
 

BASIN BÜLTENİ 

 

DOCUMENTARIST 1-6 HAZİRAN’DA 5 YAŞINI KUTLUYOR! 

Dünyanın belgeseli İstanbul’da geliyor 

 
Bu sene 5. yılını kutlayacak olan DOCUMENTARIST, yine dünyanın 

gerçek gündemine ışık tutan filmlere kucak açıyor. 1-6 Haziran’da 

gerçekleşecek olan festivalin onur konuğu, çağımızın en önemli 

belgeselcilerinden Hollandalı yönetmen Heddy Honigmann... 

 

 

DOCUMENTARIST – İstanbul Belgesel Günleri, 1 - 6 Haziran’da özel bir programla 5. yaşını 

kutlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en nitelikli belgesellerinden oluşan seçkileriyle 

Türkiye’deki film festivalleri içinde özel bir yer edinen etkinlik, 2012 programıyla da 

belgesel alanında yeni ufuklara açılıyor. 

 

Bugüne kadar belgesel sinemanın pek çok ustasını ağırlayan DOCUMENTARIST’in bu yılki 

onur konuğu çağımızın en önemli belgeselcilerinden olan Heddy Honigmann. “Metal ve 

Melankoli”, “O Amor Natural”, “Yeraltı Orkestrası”, “El Olvido” gibi klasikleşmiş filmlerinin 

yer alacağı geniş kapsamlı bir retrospektifle İstanbul’da ağırlanacak olan yönetmen 

festivalde bir de ‘sinema dersi’ verecek. 

 

Dünya çapındaki belgeselci, yapımcı ve festival temsilcilerini İstanbul’a taşıyan 

DOCUMENTARIST, yerli ve yabancı belgeselciler için bir buluşma platformu olma misyonunu 

bu yıl da sürdürüyor. Honigmann bölümünün yanısıra festival programı bu yıl, dünyanının 

gündemine oturan bir coğrafyayı daha yakından tanımaya yardımcı olacak filmlerin 

buluştuğu Arap Dünyası: Değişim Rüzgarları, komşumuzun içinden geçtiği zorlu sürece 

ayna tutan filmlerin ağırlıkta olduğu Yunanistan: Komşuda Pişen, bellek ve belgesel 



sinema ilişkisini tartışılacağı Belleği Belgelemek, müzikle sinemanın mutlu birlikteliğine 

örnek oluşturan filmlerden oluşan Müzik Belgeselleri gibi bölümlere dağılmış 90’a yakın 

fimden oluşuyor. DOCUMENTARIST 2012 programında Cannes, Berlinale, IDFA, DOK Leipzig, 

CPH:DOX, Jihlava gibi festivallerden seçilen en yeni ve bol ödüllü filmlerin yanısıra,  

“Sınırın Ötesi” (Step Across the Border) gibi klasikler de yerini alacak. Festivalde, 

Avrupa’daki saygın sinema okullarından Prag merkezli FAMU da, öğrencilerinin ürettiği 

filmler ve konuklarıyla özel bir bölüme konuk olacak. Festival haftası boyunca ayrıca 

programdaki temalara ilişkin atölye, panel, söyleşi, özel gösterim ve sergi gibi pek çok yan 

etkinlik gerçekleştirilecek. 

 

Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle 2010’dan beri verilen ve yönetmenlerin ilk ve 

ikinci filmlerine açık olan Documentarist Yeni Yetenek Ödülü de, üçüncü kez sahibini 

bulacak. Festival pek çok yan etkinliğin yanısıra, ilk etabı Mart ayında gerçekleştirilen, 

John Appel ve Jeroen Berkvens eğitmenliğindeki Yaratıcı Belgesel Geliştirme Atölyesi’ne 

de ev sahipliği yapıyor. Atölyede, Türkiye’den seçilerek geliştirilen 7 projeye uluslararası 

yapım olanakları yaratılmaya çalışılacak, bazı projeler yurtdışındaki festivallere davet 

edilecek. 

 

Hollanda Başkonsolosluğu, İstanbul Fransız Enstitüsü, Yunan Başkonsolosluğu, Dimitrie 

Cantemir Romen Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti İstanbul 

Başkonsolosluğu, Anadolu Kültür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hotel Armada’nın 

desteğiyle gerçekleşen festivalin medya sponsorluğunu CNN Türk; tanıtım desteğini Birgün 

Gazetesi, Altyazı Sinema Dergisi, Yeni Film, Bianet, Zero İstanbul, Grizine, Fil’m 

Hafızası, Alternatif-İstanbul ve Filmlerim.com, festival mobil uygulama desteğini ise Stüdyo 

Nord üstleniyor. 

 

DOCUMENTARIST - 5. İstanbul Belgesel Günleri’nin gösterim ve etkinlikleri, 1-6 Haziran 

2012 tarihlerinde Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit Sinema Salonu, 

SALT Beyoğlu ve Romanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Festivalin ayrıntılı programı 

15 Mayıs’ta düzenlenecek bir basın resepsiyonuyla açıklanacak. 
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