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BRIEF

For 35th workshop, attenders 
were asked to produce a short 
documentary animation about 
Yahşibey Workshops and their 
experiences in the village.

They have gathered and used 
footage shot in and around the 
workshop building, interviews 
shot with attenders, villagers 
and ESTV founders, as well as 
limited animation techiques.

Last but not least, they 
experienced living and working 
together with people they’ve 
just met, who come from 
different disciplines and 
backgrounds.

BRIEF

35. tasarım çalışması 
katılımcılarından Yahşibey 
köyüne ve çalışmadaki 
deneyimlerine dair kısa bir 
belgesel canlandırma filmi 
çekmeleri istendi. 

Katılımcılar bu belgeselde, 
birbirleriyle, Emre Senan  Vakfı 
kurucularıyla ve köy halkıyla 
yaptıkları röportajların yanı 
sıra, Yahşibey’de yaşarken 
ve çalışırken çektikleri 
görüntülerden, ve sınırlı 
canlandırma tekniklerinden 
faydalandılar. En önemlisi,  
daha önceden tanımadıkları, 
farklı disiplinlerde eğitim 
görmüş kişilerle takım halinde 
çalışıp birlikte yaşamayı tecrübe 
ettiler.   







Çalışmaya geldiklerinde katılımcılar, bir önceki 
çalışmadan kalan bir not buldular ve notta  yazan 
“kimsin?”,  “burada en çok dikkatini çeken nedir?”, 
“niye geldin?” , “burası sana ne ifade ediyor?” sorularını 
Yahşibey halkına, birbirlerine, Emre Senan Vakfı 
kurucularına ve proje liderine sorarak filmin kurgusu  
için bir omurga oluşturdular.

When they found a little piece of paper left from a 
previous workshop with questions “who are you?”, “why 
did you come here?”, “what catches your attention here 
most”, and “what it means to be here”  written on it, they 
decided to build their scenario around those questions by 
asking them to attenders, villagers, ESTV founders, and 
project leader.

























Bir yandan röportajlar çekilirken, diğer yandan karakter 
tasarımı ve storyboard için eskizler yapıldı.

Sketches for character design and storyboards were 
drawn while interviews were being shot.

















Belgeselde, insan-obje canlandırması, obje 
canlandırması, çizim canlandırma, canlı görüntü üzerine 
2 boyutlu dijital canlandırma gibi pek çok teknik sınırlı 
olarak kullanıldı.

Animations were made using a mix of different 
techniques such as stop motion, pixilation, object 
animation, drawing animation and motion graphics.





















Çekilen görüntüler ve hazırlanan canlandırma kareleri, 
filmin sunuma hazırlanması sırasında bilgisayarda 
kurgulandı ve birleştirildi. 

Video footage and animation sequences were cut and 
edited using computer software. 













Filmin gösterimini Yahşibey ve Bademli sakinlerine 
haber verecek afiş ve davetiyelerin yanı sıra, filmin 
DVD’si ve DVD’yi taşıyacak kutunun tasarımı da çalışma 
sırasında üretildi.

Posters, invitations, DVD cover and box for the film 
were also designed during workshop. 




























