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BRIEF

Bir tasarımcının önüne, kariyeri boyunca birçok engel çıkar. Tasarım süreci içerisindeki her basamak, aşılması 
gereken birer engel olarak görülebilir. Çoğu zaman, tasarlanan ürünün işlevi de mevcut engelleri ortadan 
kaldırmaya yönelik olmalıdır. Bununla beraber tasarımcı, sosyal yaşamında da engellerle karşılaşır; ki bu herkes 
için böyledir.  Hayatımızdaki mutlu anların çoğu, aştığımız engellerin sonrasında birer ödül olarak karşımıza 
çıkar. “Engellerin olmadığı bir dünyanın pek de bir anlamı yoktur” demek yanlış olmaz. Engeller, Abraham 
Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” teorisi üzerinden değerlendirilecek olursa, insanın “kendini gerçekleştirebilme” 
gereksiniminin koşullarından biri olarak da görülebilir. Diğer yandan insanoğlu, engel saydığı birçok durumu, 
kendi kendini olumsuz telkin ederek de var eder ve hayatı boyunca kendi engellerini aşmak için yine 
kendisiyle mücadeleye girer... Lars von Trier’in “Beş Engel” filminden hareketle, daha önce hiç animasyon 
yapmamış öğrencilerden, stop-motion animasyon tekniğini kullanarak “engel” kavramını kendi bakış açılarından 
canlandırmaları istenmiş ve öğrencilerin önüne birtakım teknik üretim engelleri konulmuştur: 

Ön plandaki figür/oyuncu yazı karakteri olmalı.
(Arka plan fotoğraf görüntü olabilir). 
Filmde, filmin mantığını anlatan bir tümce kullanılmalı. 
Film, bilgisayar ortamında görsel efektler yardımıyla oluşturulmamalı; bilgisayar, işin sadece kurgu aşamasında 
yer almalı. 
Film, en az 60, en fazla 120 sn olmalı. 
Film ekibi, bir kız bir erkek öğrenciden oluşmalı. 
Filmde hiç ses/müzik kullanılmamalı. 



BRIEF 

There are many hurdles which come across a designer’s path throughout his career. Every step in the design 
process can be regarded as an obstacle to be cleared away. Most of the time, the function of the designed 
product must be directed towards sweeping away these obstacles. At the same time, the designer faces 
hurdles in his social life; just like everyone else. Most of our happy moments shine out like a present after 
the problems which we overcome. ‘A world without hurdles wouldn’t have much of a meaning’; such 
a statement will surely have some truth in it. If the obstacles we face in life are evaluated according to 
Abraham Maslow’s ‘Necessity Hierarchy’ theory, they can be seen as a requirement for the human being to 
‘realize himself/herself’. On the other hand, the human being creates many stuations which he/she regards 
as an obstacle just by inducing himself negatively. And all through life, he/she gives a battle only with 
the self. Inspired by Lars von Trier’s film  “The Five Obstructions”, it was requested from students who 
previously had never done animation, to characterize the concept ‘obstacle’ from their own point of view 
by using the stop-motion animation technique and some technical production barriers were placed in front of them: 

The foreground  figure / actor must be the font.
(The background may be a photographic image).
A sentence describing the logic of the film must be utilized within the film.
The film shouldn’t be created in the computerized environment with the aid of visual effects; the computer 
may be put into use only in the montage phase. 
The film should have minimum 60, maximum 120 seconds of timing.
The film team should consist of one male and one female student.
Voice / music effects are not to be used in the film. 



Projenin amacı: Katılımcı öğrencilere, “en iyi mazaret başarıdan daha iyi değildir” sözü hatırlatılarak “engel”in 
göreceli bir kavram olduğu; birey, zaman, olanaklar, psikolojik ve sosyolojik ortamların farklılığı gibi değişkenlere 
göre, algısının da farklılık göstereceği olgusunu kavratmaktı. Mesleki kısıtlamaların birer engel olarak 
görülmemesi gerektiği, üretim sürecinde karşımıza çıkan engellerin, tasarımın kendisi olduğu farkındalığı projenin 
ana amacını oluşturuyordu. Öğrencilerin önlerine konan ekstra engeller, alışageldikleri çalışma ortamlarından 
soyutlanmaları, teknik yetersizlikler gibi kısıtlar üretimleri için zorlayıcı olsa dakatılımcılar sürenin sonunda 
yedi canlandırma filmini hayata geçirmeyi başardılar ve sunum günü konukların yorumlarına sundular.



Aim of the Project: To show that an ‘obstacle’ is a relative concept, by reminding the statement ‘the best 
excuse isn’t better than success’; comprehension of the fact that perception can also displaydiscrepancies 
according to variables such as the individual, timing, possibilities, differences in psychological and social 
environments. The main purpose of the Project was composed of the fact that professional limitations 
shouldn’t be regarded as obstacles and the awareness about the reality that the hurdles which come upon our 
way during the production stage are actually the design itself. Although limitations such as the additional 
hurdles placed in front of the students, the isolation from the routine working environment, technical 
limitations were compulsive, the participants were successful in realizing seven animation films and 
they presented it for the comments of the guests. 



“UZLAŞMA”  
“COMPROMISE”

Çağla Koç
Anadolu Üniversitesi

Ömer Balyalı
Bahçeşehir Üniversitesi





“SÜRÜ PSİKOLOJİSİ”  
“FLOCK PSYCHOLOGY”

Duygu Serin
Marmara Üniversitesi

Levent Yılmaz
18 Mart Üniversitesi





“SU”  
“WATER”

İrem Erol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi
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“ADIM”  
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Ece Özdil
Başkent Üniversitesi

Volkan Ekşi
Bilgi Üniversitesi





“KÖK HÜCRE”  
“STEM CELL”

Ece Özdil
Başkent Üniversitesi

Volkan Ekşi
Bilgi Üniversitesi





“ENGELLER”  
“OBSTACLES”

Tamer Köşeli
Anadolu Üniversitesi
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