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CO-LAB 

 

Koordinatör Faydalanıcı  

 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 

Eş Faydalanıcı(lar)  

 

Stichting BAK, basis voor actuele kunst 

İştirakçi(ler)  

 

Aegean University 

Mediterranean Film Institute 

Thessaloniki Film Festival 

Projenin Süresi  

 

15 Ay  

Projenin Hibe Miktarı / 

Bütçesi 

 

149.054,52 Avro / 174.149,46 Avro  

Projenin Uygulama Yerleri  

 

İstanbul (Türkiye) 

Web Sitesi ve Sosyal Medya 

Hesapları 

 

https://www.iksv.org/ 

 

İstanbul Bienali 

 https://bienal.iksv.org/tr 

 https://www.instagram.com/istanbulbienali/?hl=en 

 https://www.facebook.com/istanbulbienali/  

 

İstanbul Tasarım Bienali 

 https://www.instagram.com/tasarimbienali/?hl=tr 

 https://www.facebook.com/istanbultasarimbienali/ 

 

Köprüde Buluşmalar 

 https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar 

 https://www.facebook.com/koprudebulusmalar 

 https://twitter.com/koprudebulusma  

 

PROJE HEDEFLERİ 

Proje, çağdaş sanat, film ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren genç bireylerin 

ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere AB ve Türkiye'den paydaşları bir araya getiriyor. Üç 

modülden oluşan proje ile üretim halinde olan bireyler, sivil toplum kuruluşları ve kültür 

kurumları arasındaki çokdisiplinli bilgi ve deneyim alışverişinin güçlendirilmesi ve 

nihayetinde yaratıcı sektör profesyonelleri arasında entelektüel ve sanatsal söylemi ve 

verimli işbirliklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

 

Proje farklı disiplinlerdeki İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (ÇAP), 

Köprüde Buluşmalar (MoB) ve Camekân modüllerinden oluşmaktadır.  

https://www.iksv.org/
https://bienal.iksv.org/tr
https://www.instagram.com/istanbulbienali/?hl=en
https://www.facebook.com/istanbulbienali/
https://www.instagram.com/tasarimbienali/?hl=tr
https://www.facebook.com/istanbultasarimbienali/
https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar
https://www.facebook.com/koprudebulusmalar
https://twitter.com/koprudebulusma


 
ANA FAALİYETLER 

 

Proje kapsamında yer alan farklı modüllerde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

 

 Paydaşlarla toplantılar 

 Atölyeler 

 Araştırma ziyaretleri 

 Eğitimler 

 Panel ve seminerler 

 İletişim, görünürlük ve sosyal ağ faaliyetleri 

 Raporlama faaliyetleri 

 Ödüller 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı (ÇAP) modülü kapsamında: 

 15 katılımcıya sahip 2 program gerçekleştirilerek genç sanatçılara ve 

araştırmacılara öğrenmeleri ve yaratmaları için zaman, kaynak ve fırsat 

sağlanacaktır. 

 Her bir katılımcı program süresince ilgi ve araştırma alanlarına göre seçilmiş 

bir mentor ile düzenli buluşmalar gerçekleştirecek, sanatsal ve düşünsel 

pratiğini birebir öğrenme ve deneyimleme yoluyla geliştirme fırsatı bulacaktır.  

 24 yerel ve 10 yabancı davetlinin vereceği seminerler ile özgür ifade ve bilgi 

alışverişi için güvenli bir öğrenme alanı yaratmaya odaklanarak kişisel ve 

sektörel gelişme teşvik edilecektir. 

 Paydaşlar, uzun soluklu işbirlikleri ile gelişen sanat alanlarını ve süreçlerini 

şekillendirecek kurumsal modeller geliştirip test etmeye teşvik edilecektir. 

 

 

Köprüde Buluşmalar modülü kapsamında: 

 Köprüde Buluşmalar atölyeleri sırasında oluşturulan iletişim, uluslararası 

alanda yeni işbirliklerine ve film yapımlarına öncülük edecektir. 

 Köprüde Buluşmalar sırasında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, birçok film 

profesyoneline senaryo yazımı, film yapımı, dağıtımı, sosyal medya kullanımı 

ve iletişim konularında rehberlik edecektir. 

 Katılımcılar Avrupa'nın farklı ülkelerinden jüri toplantıları yapacak, ödül veya 

sponsorluk alma şansına sahip olacaktır. Türkiye'den gelen projelere 

uluslararası ortak yapım fırsatları, festival gösterim anlaşmaları ve dağıtım 

fırsatları bulma konusunda yardımcı olunacaktır.  

 Fragman atölyesi kapsamında atölyeye katılacak 4 filmin fragmanları 

kurgulanacak, yapımcı ve kurgucular fragman kurgu süreci hakkında eğitim 

alacaktır. 

 

 



 
Camekân modülü kapsamında: 

 Genç tasarımcıların deneyimlerini paylaşabilecekleri, çalışmalarını 

sergileyebilecekleri ve uluslararası tanınırlık kazanabilecekleri bir alan 

yaratılacaktır. İstanbul dışındaki şehirlerde yaşayan ve uluslararası tasarım 

sahnesine daha az erişimi olan genç nesle de odaklanılarak tasarımcıların 

hareketliliği ve görünürlüğü artırılacaktır. 

 Kültürlerarası diyalog, mentorların bilgi birikimi ve kariyerlerinin başındaki 

tasarımcıların yaratıcı düşünme becerileri sayesinde tasarım alanındaki ilişkiler 

canlandırılacak, uzun vadeli işbirliklerinin doğması teşvik edilecektir. 

 Tasarım ve mimarlık endüstrisinden Avrupalı ve Türkiyeli uzmanlara 

(eğitmenler ve mentorlar) ev sahipliği yapılacak ve onların beceri ve bilgilerini 

Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden katılımcılarla paylaşmaları için 

yeni bir deneyim alanı oluşturulacaktır. 

 Modül kapsamında görev alacak sekiz mentorun yerel tasarım endüstrisinin 

aktörleriyle tanışmaları için fırsatlar yaratılacak, böylece kişisel araştırmalarını 

farklı coğrafyalarda geliştirmelerine olanak sağlanacaktır. 

 

 


