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REMAPPING EUROPE İstanbul 

Yaratıcı Remix Atölyesi 
 
 

Uluslararası REMAPPING EUROPE (Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek) projesi 
kapsamında İstanbul’da düzenlenecek olan ücretsiz Yaratıcı Remix Atölyesi’ne 
başvurular başladı. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2013. 

 
Atölyeye başvuru, göç olgusuyla yaşayan, göçmenlik üzerine kişisel hikâyeleri 
bulunan ve bu konuda duyarlı olan sanatçılar, film yapımcıları, (dijital) medya 
yaratıcıları, toplum gönüllüleri ve sosyal girişimciler dahil tüm gençlere açık. 

 
Şubat-Mart 2013 döneminde 3 aşamalı olarak toplam 12 günlük bir çalışmayı kapsayacak olan 
atölyede, Avrupa’da ve özellikle Türkiye’de yaşayan göçmenlere dair var olan baskın imge ve 
anlatılar gözden geçirilerek "remix" metoduyla yeniden kurgulanacak. Çalışmalar Tarlabaşı 
(İstanbul) ve çevresindeki göç hikâyeleri üzerine yoğunlaşacak. Katılımcılar, dijital hikâye 
tekniklerini ve yaratıcı medya araçlarını kullanarak önceden yaratılmış görsel-işitsel materyalleri 
bir araya getirecek ve yeni medya yapıtları ortaya koyacaklar. Bu yapıtlar aracılığıyla kendi 
bakış açılarını yerel ve uluslararası platformlarda geniş kitlelerle paylaşıyor olacaklar. 
 
 
Atölye Takvimi (2013)  
Bölüm 1 (Giriş): Şubat 21, 22, 23, 24 
Bölüm 2 (Yapım/Kurgu): Mart 13, 14, 15, 16, 17 
Bölüm 3 (Yapım/Kurgu-Sonlandırma): Mart 29, 30, 31 
 
Atölyenin ön çalışması olarak Şubat ayı başında medyada göçmen imgeleri ve 
anlatıları üzerine herkese açık bir seminer düzenlenecektir. Atölyeye başvuruda bulunanlar da 
bu seminere davetli olacaktır.  
 
Program içeriği ve tarihlerine dair oluşabilecek değişiklikler ile yeni bilgiler MODE İstanbul web 
sitesinden duyurulacaktır: www.modeistanbul.org  
 
 
Başvurular 
Başvurular Türkiye genelinde 18-30 yaşları arasındaki tüm gençlere açıktır. Geçmiş film/video 
deneyimi veya eğitimi bulunabilir fakat şart koşulmamaktadır. Atölyeye katılmak isteyenlerin 20 
Ocak 2013 tarihine kadar Remapping Europe İstanbul Atölyesi Başvuru Formu’nu doldurması 
ve atolye @ modeistanbul . com adresine göndermesi gerekmektedir.  
 
Başvuru detaylarını görmek ve formu indirmek için: 
http://modeistanbul.org/atolyeler/remappingeuropeistanbul/  



	  
 
 
REMAPPING EUROPE bir Doc Next Network projesidir. Türkiye yanında İspanya, Polonya ve 
İngiltere’de düzenlenecek atölye ve gösterimleri içeren projenin temel amacı, Avrupa’yı görsel, 
coğrafi ve zihinsel olarak yeniden hayal etmektir.  
Uluslararası proje bilgileri için: www.docnextnetwork.org  
 
Türkiye’de düzenlenen etkinlikler, MODE İstanbul Film ve Dijital Sanatlar Girişimi tarafından 
Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Payda Platformu ve Documentarist desteğiyle gerçekleştirilmektedir.  
 
Doc Next Network, Avrupa’nın değişken sınırları içinde “belgesel” kavramını yeniden düşünmek 
ve tanımlamak için bir araya gelen medya yapımcıları, eğitimciler, küratörler, araştırmacılar ve 
yenilikçi kişilerden oluşan özgün bir topluluktur. Genç medya yaratıcılarının görüşlerini yansıtan 
bir hareket olan Doc Next, European Cultural Foundation’ın Gençlik ve Medya Programı 
kapsamında başlatılmıştır.  
 
Doc Next’in Türkiye temsilcisi olan MODE İstanbul, her sene yurt içinde ve yurt dışında birçok 
önemli kültür ve sanat merkezinde çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa olarak yerli/yabancı film 
gösterimleri, medya atölyeleri, seminerler ve sergiler gibi kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitsel 
etkinlikler gerçekleştiren, film ve proje üreten İstanbul merkezli bir organizasyondur. 
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