Nurten Şalıkara Müzik/
Özdemir Yapım Koordinatörü/Production Coordinator: Gülümden
Alev Karaman Görüntü Yönetimi/Director of Photography: Saim
Gürbüz, Eray Mert Danışmanlar Advisors: Nevsal Baylas Hughes,
Efza Topçu
“Passion” is probably the best word to describe Meriç Sümen. We
are talking about an artist who has been the symbol of ballet
in Turkey. Her whole life and greatest love was ballet. She has
raced breathless throughout her life on a track that was chosen
consciously. Not just dance studios or stages, but cities and places
İstanbul are the main stops of her story. The story of the internal
journey of an artist...
“Önce ter gelir, sonra güzellik” George Balanchine Ülkemizin
dünyaca ünlü bale sanatçısı Meriç Sümen için bale bir tutkudur.
Kendi deyimiyle ‘O’nun her şeyi bale içindir’. Belgeselde yalnızca
bir azim ve Başarı öyküsü görmez izleyici aynı zamanda bir
kelebek ömrü kadar kısa olan bale sanatının güçlüklerine de
tanık olur. Yalnızca dans stüdyoları,sahneler değil şehirler ve
mekânlar da onun ruhunun aynasıdır. Onun öyküsünün ana
duraklarıdır Ankara, Londra, Moskova ve İstanbul…
Bir sanatçının içsel yolculuk öyküsü...

TÜRKİYE’DEN KARMA DANS FiLMLERİ
SEÇKİSİ (71')
PATTERNS 6’20’’ Türkiye, 2011
Dansçı/Dancer: Didem Ertan, Müzik/Music: Beck
Everything is improvised... Hersey doğaçlamadır...
MOVE BLUE 4’03’’, Türkiye, 2012
Dansçı/Dancer: Seçil Demircan, Müzik: Emre Can Öziş
Bedenden zamana akan iççsel yolculuklarla 'an'ların getirdikleri...
BODRUM RüYASI 10’ Türkiye, 2012
Yönetmen/Director: Şafak Türkel, Performans: İlke Kodal, Deniz

Zirek, Müzik/Music: Emre Kesim, Yapımcı/Producer: Gülümden
Alev Karaman, Metin/Text: Nazım Hikmet, Deniz Zirek
Bale stüdyosu serttir, zemini ahşaptır. Ayna, bar, zemin, duvarlar
vardır…
Deniz ise yumuşaktır, kavrayıcıdır. Su, kum, bitkiler, balıklar,
güneş yansımaları vardır…
Bale stüdyosu sınırlıdır, yerçekimi vardır.
Deniz geniştir, sonsuzdur. Yerçekimi azalmıştır…
Bale stüdyosu tekdüzedir… Yalındır…
Deniz, çeşitlilikleri içerir, renklidir…
Stüdyo mudur gerçek olan, deniz midir?
Suyun dışındaki hayat mıdır daha anlamlı olan yoksa sudaki
midir? Varoluş nerededir?
Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla
SO BORED 2’09’’ Türkiye, 2012
Yönetmen/Director: Serhat Koç, Koreograf/Choreography: Canan
Yücel, Müzik/Music: Moondog-Interview Poems
Bu proje didaktik bir amaç taşımamaktadır. Bir şehrin güzelliğine
estetiğine vurgu yapmamaktadır. "Kadın meselesi"ni ele
almamakta, feminist söylemlerde bulunmamaktadır. Dramatik,
histerik, militarist değildir. Sadece var olduğunu zannettiğimiz
komplo teorilerinden, üzerimize oynandığını sandığımız
oyunlardan, tüm bu karmaşık düşünceler toplamından ve tüm
bu kaygılı varoluş biçimlerinden çok sıkıldık... Aslında her şey çok
daha basit. Olmalı.
ATELIC 4’50’’ Türkiye, 2011
Yönetmen/Director: Irmak Karasu, Koreograf/Choreography:
Dicle Doğan, Müzik/Music: Tolga Büyük, Dansçılar/Dancers: Dicle
Doğan, Kubilay Mert Ural
Gözetlendikçe kendimi kaybediyorum, ben kimdim
hatırlamıyorum.
BABA DANSI 5’22’’ Türkiye, 2011
Müzik/Music: Nick Rothwell Dansçı/Dancer: Ibrahim Özgentaş
Montaj: Nurşen Bakır
A pioneer of contemporary dance in Turkey, choreographer Aydın
with Nick Rothwell music.
Türkiye’de çağdaş dansın öncü isimlerinden koreograf Aydın
Teker, 2004 yılında kısmi felçli babasına, kendisi için dans edip
edemiyeceğini sordu. İbrahim Bey’in olumlu cevabı üzerine Teker

süreci videoyla belgeledi. Bu görsel malzeme daha sonra Filmci
Nurşen Bakır ve Besteci Nick Rothwell'in katkılarıyla kurgulandı.
MAKTUB
3'16" Türkiye & Almanya / Turkey & Germany 2012
“Amigo” Memis, Andrea Böge
Müzik / Music: David Conen, Pierre Krajewski, Vincent v.
Schlippenbach
This duet is based on Hiphop combined with the styles of Flamenco
and Zeybek. Hence the question on cultural origins gains contour
by the means of dance. At the same time, this piece is about the
relationship(s) between man and woman."
Bu düet hiphop dans temelinde, Flamenko ve Zeybek danslarının
harmanlamasıdır. Bundan dolayı kültürel kökler dans ile
hakkındadır.
DANS 3’16’’ Türkiye, 2011
Zeynep Günsur Müzik/Music: Rahman Altın Dansçı/Dancer:
Memet Sefa Öztürk Prodüktör Production: Elif Dağdeviren Levent
Kazak Metin Text levent Kazak Melikşah Altuntaş
Johnnie Walker'ın "Başarıya Yürüyenler" kampanyası için çekilen
dansın gücüyle ayakta durmayı başaran Memet Sefa Öztürk'ün
tutkusu ve ilhamını konu alıyor. Yönetmenliğini ünlü senarist ve
oyuncu Levent Kazak'ın üstlendiği bu başarı hikayesinde, ünlü
koreograf Zeynep Günsur'un hazırladığı ve Memet Sefa Öztürk'ün
bedene taşıdığı dansın etkisini hafızaya kazımamak ise oldukça
güç.
TEK NEFES 10' Türkiye, 2012
Yönetmen/Director: Şafak Türkel Performans/ Dansçılar/Dancers:
İlke Kodal, Deniz Zirek Müzik/Music: Özgür Can Alkan Text/Metin:
Oruç Aruoba Yapımcı : Gülümden Alev Karaman
İçimde bir yengeç var!
İçimde, kuytu bir kovukta yaşıyor olmalı
Ancak arada bir nefesimi tuttuğumda hissediyorum varlığını.
Ama biliyorum hep orada...
Tek bildiğim orada olduğu ve ben yaşadığım sürece orada
olacağı.
Ondan kurtuluşum yok!

TAHTEREVALLİ 18’10’’ Türkiye, 2012
Yönetmen/Director: Irmak Karasu, Nihat Karataşlı Koreograf/
Choreographer: Orçun Okurgan, Müzik/Music: Kubilay Mert Ural
Dansçılar: Orçun Okurgan, Semra Kap
Birbirlerini tüketmek üzerinden var olan insanlar, zamanlar ve
mekanlar; dengede, ama her an asağı yuvarlanabilir gibi...
SUFFOCATE 3’57’’ Türkiye, 2012
Yönetmen: Nihat Karatasli Koreograf: Derya GÖkalp – Sırma
AksÜyek - Nihat KarataŞli Müzik: Yohanes Subowo Dansçılar:
Derya GÖKALP – Sırma AKSÜYEK
Aşırı ve derin nefes almak kandaki oksijen seviyesini arttırırken
karbondioksit seviyesini düşürür, kişinin tükenmiş hissetmesine
yol açar. Aşırı ve derin nefes almak isteyip alamamaksa boğulmak
yani bitmek demektir.
8 5’56’’ Türkiye & Portekiz /Portugal 2012
Yönetmen: Ekin Akbas, Ceren Atalay Koreograf ve Dansçılar:Ekin
Akbas, Salla-Maria Saarela, Ceren Atalay Müzik: Vivaldi/Andante,
Rene Aubry/Noel aux Balkans
Body and space relationship may tell a lot. What we want to say
is… “Obrigada Lisboa.
Beden ve mekan ilişkisi çok şey söyleyebilir. Bizim söylemek
istediklerimizi…

AMERİKA’DAN KARMA DANS FİLMLERİ
SEÇKİSİ (85')
SYMBIOSSIS 3’ ABD/USA 2012
Yönetmen / Director: Rachael L. Shaw Koreograf / Choreographer:
Rachael L. Shaw, Scotty Hardwig, Laquimah Van Dunk Dansçılar /
Dancers: Scotty Hardwig, Laquimah Van Dunk
that we have moments of clarity or epiphany before we sink back
into haziness.
halimize geri batmadan önce bir kaç netlik veya kavrayış anına
tanık oluruz.
BROTHER’S KEEPER 7’ ABD/USA, 2012
Yönetmen / Director ve Koreograf / Choreographer: Marta
Renzi Koreograf: Greg Catellier Müzik / Music: F. Mendelsohnn
Bartholdy; Aranjman Martin Neary Dansçılar / Dancers: by Andy

In a moody space, three young men explore their social, physical,
the spectator, and emerge as angelic, solitary, and impassioned
individuals.
doğalarını keşfederler. Yavaş yavaş soyunurlar, izleyicinin
bakışından sıyrılırlarak meleksi, yalnız ve tutkulu bireyler olarak
ortaya çıkarlar.
CONTACT 3’ ABD/USA, 2012
Yönetmen / Director: Mitchell Rose Koreograf / Choreographer:
Jamey Hampton & Ashley Roland Müzik / Music: William
Goodrum Dansçı / Dancer: Jamey Hampton
A dancer is confronted by an onslaught of attackers, illustrating
human contact.
Bir dansçı bir grup saldırganın hücumuna uğrar, bu saldırıyla
basit bir insan temasıyla soluklandığımız günlerimizin nasıl da
küçük savaşlardan ibaret olduğu anlatılmaktadır.
TRANSIT 5’20’’ ABD / USA, 2012
Catellier Müzik / Music: Kendall Simpson Dansçılar / Dancers:
Kristin O’neil, Greg Catellier
Based on the concept of astronomical and star transit, this dance
bodies--two dancers and a camera--in motion.
mekan, uzaklık ve ilişki gibi kavramları hareket halindeki üç
beden –iki dansçı ve bir kamera-- üzerinden inceler.
AJAR 8’15’’ ABD / USA, 2012
Yönetmen / Director: John Bush Koreograf / Choreographer:
A poetic portrayal of the stages of grief, AJAR ventures to stay
open in the face of loss and the mystery of death. Set in a tranquil
garden, the imagery of cherry blossoms intimate at the beauty and
impermanence of this world.
Keder aşamalarının şiirsel bir tasviri, AJAR kayıp ve ölümün
gizemi karşısında açık kalma riskine girer. Kiraz çiçeklerinin
görüntüsü, huzurlu bir bahçede bu dünyanın geçiciliği ve de
güzelliğine çok yakın durur.

PEDESTRIAN CROSSING 19’48’’ ABD / USA, 2012
Yönetmen/Director & Koreograf/Choreographer: Eric Garcia and
Kat Cole Müzik/Music: Eli Nelson Dansçılar/Dancers: Caity Beard,
Courtney Cavagnero, Kat Cole, Ethan Dunn, Caitlin Elliott, Colin
Epstein, Margarita Galindo, Eric Garcia, Sarah Gould, Ariel Krizack,
LaurenLasorda, Simone Van Der Meer, Sheena Motlo, Aaron
Spencer
Hergün garip bir olay olmaktadır. San Fransisko şehrinin
ilginçlikleri ile beklendik günlük anlar çağdaş dans ve yayaların
dili buluşmaktadır.
Something strange lurks beneath the surface of everyday life.
Incorporating contemporary dance and pedestrian vocabularies,
Pedestrian Crossing follows eccentric and estranged characters
that defy group behaviors, drawing upon the already-inherent
absurdities and poetics present in San Francisco.

AVRUPA’DAN KARMA DANS FİLMLERİ
SEÇKİSİ - I (57')
MENNUET 6’32’’ Finlandiya / Finland, 2012
Yönetmen / Director: Jukka Rajala-Granstubb Koreograf /
Choreographer: Mia Wiik Müzik / Music: Tobias Borkert Dansçılar
/ Dancers: Mia Wiik, Sebastian Selenius, Carla Fri, Jussi Hanhirova
In the era when minuett was danced in little villages of Finland,
was time when meeting opposite sex happened very discreet.
Showing your feelings openly was not appropriate neither a
physical contact. Men and women met when dancing minuett, rigid
handholding - all the rumbling feelings had to be culminated on
this. A Lady arrives to a swamp. As she dances the steps of minuett
she feels the nature on her feet and realizes the dance and swamp
as life itself. In the end all goldens up in her memories.
Finlandiya’nın küçük köylerinde münuetlerin dans edildiği
zamanlarda karşı cinsten biriyle tanışmak oldukça gizli
gerçekleşirdi. Duyguları açıkça göstermek hem uygun değildi
mütevazi bir el ele tutuşmaydı ve de tüm o sarsıcı duygular ancak
bu temasla sonuçlanırdı.Bir kadın bir bataklığa gelir. O minuenin
adımlarında dans ettikçe ayaklarında doğayı hisseder ve dansı ve
bulunduğu bataklığı bizzat hayatın kendisi olarak görür.
HANNAH 5’ Portekiz / Portugal, 2009
Yönetmen/Director, Müzik Tasarimi /Music Design: Sérgio Cruz
Müzik / Music: Roberto Crippa Performans / Performance:
Hannah Dempsey
seçkisidir.

SPIEGELINGEN (MIRRORING)
11’ Hollanda / Holland, 2012
Yönetmen / Director: Marinus Groothof Koreograf /
Choreographer: Dunja Jocic, Ses Tasarımı/Sound Design: Ferry
Depater
A man is drawn into an abandoned house. As he explores the house
he notices that it is bigger from the inside than the outside. A sound
in the distance lures him further into the building. The room he is in
starts to grow to facilitate his new state. This brief moment of joy is
rudely interrupted as the man gets confronted with a new presence.
Bir adam terkedilmiş bir eve girer. Evin içinde gezerken evin
dışarıdan göründüğünden daha büyük olduğunu fark eder.
Uzaktan duyduğu bir ses onu binanın derinliklerine doğru çeker.
Ani bir kişinin varlığıyla karşılaşması sonucu baştaki adamın bu
kısa mutluluğu kesintiye uğrar.
ANNO 13’ Finlandiya / Finland, 2011
Yönetmen / Director: Altti Sjögren Koreograf/Choreographer:
Marttaleena Nikkari Luukkonen Sinematograf/Cinematographer:
Simo Viitanen Kurgu/Editor: Lasse Nikkari Müzik / Music:
Henrique Dib Dansçılar / Dancers: Alice Bariselli, Martina Stivani,
Marttaleena Nikkari Luukkonen
‘Anno’ is an abstract story about a girl named Anno, about bi-polar
disorder and a quest for balance. What happens when the mind
changes direction? Is the reality what I feel or what I experience?
Anno isminde, bipolar hastalığı olan ve dengeyi sorgulayan
bir kızın soyut hikayesidir. Zihin yön değiştirdiğinde ne olur?
Gerçeklik deneyimlediğim mi yoksa hissettiğim midir?
''REW'' 3’44’’ Romanya / Romania, 2005
Yönetmen/Director: Bogdana Pascal Koreograf/Choreographer ve
Dansçı/Dancer: Andrea Capitanescu
Kalabalık bir kentteki yoğun hayat ve bir miktar uyarıcının vücuda
BODY UNDER CONSTRUCTION
3’06’’ Romanya / Romania, 2006
Yönetmen: Bogdana Pascal Koreograf/Choreographer ve Dansçı/
Dancer: Valentina de Piante
social and emotional construction.
Bir bedenin sosyal ve duygusal anlamla parçalanmış algısı
ELLIPSE 5’ Hollanda / Holland, 2011
Yönetmen / Director: Thabi Mooi & Tom Fassaert Koreograf /
Choreogrepher: Vincent Morelle & Lucia Mendoza Müzik / Music:
Tobias Borkert Dansçılar / Dancers: Vincent Morelle & Lucia
Mendoza
In a world beyond time and space, two people are driven by an
overwhelming desire to become one. Unconsciously they make
attempts to get closer. Until the moment they wake up and realize
they will always remain divided.
Zamanın ve mekanın ötesindeki bir dünyadaki iki kişi, tek bir
kişi olma arzusuna sahiptiler. Bir araya gelebilmek için şuursuz
bir çaba içerisine girerler. Ta ki uyanıp da aslında her zaman
bölünmüş olarak kalacaklarını anlayana dek.

TICKLE ME TO DEATH
8’ Danimarka / Denmark, 2010
Yönetmen / Director & Koreograf Choreographer: Maia Elisabeth
SørenSen Müzik / Music: David Sannella Dansçılar / Dancers:
Maia Elisabeth SørenrenSen Kasper Jensen
and mournful string soundtrack create a melancholy mood. Yet, the
kaldırımı taşlarından yapılmış sokaklar ve acıklı müziği sayesinde
melankolik bir ruh hali oluşturur. Bununla birlikte dans kendisine
her zaman eğlenceli bir mekan bulmuştur.

AVRUPA’DAN KARMA DANS FİLMLERİ
SEÇKİSİ - II (45')
VOID DECKED 3'41" Singapur / Singapore, 2010
Yönetmen / Director: Azhar Syukor Koreograf / Choreographer:

PARCOURS ACIDE DU PAPILLON
6' Fransa / France, 2010
Yönetmen / Director: Tommy Pascal, Koreograf / Choreographer &
Dansçı / Dancer: Ingrid Florin Müzik / Music: Ryoji Ikeda

IF TIME PASS 5' Japonya / Japan, 2011
Yönetmen / Director: Teppei Kuroyanagi Koreograf /
Choreographer: Kae Kurach Dansçı / Dancer: Yannick Hugron &
Kae Kurachi Müzik / Music: Takahide Higuchi

time becoming recognized for their pecularities.
"Triptychon", hem Berlin St. Elisabeth Kilisesi mekanını hem de
üç dansçının performansları boyunca kendi aralarında yarattıkları
mekan ve alanı etkileyici bir şekilde anlatmaktadır. Dansçılar
birbirlerini Yürümek, topallamak ve yuvarlanmak formlarının her
birinin içinde bulurlar ve aynı zamanda kendi garip özellikleriyle
de tanınır hale gelirler.
HIPSTER BALLET 3’50’’ Almanya / Germany, 2011
Yönetmen / Director ve Koreograf / Choreographer: Anna-Luella
Zahner Müzik / Music: Josh Winiberg Dansçılar / Dancers:
Solo:Glenda Pezuela, Marques Stewart,Corps de Ballet: Alexander
Lane, Courtney Cook, Christine Hull, Angel Anise, Davis Anthony
of the Hipster culture shows a ballet to the music of swan lake
danced by real life Hipsters.
NYC’deki bir çatıda çekildi. Film gerçek yaşamdan Hipsterların
kuğu gölü balesi müziği ile dans ettiklerini göstermektedir.
SPIEGELINGEN (MIRRORING)
11’ Hollanda / Holland, 2012
Yönetmen / Director: Marinus Groothof Koreograf /
Choreographer: Dunja Jocic, Ses Tasarımı/Sound Design: Ferry
Depater
A man is drawn into an abandoned house. As he explores the house
he notices that it is bigger from the inside than the outside. A sound
in the distance lures him further into the building. The room he is in
starts to grow to facilitate his new state. This brief moment of joy is
rudely interrupted as the man gets confronted with a new presence.
Bir adam terkedilmiş bir eve girer. Evin içinde gezerken evin
dışarıdan göründüğünden daha büyük olduğunu fark eder.
Uzaktan duyduğu bir ses onu binanın derinliklerine doğru çeker.
Ani bir kişinin varlığıyla karşılaşması sonucu baştaki adamın bu
kısa mutluluğu kesintiye uğrar.

LANDSCAPE DUET 16’ Hong Kong & Belçika / Belgium,
2012
Yönetmen / Director: Pierre Larauza Koreograf / Choreographer:
Emmanuelle Vincent Müzik / Music: Matthieu Ha Dansçılar /
Dancers: Ivy Tsui Yik Chit & Emmanuelle Vincent
Hong Kong is well known for its high density concrete jungle, but
not many are as familiar with its rich, verdant countryside. The
Belgium dance company t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e leaded by Pierre
Larauza and Emmanuelle Vincent takes an interest in Hong Kong
territory and reveals both its urban landscapes and natural
environment as two dancers physically explore the radically
opposite locations. The work is enhanced by original music by
singer/musician Matthieu Ha.
Hong Kong yüksek yoğunluklu beton ormanıyla tanınır ama
aslında yemyeşil doğasını kimse bilmez. Pierre Larauza ve
Emmanuelle Vincent tarafından yönetilen Belçikalı dans
grubu t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Hong Kong’un hem şehir hayatını
yansıtan silüetini hem de kent dışındaki çevresini iki dansçının
birbirine tamamen zıt bu iki mekanı keşfetme süreciyle ortaya
koymaktadır. Bu çalışma şarkıcı ve müzsiyen Matthieu Ha’ya ait
orjinal müzikle geliştirilmiştir.
CARPE DIEM 4’42’’ Kanada / Canada, 2011
Yönetmen / Director ve Koreograf / Choreographer: Jesse Dell
Müzik / Music: Jordan O’Connor Dansçılar / Dancers: Jordana
Deveau, Jennifer Morse and Madeleine Shen
quest for camaraderie and joy in the face of oppressive rule.
In a world where creative thought and artistic expression have been
prohibited, a secret society of women gather to dance. Under the
guise of a social tea in an abandoned speak easy, they are free to
indulge in their shared joy of movement... or are they?
karşısındaki dostluk ve mutluluk için çıktığı arayışı inceliyor.
Yaratıcı düşüncenin ve sanatsal ifadenin yasaklandığı bir
dünyada, kadınlardan oluşan gizli bir topluluk dans etmek için
bir araya gelir. Terk edilmiş sosyal bir çay kisvesi altında kolay
özgürdürler... Gerçekten mi?
5. DK. ARA
PRIVATE I’S 21’21’’ İsrail / Israel, 2012
Yönetmen/Director: Oren Shkedy Koreograf/Choreographer: Dana
Ruthenberg Müzik/Music: Motion Trio, Johann Johannson, Gilad

destruction of the masculine self and other. It investigates
the boundaries of masculinity, and the forces that operate on

“Amigo” Memis, Andrea Böge
Müzik / Music: David Conen, Pierre Krajewski, Vincent v.
Schlippenbach
This duet is based on Hiphop combined with the styles of Flamenco
and Zeybek. Hence the question on cultural origins gains contour
by the means of dance. At the same time, this piece is about the
relationship(s) between man and woman."
Bu düet hiphop dans temelinde, Flamenko ve Zeybek danslarının
harmanlamasıdır. Bundan dolayı kültürel kökler dans ile

DESATADA 5’ Küba / Cuba, 2011
Yönetmen / Director: Adolfo Izquierdo Mesa & Koreograf /
Choreographer ve Dansçı / Dancer: Gabriela Burdsall Müzik /
Music: Isadora Cruz

counterbalancing it with the mundane “every day” gestures of
male bonding.
Film, erkeksiliğin yapısını, çözülmesini, bozulmasını ve
patlamasını inceler. Film, diğer kültürlerden ve usullerden
de yararlanmak şartıyla erkekliğin sınırlarını ve erkek bedeni
üzerindeki güçleri keşfeder. Hareketin dili dövüş sanatlarının
ayrılmaz geleneksel kuralları ve konseptleriyle okunabilir. Bunu
erkek bedenin günlük jestleriyle dengelemek suretiyle ve pek çok
yöntemi de ayrıca kullanarak, çağdaş ve kişileştirilmiş bir ifadeye
dönüştürür.

TRIPTYCHON 13’28’’ Almanya / Germany, 2011
Yönetmen / Director: Evelyne Wohlfarter, Sushma U. Gütter
Koreograf / Choreographer: Evelyne Wohlfarter Müzik / Music:
Josh Winiberg Dansçılar: Bernhard Richarz, Claudia Posch,
Evelyne Wohlfarter
'Triptychon' plays impressively with both the space of the Berlin
St. Elisabeth Church and the space between themselves, which the
three dancers open through their performance. Walking, limping

tug-of-war with wilderness. Here we explore a building’s decay.
The choreography and original score are both in decrescendo
to illustrate the building’s retreat from the physical world, and
Nature's advance on it.
Painted, bakir doğayla aramızda yaşanan şiddetli mücadeye

5. DK. ARA
STORIES TO TELL 20’ ABD/USA 2010
Yönetmen / Director ve Koreograf / Choreographer: Francesca N.
Penzani Müzik / Music: Massimiliano Pace Dansçılar / Dancers:
Iris Andersen, Jessica Emmanuel, Wen- Chu Yang, Kristi Schulz.
Four women enter an unusual space, start to dance, and share
their stories, their moments of memories and experiences. Funny
and at times moving, "Stories To Tell" depicts the strength and

binational collaboration between artists in Tijuana, Mexico and
San Diego, California.
"Flaquito" Meksika’da bulunan iskeletleri halk dansı yaparken
gösteren resimlerden ve Jose Guadalupe Posada tarafından
20. Yüzyılın başınca yapılan siyasi mizah konulu karikatür
San Diego, Kaliforniya’daki sanatçıların birlikte çalışması ortaya
konmuş iki uluslu bir çalışmadır.
MAJ’NOUN 25’ Fransa & Tunus / France & Tunusia 2012
Yönetmen/Director: Hazem Berrabah Koreograf/Choreographer:
Elsa Pernot Müzik/Music: Cedric Perras
In a desert village, she has disappeared,
Maj'noun mad with love, goes searching for,
Reality or utopia ...
The village gates between them,
The vastness of the desert seperates them.
It leads him to the ecstasy of the absence.
His body is exhausted in this quest,
Will it lead him to her?
Bir ıssız çölde kayboldu kadın,
Mecnun aşktan yapılmıştı, onu aramaya başladı,
Gerçeklik ya da ütopya...
Köyün kapıları aralarına girmişti,
Çölün sonsuzluğu onları ayırmıştı.
Mecnun’un çılgınlığı tutkusunu alevlendiriyordu,
Tutkusu ise onu yokluğun doruğuna ulaştırıyordu.
Bedeni bu macerada yorgun düştü,
Ona ulaşabilecek mi?
TWO SECONDS AFTER LAUGHTER
16’09’’ ABD & Endonezya / USA & Indonesia 2012
Yönetmen/Director: David Rousseve Koreograf/Choreographer:
David Rousseve & Sri Susilowati Müzik / Music: Yohanes Subowo
Dansçılar: Sri Susilowati, Daruni, Erlina Pantja, Nunik Widiasih,
Heni Winahyuningsih, Maria Christabel Revianna S.
short, "Two Seconds After Laughter" weaves stunning
cinematography shot in Java, original Sundanese music, and a
potent real-life narrative to create a border-jumping dialogue on
a universal irony: The heart longs most for the place called home
to which it can never return. Inspired by dancer Sri Susilowati's
experience of returning to Indonesia after 20 years in America,
“Two Seconds…” is a meditation on the nature of memory and a
fable-like tale of the joys and emotional dislocation experienced by
contemporary immigrant peoples.
Seconds After Laughter" işte bu üçünün benzersiz bir karması

modalities. The movement language can be traced to traditional
forms and concepts integral to martial arts. It translates it into a

hakkındadır.

eski çağ insanlarına ve toprağa bir saygı duruşunda bulunur.

FLAQUITO 4’52’’ ABD / USA & Meksika / Mexico 2012
Yönetmen / Director: Kara Miller Koreograf / Choreographer:
Minerva Tapia Müzik / Music: Jordan O’Connor Dansçı: Gustava
Nava Sandalye Tasarımı / Chair Designer Jorge Jiménez Kotum/
Costum: Margarita Hernández Mkayaj / Makeup: Alejandra
Escobedo Muñoz
"Flaquito" is inspired by the folk images of skeletons found in
Mexico and the political satire cartoon drawings by Jose Guadalupe

DÜNYA’DAN KARMA DANS FİLMLERİ
SEÇKİSİ - I (60')

PAINTED 5’20’’ Kanada / Canada 2012
Yönetmen / Director: Duncan McDowall Koreograf /
Choreographer: Dorotea Saykaly Müzik / Music: Simon
Marcheterre Dansçı / Dancer: Dorotea Saykaly

PASSAGE 10’57’’ ABD / USA, 1993
Yönetmen / Director & Koreograf / Choreographer: Tonia Shimin
Müzik / Music: Daniel Barry Dansçılar / Dancers: Anetta Puu
Filmed on site at the ancient cave dwellings of Tsankawi New
Mexico, Passage is an homage to the land and to ancient peoples
worldwide, expressive of our brief passage through time.
Tsankawi New Mexico bölgesindeki antic kaya evlerinde çekilen

yoğunluğunu düşüren bir yapıdadırlar. Öyle ki de doğa da bu
şekilde ilerlemektedir.

MAKTUB
3'16" Türkiye & Almanya / Turkey & Germany 2012

someone else's dream?
Tekerlekli sandalye kullanan bir kadın özgürlüğü suda bulacaktır.
Peki bu bir başkasının hayali olabilir mi?

encircle and entangle us. How much of the story is already written?
Hayat deneyimleri dokularımız üzerine basılı hale gelir. Kelimeler
bizi çevrelerler ve ayağımıza dolaşırlar. Hikayenin ne kadarı hali
hazırda yazılmış durumdadır?

DÜNYA’DAN KARMA DANS FİLMLERİ
SEÇKİSİ - II (46')

binlerce Fransız çocuğun anısına adanmıştır.

Dört kadın olağandışı bir mekana girerler, dans etmeye başlarlar.
Hikayelerini, tecrübelerini ve hafızlarındaki önemli anları
birbirleriyle paylaşırlar. Eğlenceli ve bazen de dokunaklı, olarak
nitelenebilecek “Stories to Tell” bu kadınların birbirinden çok
farklı ama bir o kadar da benzer metanetlerini ve kırılganlıklarını
resmediyor.

WRITTEN 4’ 32’’ ABD / USA, 2011
Yönetmen/Director, Koreograf/Choreographer & Müzik/Music:
Beth Portnoy Dansçılar/Dancers: Renata Sheppard

incelenen ise bir binanın çürüyüp bozulması halidir. Binanın

RAIN 5’ Kanada / Canada, 2012
Yönetmen / Director: Laurence Siegel Koreograf / Choreographer:
Phyllis Whyte Müzik / Music: Jesse Cook Dansçılar / Dancers:
Jordana Deveau, Gwenyth MacKenzie, Francesca Chudnow
This screendance honours the thousands of French children
separated from their parents and murdered in the Holocaust.

Filmlerden Kareler / Film Stills

PULL 1’59’’ ABD / USA, 2012
Yönetmen Director & Koreograf Choreograph : Martha
Whittington Performans: Joi Huang
Recalling the moment when machines became gods and workers
became machines, Dancers as workers react within the installation,
performing tasks for reasons and results that can only be implied
by the viewer. The audience is challenged to make perhaps
uncomfortable decisions regarding the meaning and purpose of the
devices and the actions.
Makinelerin tanrı ve işçilerin ise makine olduğu anı hatırlamak.
“İşçi” dansçılar sadece izleyici tarafından ifade edilebilecek olan
mantıki sebeplere ve sonuçlara göre görevlerini gerçekleştirirler
ve kurulumları içinde böylece tepki gösterirler. Seyirci belki de
hareketlerin ve araçların anlamları ile ilgili olarak bazı rahatsız
edici karar verme süreçlerinden geçmek zorunda bırakılabilir.

ERRANCES (Roving) 2’43’’ Kanada / Canada, 2012
Yönetmen Director: Ky Vy De Luc Koreograf / Choreographer:
Audrey Bergeron Müzik / Music: Jordan O’Connor Dansçılar /
Dancers: Roxane Duchesne-Roy, Merryn Kritzinger, Susan Paulson
One who has forgotten, one who is in control and one who just
have fun. an artistic research between sensibility and physical
performance
Birisi unutmuş, birisi kontrol ediyormuş ve biri de sadece eğlenmiş.

Java dışında yaşayan bir etnik topluluk olan Sundanlar'ın
müziği ve de evrensel bir ironi şeklinde sınır atlayan diyaloglar
yaratan güçlü bir gerçek hayat anlatısı ile birleştiriyor. Bu
ironinin bize söylediği ise şu: gönüllerimiz en çok yurt/ev olarak
adlandırdığımız ve fakat hiç bir zaman tekrar kavuşamadığımız
mekanı özler. Film, ABD'de 20 yıl yaşadıktan sonra Endonezya'ya
dönüş gerçekleştiren dansçı Sri Susilowati'nin bu tecrübesinden
ilham almaktadır. Böylelikle de hafızanın doğasında bir
meditasyon olmakla beraber aynı zamanda çağdaş göçebe
topluluklarca yaşanan büyük mutlulukları ya da duygusal açıdan
alt üst olma durumlarını fabl benzeri bir öyküyle anlatmaktadır.
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