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Türk ve Alman sinemacılar Datça'da buluştu
Mehmet ÇİL / DATÇA - DHA
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Muğla'nın Datça İlçesi’nde düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında Türk ve
Alman genç sinemacılar, bir araya geldi. İlçenin doğal platosunda sekizerli gruplar halinde
çekilecek sekiz ayrı kısa film, önce Datça’da ardından Almanya’da gösterime sunulacak.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ’Get Your Own Picture’ (Kafandakini çek) projesi
kapsamında Datça’da bir araya gelen 64 Türk ve Alman genç, 10-22 Ekim tarihleri
arasında sekizerli gruplar halinde sekiz ayrı kısa film çekecek. Datça’yı doğal film
platosu olarak kullanacak gençlerin beşer dakikadan oluşacak kısa filmleri, 22 Ekim’de
önce Datça’da ardından Almanya’daki Uluslararası Detmold Kısa Film Festivali’nde
gösterime sunulacak.
DATÇA YURT DIŞINA AÇILACAK
Proje Koordinatörü Levent Arslan, "Kafandakini çek" (Get Your Own Picture) sloganı ile
bu yıl ikinci kez düzenlenen proje sayesinde Datça’nın yurtdışına açılacağını söyledi.
Bu yılki festivale Almanya’nın Babelsberss Film Üniversitesi’nden 32 öğretim üyesi ve
öğrencinin katıldığını belirten Arslan, "Türkiye’den ise özelikle Mimar Sinan ve Dokuz
Eylül üniversitelerinin sinema bölümlerinden ile çeşitli üniversitelerden 32 kişi
katılımcı var" dedi. Türk katılımcıların filmlerin içerikleri konusunda etkin rol
oynayacaklarına dikkat çeken Arslan, "Alman katılımcılar ise bu kez işin daha çok
teknik kesimini üstlenecekler. Kamera, ses ve ışık konusunda master ve doktora yapmış
öğrenciler bu çalışmaları gerçekleştirecekler" dedi.
TÜRKİYE’DEN DESTEK YOK
Projenin Nisan ayı içinde Datça’da yapılan ilk ayağında çekilen filmlerin, özellikle
Almanya’da çeşitli sinema festivallerinde gösterildiğini işaret eden Arslan,
beklenilenin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
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projenin yüzde 30’unun Almanya’nın Detmold şehri film inisiyatifince karşılandığını
belirten Arslan, Türkiye’den herhangi bir destek almadıklarını vurguladı.
PROJENİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI ALMANYA
Datça’nın bozulmamış doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri, irili ufaklı masmavi
koyları ve 225 kilometrelik sahil şeridi ile sinemacılar için adeta doğal bir film platosu
olduğunu ifade eden Arslan, "İki farklı kültürden sinemaya gönül vermiş gençler bu
anlamda Datça’da müthiş bir çalışma ortamı yakaladılar. Kısa süre içinde
gerçekleştirilecek bu filmlerin tüm dünya genelinde ses getireceğine inanıyorum. Bu
projenin gelecek yıllarda da devam etmesi için çalışmalarımız var. Projenin üçüncü
ayağını Almanya’nın Detmold şehrinde yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

