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paneller ve film geliştirme atölyesi düzenleyerek devam
ediyoruz. Hem TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hem de
ulusal ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla film
üretimini destekleyen bu etkinliğimizin her yıl biraz daha
güç kazanarak devam etmesi bize büyük bir heyecan
veriyor.
İlk kez gerçekleştirildiği 1982 yılından bu yana,
İstanbul Film Festivali’yle birlikte İstanbul Kültür Sanat
Vakfı da “film gibi otuz yıl” yaşadı. Otuzuncu yılımızda
festivalimizin kurucularından, artık aramızda olmayan
Şakir Eczacıbaşı ve Onat Kutlar’ı sevgi ve saygıyla anıyor,
tüm renkliliğiyle bu otuz yılı bizlerle paylaşan
izleyicilerimize ve festivalin gelişiminde emeği geçenlere
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SUNUﬁ
PRESENTATION

Every year the Istanbul Film Festival heralds not only
the arrival of spring but also the commencement of a
new festival season, an exciting time compounded this
year by our celebration of the Festival’s 30th
anniversary. We are celebrating this anniversary with
special events and a fulfilling and pleasurable program
that urges us to evaluate the past and imagine the
future. As always, the Festival provides windows to new
horizons with the most original, skilful and striking
cinematographic works from Turkey and abroad and
instructions on the unique aspects of life and the art of
cinema: a two-week school we never tire of attending.
On the occasion of the Istanbul Film Festival’s 30th
anniversary, this year’s program offers, in addition to
other classical and original themes, a new section
created by two artistic departments of İKSV in their first
partnership of this kind. Untitled (Film), a collaboration
of the Istanbul Biennial and the Istanbul Film Festival,
presents a set of films linked to the themes of this year’s
biennial. We aim to strengthen cooperation between
our different festivals in the years ahead with similar
projects.
Every year, the Festival presents not only a delightful
film programme, but also master classes, talks and
seminars. This year, the Festival’s “Meetings on the
Bridge” offers new funds, facilitates co-production and
collaborative meetings, and organises panel discussions
and a film development workshop. We are excited to see
this event gain strength and develop with each passing
year; this year, with contributions from both Turkey’s
Ministry of Culture and Tourism and national and
international institutions, “Meetings on the Bridge” is
supporting film production.
Since the first Istanbul Film Festival in 1982, the
Istanbul Foundation for Culture and Arts has also
experienced “30 years in film”. On the occasion of this
anniversary, we remember with warmth and great
regard the late founders of this Festival, Şakir Eczacıbaşı
and Onat Kutlar, and extend our deep appreciation to
every member of the public who shared with us these
thirty years of vibrant colours and to all those who
worked relentlessly to make each Festival a success.

Bülent Eczac›baﬂ›
‹KSV Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Chairman of ‹KSV
Her yıl baharla birlikte festival mevsiminin başlangıcını
da müjdeleyen İstanbul Film Festivali’ni bu yıl otuzuncu
yaşını kutlamanın heyecanıyla gerçekleştiriyoruz. Bu
yıldönümünü hem geçmişi değerlendiren hem de
geleceğe yönelik yeni adımlar atan doyurucu ve zevkli bir
programla ve özel etkinliklerle kutluyoruz. Türkiye ve
dünya sinemasının en özgün, en çarpıcı, en nitelikli
örneklerini sunarak her zaman önümüzde yepyeni
pencereler açan festival, hiç sıkılmadan gittiğimiz iki
haftalık bir okul gibi, bize yaşamın ve sinema sanatının
eşsiz yönlerini öğretmeye devam ediyor.
Bu yıl programımızda klasikleşmiş temaların yanı sıra
otuzuncu yıla özel bölümler ve vakıf bünyesinde ilk kez
gerçekleştirdiğimiz bir işbirliğinin ürünü de yer alıyor.
Her biri kendi alanında dünyanın önde gelen etkinlikleri
arasında sayılan İstanbul Film Festivali ve İstanbul
Bienali’nin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan İsimsiz (Film)
adlı bölümde, bu yılın bienal temasıyla ilişkili filmler
sunuluyor. Önümüzdeki dönemde benzer çalışmalarla
etkinliklerimiz arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi
hedefliyoruz.
Her yıl film gösterimlerinin yanı sıra sinema dersleri,
söyleşiler ve seminerler de sunan festivalin Köprüde
Buluşmalar etkinliklerine bu yıl fon olanakları sunarak,
ortak yapım ve işbirliği görüşmelerine aracı olarak,
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16 days for you to see life from a different perspective…
It’s one thing to enjoy movies, another thing to be a
true cinema lover... The cinema lover, unsatisfied with
what’s available in local theaters, searches the world for
the latest and most inspiring films. That’s why film
festivals are the best times of the year for dedicated fans
of cinematic arts.
And this is why Istanbul Film Festival has a very
special place in the eyes of true cinema lovers from and
outside of Istanbul.
Sixteen days of high dose cinema! Interviews with
acclaimed directors, seminars, special screenings... Over
200 of the world’s best films year after year!
Imagine seeing them all –romance, comedy, action,
political, fantasy, documentary, adventure, thriller… You
will certainly walk away with a different perspective on
life.
“The main purpose in life and work is to become
someone that you were not,” says French philosopher
Michel Foucault. Istanbul Film Festival is a true
transformative exercise for cinema lovers. Akbank is
proud to be a part of this inspirational journey with its
genuine and committed support.
We are here for you, at the 30th anniversary of the
Festival.

SUNUﬁ
PRESENTATION

Ziya Akkurt
Akbank Genel Müdürü
30. ‹stanbul Film Festivali Sponsoru
Chief Executive Officer of Akbank
Sponsor of the 30th ‹stanbul Film Festival
Hayata farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak
16 gün sizin...
Film izlemeyi sevmek ayrı şey, sinemaseverlik ayrı...
Sinemasever, yalnızca vizyondaki filmlerle yetinemez,
dünyayı takip eder. Belki de bu yüzden, bir sinemasever
için yılın en güzel zamanıdır festivaller.
Bu anlamda, İstanbul Film Festivali, yalnızca
İstanbul’la sınırlı kalmayan izleyici kitlesiyle,
sinemaseverlerin gözünde çok özel bir yerin sahibi.
16 gün boyunca, yüksek dozda sinema! Usta
yönetmenlerle söyleşiler, seminerler, özel gösterimler...
Her yıl, dünya sinemasının en seçkin örneklerinden
oluşan, 200’ü aşkın film! Hepsini izlediğinizi düşünün.
Aşk, komedi, aksiyon, politik, fantastik, belgesel, macera,
gerilim... Hayatı farklı algılayacağınız kesin.
“Yaşamın ve çalışmanın temel amacı, kişinin
başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır” diyor, Fransız filozof
Michel Foucault. Ne mutlu bize ki, söz konusu sürece
büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz bu çok değerli
etkinliğin içinde, kalpten desteğimizle biz de varız.
Festivalin 30. yılında, sizin için buradayız.
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birden yasaklanmasıyla festivalin en büyük sorunu oldu.
Dönemin kültür bakanı Tınaz Titiz festivalleri sansürden
muaf tutan yönetmeliği çıkararak (her ne kadar Türk
filmleri bu muafiyetten payını alamadıysa da) bu alanda
büyük bir adım attı. Bugün 30 yaşına gelmiş, ulusal ve
uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir festival olarak
ilk yıllarda yaşanan altyapı zorluklarını geride bırakmış
olmamıza rağmen artık megapolleşen İstanbul’da
Beyoğlu’nun birbiri ardına kapanan sinema salonları,
en çok da zaten bir merkezi olmayan bu festivale 28 yıl
evsahipliği yapmış Emek’in kapısına kilit vurulması, bu
film gibi maceranın yeni bir sayfası. Elia Kazan ve
sinemacıların İstiklal Caddesinde sansüre karşı yaptığı
yürüyüş de, 2005 yılında çıkan yeni yönetmelikle,
filmlere ait her türlü sorumluluğun organizasyonu
düzenleyenlerin omuzlarına yüklenmesiyle bir anlamda
geçersiz kaldı. Ama bu otuz yılda öğrendiğimiz en
önemli şey, sinemanın aşamayacağı hiçbir zorluk
olmadığı.
Üniversite ikinci sınıfta altyazı çevirileri yaparak
başladığım festival, hayatımın 20 yılını kapladı.
Bu festivale 30 yıl boyunca emek vermiş, yönetim
kadrolarından danışmanlarımıza, festival ekibinden
destek departmanlarına, altyazı çevirmenlerimizden
teknik ekibimize, makinistlerimizden rehberlerimize
kadar herkese sonsuz teşekkürler ve nice festivallere…

SUNUﬁ
PRESENTATION

Minister of Culture, Tınaz Titiz, amended the bylaws to
exclude festivals from censor (although Turkish films
were not exempt) and took a huge step in this sense.
As a festival celebrating its 30th year, and which has
established itself both at home and abroad, although we
have overcome substructural obstacles, the adventure
has opened into new territories: Istanbul, now a
megapolis, witnesses more Beyoğlu movie theatres
closing down; Emek Movie Theatre, which for 28 years
housed the festival –while still without a festival
centre– is shut down. The anti-censor demonstration
led by Elia Kazan and filmmakers was rendered
somehow inutile in 2005 with the new bylaws that
shift the accountability of films on the organisers.
But, the most crucial thing that we have learned in the
past 30 years is that obstacles cannot withstand cinema.
The festival which I joined in my sophomore year in
university translating subtitles took up 20 years of my
life. I would like to extend my profound gratitude to
everyone who has contributed their souls for 30 years
–from our executives to our advisors, from the festival
team to supporting departments, from subtitle
translators to our production team, from projectionists
to our guides. To many festivals to come!

Istanbul Film Festival is celebrating its 30th year. In a
country where institutions are not quite sustainable,
it should be deemed as a significant success to have
impeccably continued its existence for 30 years. As you
can see in the “30 Years in Film” section of the festival
programme, a generation of directors grew up with the
festival, learned and later began to make films. Now,
this generation of directors who have grown up with the
festival are its driving forces. If we are to be credited
even the slightest bit for the latest achievements in the
cinema of Turkey, that would mean the festival has
attained one of its goals. Something else that the festival
aims at is to provide, encourage and support the
distribution of highly qualified films of art in Turkey.
Although there were times in the past when this aim
was approached, lately we have returned to those days
when only certain films find their way into public
screenings and some are hardly screened outside of
festivals. However, during these times when the conflict
between commercial films vs art films is steeper than
ever, tens of thousands of viewers in festival theatres are
a clear indication that alternative cinema is in demand...
The first years of the festival adventure that took off
30 years ago, in 1982, only two years after the military
coup, were truly film-like: financial setbacks, organising
a major event with a minimal staff, inexperience,
simultaneous translation when electronic subtitling was
not available, and many other difficulties... Censor was
the most serious issue when five films altogether were
banned the year Elia Kazan was jury president. The then

Azize Tan
Festival Direktörü
Festival Director
İstanbul Film Festivali 30. yaşını kutluyor. Kurumların
sürekliliğinin pek olmadığı bir ülkede, bir film festivalini
30 yıl yüz akıyla sürdürmüş olmak önemli bir başarı.
Bu yıl programda yer alan “Film Gibi 30 Yıl” bölümünde
de göreceğiniz gibi bir kuşak, İstanbul Film Festivali’yle
büyüdü, sinemayı öğrendi ve ardından film çekmeye
başladı. Şimdi, festivalle büyüyen o kuşak festivalin en
büyük itici güçlerinden biri. Türkiye sinemasında son
dönemde yaşanan başarılarda bir parça da olsa payımız
varsa, festival amaçlarından birine ulaşmış demektir.
Türkiye’de nitelikli filmlerin dağıtımının desteklenmesi de
festivalin diğer amaçlarından biri. Kısmen bu amaca
yaklaşıldığı dönemler olmasına karşın, son zamanlarda
sadece belli filmlerin vizyona girdiği, bazı filmlerinse
festival dışında sinema salonlarında kendine yer
bulamadığı günlere geri dönüldü. Oysa ticari film-sanat
filmi tartışmasının keskinleştiği bir ortamda, festival
salonlarını dolduran on binlerce seyirci, alternatif
sinemaya olan ihtiyacın açık göstergesi…
30 yıl önce, 1982’de, askeri darbeden 2 yıl sonra
başlayan festival macerasının ilk yılları gerçekten de film
gibiydi: Maddi imkânsızlıklar, acemilik, az kişiyle büyük
bir organizasyonu yapma çabası, elektronik altyazının
olmadığı dönemde simültane çeviri gibi pek çok zorluk.
Sansür, Elia Kazan’ın jüri başkanı olduğu yıl beş filmin
20
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S‹NEMA ONUR ÖDÜLLER‹
CINEMA HONORARY AWARDS

Her ne kadar az görüşüyorsak da Metin hâlâ benim
kadim dostum. Selam olsun Metin ustaya!
– Ahmet Gülhan
Metin Akpınar is one of the most outstanding actors
of the last 40 years of Turkish theatre. His particular
talent, his specialty in moulding [his characters], his
ability to meticulously analyse the characters he
portrays, his superb comprehension of his audience,
and his discipline on stage has crowned him with a
place among the masters of Turkish theatre. He has
conveyed these qualities to Ertem Eğilmez’ films and to
the movies he made with Zeki Alasya. He earned a
place in the hearts of millions of cinemagoers with the
numerous films he has made.
Metin is a philosopher. He takes pleasure in sharing
and discussing his humanism, his ethic understanding,
and his worldview, which he has gained and developed
since his youth with his friends during hours-long
dinners. He is straightforward. He always stands
behind his words. He despises lies and trickery.
I met Metin in 1963. In 1965, we started working
together at the Ulvi Uraz Theatre. In 1967, Haldun
Taner, Zeki Alasya, Metin and I founded the Devekuşu
Kabare Tiyatrosu (Devekuşu Cabaret Theatre). We
learned a lot from Ulvi Uraz; we taught each other a lot
in Devekuşu. We brought up quite many stars from our
theatre. During our 15-year-long friendship, we never
broke each other’s heart and we never disappointed
each other.
As friends close like brothers, Metin and I shared what
was dear to us. He had a home in my house and I had a
home in his. We parted ways in 1978. Although we see
each other rarely, Metin is still my oldest friend.
Greetings, master Metin!
– Ahmet Gülhan

S‹NEMA ONUR ÖDÜLLER‹
CINEMA HONORARY AWARDS

METİN AKPINAR

Metin Akpınar Türk tiyatrosunun son 40 yılının en iyi
oyuncularından biridir. Kendine has yeteneği,
biçimlendirme özelliği, oynadığı karakteri titizlikle analiz
etmesi, seyircisini iyi tanıması, sahne disiplini onu Türk
tiyatrosunun ustaları sınıfındaki yeriyle taçlandırmıştır.
Bu özelliklerini, Ertem Eğilmez ustanın filmlerine, Zeki
Alasya ile yaptığı filmlere taşımış, oynadığı onlarca filmle
milyonlarca sinema seyircisinin kalbinde taht kurmuştur.
Metin filozoftur. Gençlik yıllarından beri biriktirdiği ve
geliştirdiği dünya görüşünü, etik anlayışını,
hümanizmasını dostlarıyla saatler süren yemek
masalarında tartışmak ve paylaşmaktan keyif alır. Özü
sözü doğrudur. Her zaman sözünün arkasındadır. Yalanı
numarayı sevmez.
Ben Metin’i 1963 yılında tanıdım. 1965 yılında Ulvi Uraz
Tiyatrosu’nda beraber çalışmaya başladık. 1967 yılında
Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin’le birlikte Devekuşu
Kabare Tiyatrosu’nu kurduk. Ulvi Uraz’dan çok şey
öğrendik. Devekuşu’nda birbirimize çok şey öğrettik.
Tiyatromuzdan çok yıldızlar çıkarttık. On beş yıllık
dostluğumuzda hiç birbirimizi kırmadık, üzmedik.
Kardeşten yakın dostluğumuzda, Metin’le çok
özellerimizi paylaştık. Onun evinde benim, benim
evimde onun bir yatağı oldu. 1978’de yollarımız ayrıldı.
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intelligent person. His contribution to the success of the
long-lived Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Devekuşu
Cabaret Theatre) is immense. (Of course, at this point
we also need to mention [great stage artists associated
with the same theater] Haldun Taner, Metin Akpınar,
Ahmet Gülhan.) I learned a lot at the Devekuşu Cabaret
Theatre. Just like me, I imagine many other actors, too,
have learned a lot. Another strong aspect of Alasya is his
literary side. He has written wonderful skits. Besides all
this, he is skilled at stage design. He reads a lot and is
very competent. He is a very good director. He is a
wonderful friend. I salute this masterly actor in the
classical way: Hail to you master Zeki!
– Ayşen Gruda

S‹NEMA ONUR ÖDÜLLER‹
CINEMA HONORARY AWARDS

ZEKİ ALASYA

Zeki Alasya içindeki çocuğu kaybetmemiş ender
oyunculardandır. Onunla oynamak çok güzel bir
maceradır, çünkü her an her şey olabilir. Ben bunu çok
yaşamış bir insanım. Sahnede hem kendini hem de
seyirciyi eğlendirmeyi ondan öğrendim. Adı gibi zeki bir
insandır Alasya. Yıllarca başarıyla devam eden Devekuşu
Kabare Tiyatrosu’na katkısı çok büyüktür. (Tabii bu arada
Haldun Taner’i, Metin Akpınar’ı, Ahmet Gülhan’ı
anmadan geçemeyiz.) Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda
çok şeyler öğrendim. Birçok oyuncu da benim gibi çok
şeyler öğrenmiş olmalı diye düşünüyorum. Zeki
Alasya’nın edebi yönü de çok iyidir. Çok güzel skeçler
yazmıştır. Bunun yanı sıra dekor yapmakta da ustadır.
Çok okur, çok donanımlıdır. Çok iyi bir yönetmendir.
Çok iyi bir arkadaştır. Usta oyuncuya klasik bir selam
çakıyorum: İyi ki varsın Zeki Usta!
– Ayşen Gruda
Zeki Alasya is one of the rare actors who have not
lost touch with their inner child. Acting with him is a
beautiful adventure, because anything can happen at
any given moment. I am such one person who has
experienced this many times. It was from him that
I learned to entertain both the spectators and myself on
stage. Just as his first name suggests, Alasya is an
25

kendi güçlü karakterini oynadığı karakterlere de taşımayı
başarır. Dantelci Kız’ın Pomme’u bu kadar sahiciyse,
ailesini öldürmeye çalışan Violette Nozière / Zehirli
Çiçek’in (1978) ikili yaşamının ardındaki dokunaklı
hikâyesi acınasıysa, Une affaire de femmes / Bir Kadın
Meselesi’nde (1988) İkinci Dünya Savaşı sırasında
yaşamaya çalışmanın zorlukları yüzümüze bir tokat gibi
çarpıyorsa, Madame Bovary’de (1991) sıkıcı hayatından
kurtulmak isteyen Emma’nın sıkışmışlığı bizi bu kadar
etkiliyorsa ya da Michael Haneke’nin filmleri bu denli
soğuk ve ürkütücü geliyorsa bizlere, bunda Isabelle
Huppert’in güçlü karakterinin, oynadığı rollere
kendinden kattıklarının ve oyunculukla hayatı birlikte
düşünmesinin etkisi kesinlikle yadsınamaz.
– Barış Saydam
Born in 1955 in Paris, Isabelle Huppert started taking
acting courses at the classes on Blanche Street, and later
enrols in the conservatory. Although the first year does
not go as smoothly as she hopes, she takes part in plays
by such writers as Alfred de Musset, Ivan Turgeniev and
Euripides. She later takes some small parts in theatre,
TV and feature films, slowly synchronising life with
cinema, beginning to express life through cinema.
But her real breakthrough comes with Claude Goretta’s
1977 La dentellière / The Lacemaker. As the reticent,
introverted but sensitive young woman, Huppert truly
embodies her character. Following her performance,
which stands as a breaking point in her career, she says,
“I preferred ordinariness over conspicuousness. I was
‘the lacemaker’ for a long time for everyone.” (Gelişim
Sinema, Issue 9)
After this film, she took leading parts in the films of
such directors as Claude Chabrol, André Techiné,
Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Joseph Losey, Andrzej
Wajda, and Michael Haneke only to secure her place
among her generation’s most talented actresses. She
also succeeded in conveying her strong character into
the roles she takes on. If the Pomme from The
Lacemaker is so real, or if the story behind the double
life of Violette Nozière / Violette (1975) who tries to kill
her family is so touching, if the struggle of survival
during World War II slaps us in the face in Une affaire
de femmes / A Story of Women (1988), if the pressed
anxiety of Emma in Madame Bovary (1991) affects us so
much, or if Michael Haneke’s films are so cold and
scary, one cannot deny that Isabelle Huppert’s strong
character, her contributions to the roles she takes on,
and her simultaneous consideration of life and cinema
are effectual.
– Barış Saydam
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ISABELLE HUPPERT

1955 yılında Paris’te doğan Isabelle Huppert,
oyunculuk eğitimine Blanche sokağındaki kurslarda
başlar, sonra konservatuara kaydolur. İlk yıllar istediği
gibi gitmese de, okulda Alfred de Musset, Ivan
Turgenyev, Euripides gibi büyük yazarların eserlerinde
önemli rolleri canlandırır. Tiyatrolarda, televizyonda ve
filmlerde birkaç planlık ufak rollerde oynayarak
oyunculuğa ilk adımını atar. Yavaş yavaş sinemayı
hayatla eşleştirmeye, hayatını oyunculuk üzerinden ifade
etmeye başlar.
Huppert’in esas çıkışı ise Claude Goretta’nın La dentellière
/ Dantelci Kız (1977) adlı filmiyle olacaktır. Sessiz, içine
kapanık ama son derece hassas bir genç kadın rolünde
Huppert, oyunculuğuyla canlandırdığı karakteri ete
kemiğe büründürmeyi başarır. Kariyerindeki en önemli
kırılma anlarından biri olan bu performansı sonrasında
ise şunları söyler: “Göze batmak ile sıradan olmak
arasında, sıradanlığı yeğliyordum. Ben de uzun bir süre
Dantelci Kız’dım herkes için.” (Gelişim Sinema, Sayı 9)
Bu filmden sonra Claude Chabrol, André Techiné,
Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Joseph Losey, Andrzej
Wajda, Michael Haneke gibi önemli yönetmenlerin
filmlerinde başrollerde yer alarak, kendi neslinin en
yetenekli oyuncuları arasına giren Isabelle Huppert,
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This director is troubled with the states of humanity
and the state of the world!
He is not quite pleased with the way things are headed.
He observes those who stand at the edge of life, who
experience everything in undertones; stories of
repressed, broken people; always dilemmas, traumas...
He recounts what he wants to say about them effectively
via cinema.
He likes creating stories on subjects for which the
demand is not yet ready.
He looks at his characters from within. He creates
internal games with the opportunities provided by light
and shadow.
He builds his cinema while settling accounts with
himself.
We first met Yusuf Kurçenli when he came to
prominence with successful films on TRT (Turkish
Radio Television) between 1973 and 1980. Afterwards,
a dozen films which have internal unity moved on as if
they were a single story. He worked in detail; received
awards in national and international competitions; he
has contributed to numerous people of cinema who
enrich Turkish cinema today.
A long-running journey beginning with And Recep and
Zehra and Ayşe, continuing with such films as
Gramophone, Blackout Nights, The Disintegration, Unsent
Letters, and finally arriving at Ask Your Heart...
– Nesteren Davutoğlu
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YUSUF KURÇENLİ

Bu yönetmenin insan halleriyle, dünya halleriyle
sorunu var!
Gidişattan pek memnun değil. Yaşamın kenarında
duran, yaşadıklarını alçak sesle yaşayan insanlara
bakıyor; sıkışmış, kırılmış insanların hikâyeleri, hep
ikilemler, travmalar... Onlara dair söylemek istediklerini
sinema yoluyla etkili bir şekilde anlatıyor.
Talebi hazır olmayan konularda hikâyeler kurmayı
seviyor.
Karakterlerine içerden bakıyor. Işığın ve gölgenin
olanaklarıyla içsel oyunlar yaratıyor.
Sinemasını kendiyle hesaplaşarak kuruyor.
Yusuf Kurçenli’yi 1973-1980 arası TRT’de başarılı filmlerle
öne çıktığında tanıdık.
Sonra içsel birliğe sahip bir düzine sinema filmi, tek
hikâyeymiş gibi sürüp gitti.
İnce işçilik yaptı; ulusal ve uluslararası yarışmalarda
ödüller aldı; bugün Türk sinemasına anlam katan çok
sayıda sinema insanı üzerinde emeği var.
Ve Recep ve Zehra ve Ayşe ile başlayıp Gramofon Avrat,
Karartma Geceleri, Çözülmeler, Gönderilmemiş Mektuplar
gibi filmlerle devam eden, en son Yüreğine Sor’a ulaşan
soluklu bir yolculuk...
– Nesteren Davutoğlu
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kullanarak ifade edecek olursam, Şenkay “sadece temiz,
net ve her tarafı aydınlık bir resmin değer arz ettiği bir
görüntü yönetmenliği anlayışındaki” Türk sinema
geleneğinin içinden alaylı bir çırak kimliğiyle gelerek
bugünkü zihin yapısına ulaşmıştı.
Başarılı görüntü yönetmenliği, mekanik ve teknik
metotlarla incelikli görsel melekelerin ustaca bir araya
getirilmesinden oluşur. Sezgi, kavrama yeteneği,
bekleme azmi ve yaratıcılık işin mayasıdır. Şenkay
deneme yanılma, hata yapmaktan korkmama, yaptığı
işten, ışığın büyüsünden zevk alma azmiyle bizim elli
yılımızı, zamanımızı ve mekânımızı çerçeve içine aldı.
Emekleri, öğrenme azmi, inadı ve esneme kabiliyeti için
bu etrafı kül dolu Anka kuşuna teşekkür ediyoruz.
– Derviş Zaim
Having worked for Turkish cinema since the ‘60s for
about half a century undertaking various
responsibilities ranging from laboratory assistant to
cinematographer, Ertunç Şankay resembles a phoenix
rising from its ashes. His career is so comprehensive as
to encompass black and white celluloids of the ‘60s
when 200 films were made each year, the transition to
colour, the period of sex films, the blockbuster
Hababam Sınıfı film series which debuted in Arzu film
and ten of which he had shot; the decline of cinema, the
art house films of the ‘80s, the debut feature of
Demirkubuz, the second film by Zaim, and ‘90s’ boxoffice successes. His biography, in a way, indicates the
phases and deadlocks Turkish cinema has gone through
and the solutions it has found according to time and
ground, or its congestions. Let me first talk about my
own experience: We began to shoot Elephants and Grass
in mid-January in the year 2000. Şenkay, being the
film’s director of photography, shot it in thirty-three
days. Of course, another cinematographer could have
done the same tough job similarly. However there are
many people around me who is not certain whether it
would be of the same quality as Ertunç Şenkay had
maintained. This reminder does not mean that our
collaboration for the film was a bed of roses from the
beginning till the end. Şenkay had reached his current
mindset coming as a self-educated apprentice from the
tradition of Turkish cinema, which, to quote his own
words, “regarded only a cinematography that is clean,
clear and bright all over as valuable”.
A successful cinematography comprises of skilfully
bringing together mechanical and technical methods
with subtle visual faculties. Intuition, swift
comprehension, the determination of anticipation and
creativity are the essentials of the job. Şenkay framed
our fifty years, our time and place through trial and
error, not being afraid to make mistakes, his
determination to take pleasure in his job and the magic
of light. We thank this phoenix surrounded by ashes,
for his efforts, will to learn, persistency and his ability to
bend.
–Derviş Zaim
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ERTUNÇ ŞENKAY

Ertunç Şenkay, 60’lı yıllardan itibaren yaklaşık yarım
asır boyunca laboratuar asistanlığından görüntü
yönetmenliğine birçok farklı konumda Türk sinemasında
görev yapmış, küllerinden doğan bir Anka kuşunu
andırır. Kariyeri, yılda 200 film çekilen 60’lı yılların siyah
beyaz peliküllerini, renkli filme geçişi, seks filmleri
dönemini, Arzu Film’de başlayan ve on tanesini çektiği,
gişe şampiyonu Hababam Sınıfı filmleri dizisini,
sinemanın batışını, 80’li yılların sanat filmlerini,
Demirkubuz’un ilk filmini, Zaim’in ikinci filmini, 90’lı
yılların gişede başarılı filmlerini içeren bir yelpaze
genişliğine sahiptir. Biyografisi, bir bakıma, Türk
sinemasının geçirdiği safhaları, açmazları ve zamana
zemine göre bulduğu çözüm yollarını ya da
tıkanıklıklarını gösterir. Önce kendi deneyimimden
bahsedeyim: Filler ve Çimen’i 2000 yılı Ocak ayının
ortalarında çekmeye başlamıştık. Şenkay, filmi görüntü
yönetmeni kimliğiyle otuz üç günde çekti. Başka bir
görüntü yönetmeni de elbette aynı zorlu işi benzer
biçimde yapabilirdi. Ama aynı iş Ertunç Şenkay’ın
tutturduğu kaliteye sahip olabilir miydi, bundan pek emin
olamayan epey adam var etrafımda.
Bu hatırlatma filmdeki işbirliğimizin baştan sona güllük
gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Kendi sözlerini
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Bir diğer ünlü Macar yönetmen Miklós Jancsó gibi uzun
plan sekanslarla ve siyah-beyazdan şaşmayan etkileyici
görüntü yönetimiyle izleyenleri kendine hayran bırakan
Béla Tarr, metafiziğe kaymayan mistik ve felsefi bir
derinliğe sahip meseleleriyle de öne çıkar. Eski Ahit’ten
beri yeni bir hikâye anlatılmadığına inandığı için film
izlemeyen, hikâye anlatmaya çalışmayan, senaryo ve
storyboard gibi süreçleri “aptalca” bulan ve kendine has
bir film üretme şekli benimseyen yönetmen, bu yıl
festivalde gösterilecek olan, Berlin Film Festivali’nde
Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerini de kazanan son filmi
A torinói ló / Torino Atı’ndan (2011) sonra sinemayı
bıraktığını açıklayarak, takipçilerini bir kez daha
şaşırtmayı başarmıştı.
– Barış Saydam
Béla Tarr was born in 1955 in the Hungarian city of
Pécs. He began filming with an 8 mm camera when he
was 16. He first decides to study philosophy, but the
university administration does not let him. He gets in
trouble with the regime because of the films he made
even when he was a young man. With the aid of the
small, independent Hungarian film studio, Béla Balász,
he completes his first feature Családi Tüzfészek / Family
Nest (1979). A year later, this time with Mafilm, he
makes Szabadgyalog / The Outsider, which is followed by
Panelkapcsolat / The Prefab People.
Dealing with social issues in his first three films, Béla
Tarr handles the problems of his countrymen who are
crushed by poverty in his later films, also searching for
replies to certain ontological questions. A firm believer
in the thought that there is a reason for everything in
the universe, Tarr perceives the human being as one of
the smallest units of the universe. Kárhozat /
Damnation (1988), one of the most memorable films in
history, the 450-minute Sátántangó / Satantango (1994),
and Werckmeister Harmóniák / Werckmeister Harmonies
(2000) which combines sadness with melancholy, in
this sense, are perfect examples to the director’s films
where he examines existential issues and tackles facts
such as poverty, decadence and moral failure.
Building a fan base for himself with his long take plan
sequences similar to his fellow director Miklós Jancsó
and impressive cinematography that does not stray away
from black and white, Béla Tarr is also distinguished
with his themes that are profoundly mystical and
philosophical though not metaphysical. Because he
believes that no new stories are told since the Old
Testament, Béla Tarr does not watch films or try to tell
stories, and thinks that screenplays and storyboards are
“stupid”, and thus has established an idiosyncratic film
production method. Tarr once again surprised his
followers when he announced that he will not be
making films any more following his latest work
A torinói ló / The Turin Horse, which won him the Silver
Bear and the FIPRESCI Prize at Berlin Film Festival.
– Barış Saydam
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BÉLA TARR

Béla Tarr, 1955’te Macaristan’ın Pécs kentinde doğar.
Daha on altı yaşındayken 8 mm filmler çekmeye başlar.
Önceleri felsefe okumaya karar verir, ama üniversitede
felsefe okumasına izin verilmez. Çekmiş olduğu filmler
yüzünden genç yaştan rejimle sorunlar yaşar.
Macaristan’daki küçük bir bağımsız film stüdyosu olan
Béla Balász Stüdyosu’nun yardımlarıyla ilk uzun metrajlı
filmi Családi Tüzfészek / Aile Yuvası’nı (1979) tamamlar.
Bir yıl sonra Mafilm’le birlikte çalışarak, Szabadgyalog /
Yabancı adlı filmini çeker. Ardından da Panelkapcsolat /
Prefabrike İnsanlar (1982) gelir.
İlk üç filminde toplumsal meselelere eğilen Béla Tarr,
sonraki filmlerinde ülkesinde büyük bir yoksulluk altında
ezilen insanlara filmlerinde yer verirken, bunun yanında
birtakım ontolojik sorulara da cevap arar. Evrende her
şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve insanı evrenin en
küçük parçalarından biri olarak görür. 1988 yapımı
Kárhozat / Lanet, sinema tarihinin unutulmaz
filmlerinden biri olan 450 dakikalık Sátántangó / Şeytan
Tangosu (1994) ve hüzünle melankolinin birleştiği
Werckmeister Harmóniák / Karanlık Armoniler (2000) bu
anlamda yönetmenin varoluşsal sorgulamalarını
yoksulluk, ahlaki çürüme ve yozlaşma gibi meselelerle
birlikte ele aldığı filmlerine örnek teşkil eder.
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CLAIRE DENIS
(Başkan President)

ANNA BONAIUTO
1950’de İtalya’da doğdu.
S.D’Amico Ulusal Sahne
Sanatları Akademisi’nde
eğitim gördü. 1973’ten bu
yana 48 sinema ve TV
filminde rol aldı. 1993’te
Dove Siete? Io Sono Qui ile
En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu için Volpi Kupası’nı
kazandı. L’amore molesto (1995) filmindeki rolüyle David
di Donatello En İyi Kadın Oyuncu, De Sica Ödülü, İtalyan
Sinema Yazarları Sendikası Gümüş Kurdele ve Chicago
Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini, Fratelli e
sorelle / Erkek Kardeşler ve Kız Kardeşler (Pupi Avati, 1991)
ile St. Vincent’tan Altın Kupa kazandı. Rol aldığı filmler
arasında Storia di ragazzi e di ragazze / Kızların ve
Oplanların Öyküsü (Pupi Avati, 1989), Il Postino / Postacı
(Michael Radford, 1994), Il Caimano / Timsah (Nanni
Moretti, 2006), Mio fratello e’ figlio unico / Abim Evin Tek
Çocuğu (Daniele Luchetti, 2007) ve Il Divo (Paolo
Sorrentino, 2008) sayılabilir.
Born in 1950 in Italy. She received her degree from
the National Dramatic Arts Academy S.D’Amico in
Rome. She has appeared as actress in 48 films and TV
shows since 1973. In 1993, she won the Volpi Cup for
Best Supporting Actress for her role in Dove Siete? Io
Sono Qui / Where Are You? I’m Here. She starred in
L’amore molesto / Nasty Love (1995) with which she won
the David di Donatello Best Actress Award, De Sica
Award, the Silver Ribbon for Best Actress from the
Italian Syndicate of Film Journalists and from Chicago
Film Festival, Fratelli e sorelle / Brothers and Sisters by
Pupi Avati (1991) with which she won a Golden Grail
from St. Vincent. Her acting credits include Storia di
ragazzi e di ragazze / The Story of Boys and Girls by Pupi
Avati (1989), Il Postino / The Postman by Michael
Radford (1994), Il Caimano / The Caiman by Nanni
Moretti (2006), Mio fratello e’ figlio unico / My Brother is
an Only Child by Daniele Luchetti (2007), and Il Divo by
Paolo Sorrentino (2008).

1948’de Paris’te doğdu.
Afrika’da büyüdü. IDHEC’te
(şimdiki adıyla FEMIS, Film
Yüksek Akademisi) okudu
ve Dusan Makaveyev,
Jacques Rivette, Costa
Gavras, Wim Wenders’e
asistanlık yaptı. Fransa’nın
en önemli “auteur” yönetmenlerinden biri olarak kabul
edilir. İngiliz rock grubu Tindersticks ile yaptığı
işbirliğiyle de tanınıyor. 1988 yapımı ilk uzun metrajlı
filmi Chocolate / Çikolata ile Altın Palmiye için yarıştı.
1996’da Nenette and Boni / Nenette ile Boni ile
Locarno’da Altın Leopar kazandı. Good Work / Güzel İş
(1999), Trouble Every Day / Her Gün Başka Bir Bela
(2001), Friday Night / Cuma Akşamı (2002), The Intruder
/ Davetsiz (2004), 35 Shots of Rum / 35 Tek Rom (2008)
ve son olarak White Material / Beyaz İnsan (2009)
filmleriyle kendine bir hayran kitlesi kazandı. 2011’de
prestijli Berliner Kunstpreis’a layık görüldü.
Born in 1948, in Paris. She grew up in Africa. She
studied at the Institut des hautes études
cinématographiques (now FEMIS) and was assistant
director to Dusan Makaveyev, Jacques Rivette, Costa
Gavras, and Wim Wenders. She is regarded as one of
France’s most important auteurs. She is also known
with her collaboration with the British rock band
Tindersticks. With her feature debut Chocolate (1988)
she competed for the Palm d’or at Cannes. In 1996, she
won the Golden Leopard at Locarno with Nenette and
Boni. She gathered herself a loyal mass of admirers with
her later films Good Work (1999), Trouble Every Day
(2001), Friday Night (2002), The Intruder (2004), 35
Shots of Rum (2008) and the latest White Material
(2009). She received the prestigious Berliner
Kunstrpreis in 2011.
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PER‹HAN MA⁄DEN

1982’de katıldığı Toronto
Uluslararası Film
Festivali’nin 1994’ten bu
yana yöneticisi ve Yönetim
Kurulu Başkanıdır. İş
hayatına Kanada Sinema
Enstitüsü’nde başladı, daha
sonra bu kurumun
yönetmen yardımcısı oldu.
Ottawa’daki Carleton Üniversitesi’nde ve Kingston’daki
Queen’s University’de Kanada sineması üzerine dersler
verdi. Aynı konu hakkında yayımlanmış kitapları da
vardır. Halen Kanada Festivalleri Birliği başkanlığını,
Kanada Sinema Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğini, Kültür
Bakanlığı Sanat ve Kültür Konseyi danışmanlığını
yürütmektedir. Fransa hükümeti tarafından Sanat ve
Yazın Şövalyesi nişanıyla onurlandırılmıştır. 2003’te
Kanada Halkla İlişkiler Derneği tarafından yılın Yönetim
Kurulu Başkanı seçilmiştir. 2006’da Ryerson
Üniversitesi’nden hukuk dalında Onursal Doktora unvanı
aldı.
He is the Director and Chief Executive Officer of the
Toronto International Film Festival since 1994, where
he joined in 1982. He began his career at the Canadian
Film Institute (CFI), ultimately becoming Deputy
Director. After leaving the CFI, he taught Canadian
cinema at Carleton University in Ottawa and Queen’s
University in Kingston. He has published extensively on
Canadian cinema. He is currently Chair of the
Canadian Festivals Coalition, on the Board of the
Canadian Film Centre, and is a member of the Minister
of Culture’s Advisory Council for Arts and Culture. He
has been honoured with the “Chevalier des Arts et des
Lettres”, France’s highest cultural insignia. In 2003,
Handling was named CEO of the Year by the Canadian
Public Relations Society (Toronto), recognizing for the
first time, a CEO from the cultural not-for-profit sector.
In 2006 he was awarded an Honorary Doctorate in Law
from Ryerson University.

1960’ta İstanbul’da
doğdu. Boğaziçi
Üniversitesi’nde psikoloji
eğitimi gördü. Roman, şiir,
öykü yazarıdır, aynı
zamanda gazetelerde köşe
yazarlığı yapmıştır.
Romanları arasında Ali ile
Ramazan, İki Genç Kızın
Romanı, Refakatçi, Haberci Çocuk Cinayetleri, Biz Kimden
Kaçıyorduk Anne? sayılabilir. Büyük ilgi toplayan İki Genç
Kızın Romanı (2005) Kutluğ Ataman tarafından sinemaya
uyarlandı ve ilk kez Londra Film Festivali’nde gösterildi.
Son romanı Ali ile Ramazan (2010) 2011’de Almanca
yayımlanacak. English PEN Onur Üyesidir. Türkiye
Yayıncılar Birliği Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibidir.
Romanları İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,
Korece, Portekizce ve Hollandaca dahil 17 dile
çevrilmiştir.
Born in Istanbul in 1960. She graduated in
psychology from Bosphorous University. She has
written novels, poetry, short stories and worked as a
columnist. She is the author of the novels Messenger Boy
Murders, The Companion, Two Girls, Whom were We
Running From? and lately Ali and Ramazan. Her novel,
2 Girls (2005) was a bestseller in Turkey and achieved
high acclaim in English. It was adapted to film by
Kutluğ Ataman and premiered in London Film Festival.
Her latest novel Ali and Ramazan is published in 2010
and will be published in German in 2011. She is the
honorary member of English PEN and recipient of
Freedom of Speech Grand Award given by Turkish
Publishers Association. Her novels have been translated
into 17 languages including English, German, Italian,
Spanish, French, Korean, Portuguese and Dutch.
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JIM STARK

JACOB TIERNEY

Sinemaya ilk Jim
Jarmusch’un düşük bütçeli
bağımsız hit filmi Cennetten
de Garip’in finansmanını,
yapımını ve sonra satışını
üstlenerek girdi. Ardından
Jarmusch’un üç filminin
daha yapımını üstlendi:
İçerdekiler, Gizem Treni ve
Dünyada Bir Gece. Ayrıca Kahve ve Sigara’nın iki kısa
filminin de yapımcısı oldu. Yapımcılığını üstlendiği
filmler arasında Alex Rockwell’in In the Soup / Çorbada,
Gregg Araki’nin The Living End filmleri sayılabilir.
2009’da Tribeca’da En İyi Film Ödülü kazanan Sırp
yönetmen Darko Lungalov’un ilk filmi Here and There’in
ortak yapımcısı oldu. Yapımcılığın yanı sıra, Edinburgh ve
Troia film festivallerinde büyük ödül kazanan Fridrik Thor
Fridriksson’un Cold Fever / Soğuk Ateş filminin yapımını
üstlendi ve senaristlerinden biri oldu. Ayrıca, Bent
Hamer’in Bukowski romanından uyarladığı Factotum’un
senaryosunu Hamer’le birlikte yazdı. 2010’da Gerald
Hurley’nin The Pier filminin yürütücü yapımcısı oldu.
Halen Vladan Nikolic’in yöneteceği The Package adlı
filmin senaryosu üzerinde çalışıyor.
His first involvement with film came when he helped
Jim Jarmusch finance, produce and sell the low budget
independent hit Stranger than Paradise. He went on to
work on three more feature films for Jim Jarmusch
(Down by Law, Mystery Train, Night on Earth), as well as
producing two short Coffee and Cigarettes films. His
other producing credits include such critically
acclaimed and prize winning films as Alex Rockwell’s
In the Soup, and Gregg Araki’s The Living End. In 2009
he co-produced Here & There, a first feature by Serbian
director Darko Lungalov that won the Best Narrative
Award at Tribeca. In addition to his producing activities,
he co-wrote and produced Fridrik Thor Fridriksson’s
Cold Fever (which won the top prizes at Edinburgh and
Troia film festivals) and Factotum, which he adapted as
co-screenwriter with director Bent Hamer from the
Charles Bukowski novel. In 2010, he executive
produced Gerard Hurley’s film The Pier and is
developing the script The Package for a new film to be
directed by Vladan Nikolic in 2011.

1979’da Montreal’de
doğdu. Altı yaşında
profesyonel oyunculuk
yapmaya başladı. Josh and
S.A.M.’de rol aldıktan sonra
Terence Davies’in filmi The
Neon Bible ile tanındı. İlk
yönetmenlik denemesi
2002’de yazıp yönettiği ve
başrolünde oynayıp yapımcılığını üstlendiği kısa komedi
Dad oldu. İlk uzun metrajlı filmi Twist, Charles
Dickens’ın Oliver Twist’ini günümüze taşıyordu. Komedi
türündeki Troçki (2009) festivalde gösterildi. Canım
Komşularım (2010) son filmidir.
Born in 1979 in Montreal. He has worked as a
professional actor since the age of six. He acted in the
feature film Josh and S.A.M., and appeared in The Neon
Bible. He began his directorial career in 2002 with the
comedic short film Dad, which he also wrote, produced
and appeared in. His feature debut Twist, a modern take
on Charles Dickens’ Oliver Twist, premiered at the
Venice Film Festival, receiving Genie nominations.
Following the comedy The Trotsky (2009), Good
Neighbours (Notre Dame De Grace) (2010) is his latest
feature film which premiered at Toronto Film Festival.
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HÜLYA UÇANSU
1950’de Bandırma’da
doğdu. Yüksek eğitimini
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde tamamladı.
1975’te Türk Sinematek
Derneği’nde Onat Kutlar’ın
asistanlığını yaptıktan
sonra, 1977’de Antalya Film Festivali’nde, 1978’de
Uluslararası Balkan Film Şenliği’nde görev aldı. 19791981 arasında Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Film
Yapım Gösterim Merkezi’nde gösterim şefi olarak çalıştı.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenmekte
olan Sinema Günleri’nde 1983 yılında Onat Kutlar’la
çalışmaya başladı. 25. yılını kutladığı 2006’ya kadar
festivalin yöneticiliğini sürdürdü. Venedik, Chicago,
Montpellier, Roma, Montreal, Valladolid, Rotterdam, San
Sebastian, Taormina, Edinburgh gibi dünyanın önde
gelen film festivallerinde jüri üyesi oldu. Halen Kadir Has
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi
Mithat Alam Film Merkezi’nde İcra Kurulu üyesidir.
Born in 1950 in Bandırma, Turkey. She studied
English Language and Literature at Istanbul University.
After working with various film festivals in Turkey, and
later at the Film Production Centre, a subsidiary of the
Turkish Ministry of Culture and Tourism as Screening
Director, she started working at the Istanbul Cinema
Days organised by the Istanbul Foundation for Culture
and Arts in 1983 with Onat Kutlar. She acted as the
Director of the International Istanbul Film Festival
until 2006 when the festival celebrated its 25th year.
She took part as a jury member or jury president at
numerous film festivals, such as Venice (1996),
Edinburgh (1990), Montpellier (1995), Chicago (1997),
Montreal (2001), Rotterdam (2004), Taormina (2004)
and San Sebastian (2004). She is currently a lecturer at
the University of Kadir Has, and also appointed
member of the Executive Committee of the Mithat
Alam Film Center of the Bogazici University.

35

JÜR‹LER
JURIES

JÜR‹LER
JURIES

ULUSAL YARIŞMA
NATIONAL COMPETITION

ULUSAL YARIŞMA
NATIONAL COMPETITION

REHA ERDEM
(Başkan-President)

TÜL‹N ÖZEN
İskenderun’da doğdu.
Lise öğrencisiyken ilk kez
bir oyunla sahneye çıktı.
Yeditepe Üniversitesi
Tiyatro Bölümü
mezunudur. Öğrenciyken
İstanbul Devlet
Tiyatrosunda ve bazı özel
tiyatrolarda küçük roller
üstlendi ve Semih Kaplanoğlu’nun Meleğin Düşüşü
(2004) filmindeki rolüyle Antalya, Ankara ve Nürnberg
film festivallerinde ödüller kazandı. Semih
Kaplanoğlu’nun 2006’da Yumurta, 2007’de Süt ve
2010’da Bal, 2009’da Pelin Esmer’in 11’e 10 Kala
filmlerinde rol aldı. Erden Kıral’ın Vicdan (2008)
filmindeki rolüyle SİYAD, Sadri Alışık ve Adana Film
Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.
Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarla dans topluluklarında
çalıştı. Beyaz Gelincik, Kapalıçarşı gibi televizyon
dizilerinde oynadı. Tiyatro ve sinemaya çalışmaları
sürüyor.
Born in İskenderun. She first went on stage in
highschool. She graduated from Yeditepe University
Drama Department. While she was a student, she took
on some parts at the State Theatre and some private
theatres. With her role in Semih Kaplanoğlu’s Angel’s
Fall (2004) she won awards at Antalya, Ankara and
Nürnberg film festivals. She later acted in Semih
Kaplanoğlu’s Egg (2006), Milk (2007), and Honey
(2010), and Pelin Esmer’s 10 to 11 (2009). She won Best
Supporting Actress awards from SİYAD, Sadri Alışık
and at Adana Film Festival with Erden Kıral’s Vicdan /
Conscience (2008). She worked with the State Theatre,
private theatres and dance companies. She took part in
TV series such as Beyaz Gelincik and Kapalıçarşı. She is
actively working in theatre and film.

1960’ta İstanbul’da
doğdu. Paris 8 Üniversitesi
Sinema Bölümü’nü
bitirdikten sonra, aynı
okulda plastik sanatlar
alanında yüksek lisans
eğitimi aldı. 1989’da, ilk
uzun metrajlı filmi A Ay’ı
çekti. Korkuyorum Anne (ortak senaryo) dışındaki tüm
filmlerinin senaryolarını kendi kaleme aldı. Kısa filmler
çekti ve Jean Genet’nin Hizmetçiler adlı oyununu sahneye
koydu. Uzun metrajlı filmleri Kaç Para Kaç (1999),
Korkuyorum Anne (2004), İstanbul Film Festivali’nde
Altın Lale kazanan Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008) ve
Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal kazanan Kosmos
(2009).
Born in Istanbul in 1960. He graduated from the
Film Department of Paris 8 University. He obtained his
MA in Plastic Arts at the same university. He shot his
first feature-length film Oh Moon in 1989 as a FrenchTurkish co-production. He scripted all of his films
except for Mommy, I’m Scared, for which he was one of
the co-writers. He also has short films and directed a
stage play, Maids (Les Bonnes) by Jean Genet. His
feature films are Run for Money (1999), Mommy, I’m
Scared (2004), Times and Winds (2006) which won the
Golden Tulip at Istanbul Film Festival, My Only
Sunshine (2008), and Kosmos (2009) which won the
Golden Orange at Antalya Film Festival.
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FAT‹H ÖZGÜVEN

KAREL OCH

1957’de İstanbul’da
doğdu. Avusturya Lisesi ve
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden mezun oldu.
Sinema ve edebiyat
yazılarını Yazko, Çağdaş
Eleştiri, Gösteri, VideoSinema, Sokak, Yeni Gündem, Roll dergileri ile Cumhuriyet
ve Radikal gazetelerinde yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi
ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde sinema ve edebiyat
dersleri verdi. Borges, Nabokov, Kundera, Henry James,
Karen Blixen, Thomas Mann, Thomas Bernhard,
Raymond Chandler, Paul Auster, Flannery O’Connor,
Virginia Woolf gibi yazarların yapıtlarını Türkçe’ye çevirdi.
Öykülerini Bir Şey Oldu, Hiç Niyetim Yoktu ve Hep
Yazmak İsteyenlerin Hikâyeleri adlı kitaplarda toplamıştır.
Born in Istanbul. He graduated from the Austrian
Highschool and later the English language and
Literature department of the Istanbul University Faculty
of Letters. His articles on film and literature were
published in magazines such as Yazko, Çağdaş Eleştiri,
Gösteri, Video-Sinema, Sokak, Yeni Gündem, Roll, and the
dailies Cumhuriyet and Radikal. He taught film and
literature at Boğaziçi and İstanbul Bilgi universities. He
translated works of Borges, Nabokov, Kundera, Henry
James, Karen Blixen, Thomas Mann, Thomas Bernhard,
Raymond Chandler, Paul Auster, Flannery O’Connor,
and Virginia Woolf into Turkish. He published three
books which comprise of his short stories.

1974’te Çek
Cumhuriyeti’nde doğdu.
Hukuk eğitimi gördü ve
Prag Charles
Üniversitesi’nden sinema
teorisi ve tarihi dalında
lisansını aldı. 2001’den bu
yana Karlovy Vary
Uluslararası Film
Festivali’nin seçici kurulunda görev yapıyor. Festivalin
belgesel yarışması ve saygı bölümleriyle Sam Peckinpah,
John Huston, Michael Powell, Emeric Pressburger gibi
sanatçılar için hazırlanan retrospektif bölümlerin içeriğini
belirledi. 2010’da Karlovy Vary Film Festivali’nin sanatsal
direktörlüğüne getirildi. FIPRESCI üyesidir. Cinepur,
Cinema ve Illuminace gibi dergilerde yazıları
yayınlanmıştır.
Born in 1974 in the Czech Republic. He studied law
and received his BA in film theory and history at
Prague’s Charles University. Since 2001, he has worked
for the Karlovy Vary International Film Festival as a
member of the selection committee. He has
programmed this festival’s documentary competition
and curated tributes and retrospectives to Sam
Peckinpah, John Huston and Michael Powell & Emeric
Pressburger, among others. In 2010, he was appointed
artistic director of the Karlovy Vary International Film
Festival. He is a member of FIPRESCI and has
published in numerous magazines such as Cinepur,
Cinema and Iluminace.
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FIPRESCI JÜRİSİ
FIPRESCI JURY

JAY WEISSBERG

PHILIP CHEAH
Başkan President
Singapur Singapore

New York’ta doğdu.
2003’ten bu yana sinema
endüstrisine yönelik
çıkartılan Variety dergisi
için sinema yazarı olarak
çalışıyor, işi gereği Avrupa,
Ortadoğu ve Latin
Amerika’daki film
festivallerine katılmak
üzere seyahat ediyor. Sessiz sinema hakkındaki yazıları
birçok yayımda yer aldı. Pordenone Sessiz Film
Festivali’nin programlarına katkıda bulundu. Birçok film
festivalinde jüri üyesi olarak görev aldı, çağdaş sinema
üzerine konuşmacı olarak söyleşilere katıldı. Son olarak
Abu Dabi, Rotterdam ve Berlin’de genç sinema
eleştirmenlerine yol gösterdi. Sinema tarihi ve film
eleştirisi dışında sanat tarihi geçmişi de vardır. Halen
Roma’da oturuyor.
Born in New York. He is a is a film critic for the
industry paper Variety since 2003, regularly traveling to
film festivals throughout Europe, the Middle East, and
Latin America. His articles on silent cinema have
appeared in numerous publications, and he’s curated
for the Pordenone Silent Film Festival. He has served
on a number of festival juries worldwide and has taken
part in panel discussions on the state of contemporary
cinema as well as acted as a mentor in programmes for
young film critics, most recently in Abu Dhabi,
Rotterdam and Berlin. In addition to film history and
criticism, he has a background in art history. He lives in
Rome.

MURAT ERŞAHİN
Türkiye Turkey
NİL KURAL
Türkiye Turkey
FREDERİC PONSARD
Fransa France
ALISSA SIMON
ABD USA
SUNCICA UNEVSKA
Makedonya Macedonia
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FACE–SİNEMADA İNSAN HAKLARI JÜRİSİ
FACE–HUMAN RIGHTS IN CINEMA JURY
SCANDAR COPTI
(Başkan-President)

FARUK GÜNALTAY
1949’da Ankara’da
doğdu. Hep Fransa’da
oturdu ve bu ülkede çalıştı;
Fransız ve Türk
vatandaşlığına sahiptir.
Strasbourg Üniversitesi’nde
edebiyat, felsefe, tarih ve
sinema eğitimi gördü;
1974’ten bu yana
Strasbourg’da yüksekokullarda ders veriyor. Avrupa
nezdinde Türk Sineması danışmanı olarak çalıştı, 2005’e
kadar Türkiye’nin Avrupa Sineması Destek Fonu
Eurimages temsilciliğini yürüttü. Ayrıca, Avrupa Konseyi
Görsel ve İşitsel Yayımlar Gözlemevi’nde Türkiye
koordinatörü olarak görev yaptı. Avrupa Komisyonu
EUREKA Görsel-İşitsel Örgütü’nün icra kurulu üyeliğinin
ardından 2000’de bu kurumun başkan yardımcılığını,
ardından geçici başkanlığını yürüttü. 1992’den buyana
Avrupa Kültür inisiyatifinin bir parçası olan Paris’teki
Cinema Odyssey salonunun yöneticisi ve programcısıdır.
Born in 1949 in Ankara. He has lived and worked in
France all his life and has dual French/Turkish
nationality. He graduated in Literature, Philosophy,
History and Cinema at the University of Strasbourg,
and has taught at tertiary colleges in Strasbourg since
1974. He worked as councillor of European Affairs for
Turkish Cinema and he was the Turkish representative
of Eurimages until 2005. He has also served as the
national coordinator for Turkey at the Executive Council
of the European Audiovisual Observatory since 1997.
He was a member of EUREKA Audiovisual’s executive
council before becoming vice-president in 2000, and
then interim director. Since 1992, he has worked as
director and programmer of Cinema Odyssey, a part of
the European Cultural Area initiative.

Filistin asıllı bir İsrail
vatandaşı olarak Yafa’da
doğdu ve büyüdü. İsrail
Teknik Üniversitesi
Technion’da makine
mühendisliği öğrenimi
gördü. Senaryo ve
oyunculuk eğitimi aldı. Tel
Aviv Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nin yapımcısı
olduğu on iki dakikalık sahte belgesel The Truth’u çekti.
Çeşitli kısa belgeseller, kurmaca ve deneysel filmler
yazdı, yönetti ve filmlerin kurgularını yaptı. Çektiği sanat
videoları müzeler ve sanat merkezlerinde gösterildi.
2002’de Tel Aviv Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nin
yöneticisi Yaron Shani ile tanıştı ve birlikte ilk uzun
metrajlı filmleri olan Ajami’yi (2009) çektiler. Ajami,
2010’da İstanbul Film Festivali’nin FACE Avrupa Konseyi
Sinema Ödülü’nü kazandı.
He is a Palestinian citizen of Israel, born and raised
in Jaffa. After graduating from the Israeli polytechnic
Technion as a mechanical engineer, he studied acting
and scriptwriting. He made The Truth, a 12-minute
mockumentary produced by the Tel Aviv International
Student Film Festival. He has written, directed and
edited several fiction, documentary and experimental
short films. His video art works were screened at
museums and art centres. He met the director of the
Tel Aviv International Student Film Festival Yaron
Shani in 2002, and they both started to develop their
first feature film Ajami (2009), which won the FACE
Film Award of the Council of Europe in 2010 at the
Istanbul Film Festival.
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FACE–SİNEMADA İNSAN HAKLARI JÜRİSİ
FACE–HUMAN RIGHTS IN CINEMA JURY
ROBERTO OLLA

MARJA RUOTANEN

Avrupa sinema
üretimlerinin yapımı,
dağıtımı, gösterimi ve
dijitalleştirilmesinden
sorumlu olan Strasbourg
merkezli Avrupa Film Fonu
Eurimages’ın yönetici
direktörüdür. Kamu hukuku
eğitimi aldı ve Avrupa
hukuku konusunda doktora yaptı. Tezi görsel-işitsel
medya üzerineydi. 2002 yılı ocak ayında filmlere mali
destek sunmakla sorumlu proje yöneticisi olarak
Eurimages’a katıldı. 2008’de Eurimages’in başına geçti.
Daha öncesinde Avrupa Üniversitesi Floransa
Enstitüsü’nde medya hukuku araştırmacısıydı. Avrupa
Birliği MEDIA destek programında ticari dağıtım
bölümünde çalıştı ve Brüksel’deki Avrupa
Komisyonu’nda görsel-işitsel konularda danışmanlık
hizmeti verdi. Film sektöründeki Avrupa kökenli eğitim
kuruluşlarında uzmanlık yaptı. Film endüstrisinde
yapımcılık üzerine konferanslar ve seminerlere katıldı.
He is the Executive Director of Eurimages, the
European Film Fund based in Strasbourg. An Italian
national, he has a law degree in public law and a Ph.D.
in European law (thesis in audiovisual and media law).
He joined Eurimages in January 2002 as a project
manager dealing mainly with support for feature films.
In 2008, he became the Head of Eurimages. Before
this, he was a researcher in media law at the European
University Institute of Florence, worked in the
distribution department of the MEDIA Programme of
the European Union and was a legal adviser on
audiovisual matters to the European Commission in
Brussels. He participates as a legal expert in several
European training initiatives in the film sector and has
often been panellist on industry seminars and
conferences concerning cinema co-productions.

1960’ta Finlandiya’n›n
Rovaniemi kentinde do€du.
Montreal’deki McGill
Üniversitesi’nde
uluslararas› iliﬂkiler e€itimi
ald›, yüksek lisans›n›
1990’da tamamlad›.
Finlandiya’n›n Avrupa
Birli€i’ne kat›ld›€› 1990
y›l›nda Avrupa Konseyi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Parlamenterler Asamblesi’nde Siyasi ‹liﬂkiler Komitesi
sekreterli€i yapt›; 2004-2009 aras›nda genel sekreter özel
kalemli€ini yürüttü. Halen Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar›
ve Hukuk ‹ﬂleri Genel Müdürlü€ü iﬂbirli€i direktörüdür.
Born in 1960 in Rovaniemi, Finland. She studied
International Relations at McGill University in
Montreal, Canada and earned her MA in 1990. She
started working at the Council of Europe in 1990 when
Finland joined the Organisation. She served as the
Secretary of the Political Affairs Committee in the
Parliamentary Assembly, as a member of Private
Offices of three Secretary Generals; from 2004 to 2009
she was the Director of the Secretary General’s Private
Office. She is currently Director of Co-operation in the
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
of the Council of Europe.
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Sanat ve sanatçının dünyasını sinemayla buluşturan ya da
edebiyat eserlerini beyazperdeye taşıyan on iki film bu yıl
Altın Lale için yarışacak. Uluslararası Altın Lale Ödülü,
İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali
kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.
Twelve fılms that meet the world of arts and the artısts
wıth the seventh art, or reflect the works of lıterature
to the sılver screen wıll compete for the Golden Tulıp.
The Internatıonal Golden Tulıp Award wıll be gıven ın
memory of Şakir Eczacıbaşı, former chaırman of the IKSV,
and co-founder of the Istanbul Fılm Festıval.

Mikrofon yıllar sonra ABD’den memleketi İskenderiye’ye
dönen bir genç adamın öyküsünü anlatıyor. Khaled
zamanın eski ilişkilerinin çoğunu değiştirdiğinin, özellikle
de eski sevgilisi Hadeer’le ilişkisinin bittiğinin ayırdına
varır. Yalnız ve reddedilmiş halde şehri dolaşırken hemen
yepyeni bir dünyayla karşılaşır; gece çalışan grafiti
sanatçılarından caz müzisyenlerine, kaldırımda şarkı
söyleyen hip hopçulardan eski binaların çatılarında
konser veren rock müzisyenlerine İskenderiye’deki canlı
sanat ve müzik camiasını keşfeder. Çok geçmeden işi ve
özel yaşamı müzik, sinema ve sanatla hemhal olur.
Tamamı Canon 7D fotoğraf makinesiyle çekilen Mikrofon
sayesinde Ahmad Abdalla düşük bütçeli iletişim
araçlarının küresel fenomene dönüşeceği yönündeki
güçlü inancını sanata dökebiliyor. İskenderiye’de turist
gibi gezdiği bir sırada bu öyküyü aklına düşüren
yönetmen, önüne çıkan duvar yazılarından özellikle
birine gözü takılınca (Yolunu bulan, kaderini de bulur)
İskenderiye’nin yeraltı sanatçıları hakkında bir film
yapmaya karar veriyor. Mikrofon Arap seyircilere ilk defa
Tunus’taki Kartaca’da gösterildi ve orada “cesareti,
gençliği, müziklerinin etkileyiciliği ve karakterlerinin
zenginliği” ile Altın Tanrıça Ödülü’ne layık görüldü.
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MİKROFON
MICROPHONE

MISIR EGYPT / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 120’
Yönetmen Director: Ahmad Abdalla Senaryo Screenplay: Ahmad
Abdalla Görüntü Yön. Director of Photography: Tarek Hefny
Kurgu Editing: Hısham Saqr Müzik Music: Massar Egbarı, YCrew, Mascara, Soot Fel Zahma, Nossaır Oyuncular Cast:
Khaled Abol Naga, Yosra El Lozy, Hany Adel, Ahmad Magdy,
Atef Yousef, Salwa Mohamed Alı, Yousry Nasr Allah Yapımcı
Producer: Mohamed Hefzy Yapım Production Co.: Fılm Clınıc
Dünya Hakları World Sales: Fılm Clınıc

Microphone follows Khalid, a young Egyptian on his
return home to Alexandria from the US after years of
absence. Khaled discovers that time has altered and
severed many of his prior relationships, namely
between he and his former flame, Hadeer. Feeling
alone and rejected, Khaled wanders the city and quickly
stumbles into a new world: In Alexandria, he discovers
a vibrant underground artistic and music scene from
late night graffiti artists to jazz musicians, hip hop
singers on the sidewalks, and rock musicians on the
roofs of old buildings. It is not long before his
professional and personal life becomes completely
immersed in music, film and art. Entirely shot using
the Canon 7D photographic camera, Microphone is
director Abdalla’s choice of medium as a reflection of
his strong belief in low-budget movie production, a
global phenomenon. The idea for the film emerged
when Abdalla was wandering the streets of Alexandria
like a regular tourist. When he encountered some
graffiti that caught his eye (choose your itinerary,
choose your fate), he decided to make a film about the
lives of Alexandria’s underground artists. Microphone
was screened for the first time for an Arab audience in
Carthage, Tunisia where it received the Tanit d’or
awarded for “its boldness, its youth, the effectiveness of
its music and the richness of its characters.”

Ahmed Abdalla
1978’de Kahire’de doğdu. Müzik eğitimi aldı.
1999’dan bu yana birçok Mısır filminde kurgucu
olarak çalıştı. 2006’da Only to Please You adlı kısa
filmini çekti. Hem yönettiği, hem de kurgusunu
üstlendiği ilk uzun metraj filmi olan Heliopolis
(2009) ile Kahire’de 2008’de En İyi Senaryo
Ödülü aldı. Mikrofon (2010) son uzun metraj
filmidir.
Born in 1978 in Cairo, Egypt. He studied music. He worked as
film editor since 1999 with numerous Egyptian titles. He made a
short called Only to Please You in 2006. Heliopolis (2009) is his first
feature film as a director, which he also edited. With this film he
won the Best Screenplay Award in Cairo 2008. Microphone (2010) is
his latest feature.
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1987’de ilk kez yayımından bu yana 33 dile çevrilen
Norwegian Wood küresel dengesizlik zamanlarında geçen
bir kayıplar ve kalp kırıklığı hikâyesi anlatıyor. Özgün
adını Beatles’ın aynı adlı şarkısından alan film, Japon
yazar Haruki Murakami’nin filme alınmasına yıllarca izin
vermediği çoksatar romanından uyarlandı. Öykü
nostaljiyi, ölümü, aşkı, cinselliğin uyanışını ve
masumiyeti anlatıyor. 1960’lı yılların sonunda Tokyo...
Bütün dünyada öğrenciler mevcut düzeni yerle bir etmek
için bir araya gelmiştir. Toru Watanabe’nin hayatı da bir
hengâme içindedir. Gönlünde derinden derine yatan ilk
aşkı, güzel ve içli kadın Naoko ile karmaşık ilişkisi en
yakın arkadaşlarının trajik ölümüyle sağlamlaşmıştır ne
yazık ki. Watanabe yaşamının her alanında ölümün
etkisini hissetmeye başlamıştır. Bu durum, Watanabe’nin
hayatına Naoko’nun aksine cana yakın, hayat dolu,
özgüveni yüksek Midori girinceye kadar devam eder.
Watanabe geçmişiyle geleceği arasında bir seçim yapmak
zorundadır. Bu sahnelere, Radiohead’den Jonny
Greenwood’un yalın besteleri eşlik ediyor. “Bu kitapta en
sevdiğim şey genç insanlarla, aşk, arzular, yas ve kederle
ilgili olması” diyor yönetmen Tran bir söyleşisinde. “En
başından sonuna kadar hissedeceğiniz bir melankoli
hissi taşıyor.”

ULUSLARARASI YARIﬁMA
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İMKÂNSIZIN ŞARKISI
NORUWEI NO MORI
NORWEGIAN WOOD
JAPONYA JAPAN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 133’
Yönetmen Director: Tran Anh Hung Senaryo Screenplay: Tran
Anh Hung Özgün Roman Original Novel: Norwegıan Wood,
Harukı Murakamı Görüntü Yön. Director of Photography: Mark
Lee Pıng Bın Kurgu Editing: Marıo Battıstel Müzik Music:
Johnny Greenwood Oyuncular Cast: Kenıchı Matsuyama, Rınko
Kıkuchı, Kıko Mızuhara, Reıka Kırıshıma, Kengo Kora, Erıko
Hatsune, Tetsujı Tamayama Yapımcı Producer: Shınjı Ogawa
Yapım Production Co.: Asmık Ace Entertaınment, Fujı
Televısıon Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms Türkiye
Hakları Turkish Rights: Bir Film

Published in 1987 and since then translated into 33
languages, Norwegian Wood is a story of loss and
heartbreak in a time of global instability. Japanese
writer Haruki Murakami over the years had rejected
offers for a film adaptation of the bestselling novel,
which takes its title from the Beatles song of the same
name. This is a passionate story of nostalgia, death,
love, awakening sexuality and the loss of innocence. The
film is set in Tokyo, in the late 1960s… Students around
the world are uniting to overthrow the establishment
and Toru Watanabe’s personal life is similarly in
tumult. At heart, he is deeply devoted to his first love,
Naoko, a beautiful and introspective young woman. But
their complex bond has been forged by the tragic death
of their best friend years before. Watanabe lives with the
influence of death everywhere. That is, until Midori, a
girl who is everything that Naoko is not –outgoing,
vivacious, supremely self-confident– marches into his
life and Watanabe must choose between his past and
his future. Radiohead’s Jonny Greenwood contributes a
stark soundtrack. “What I like about the book is the fact
that it’s about young people, about love, about lust,
about mourning, and about sorrow,” Tran told in an
interview, “There is a sense of melancholy, which you
can feel from beginning to end.”

Tran Anh Hung
1962 yılında Laos’ta, Seno’da doğdu. 1975’te
ailesiyle Fransa’ya göç etti ve orada sinema
okudu. Cannes’da Altın Palmiye kazanarak
dünyanın ilgisini çektiği ilk filmi Yeşil Papaya’nın
Kokusu, Oscar’da En İyi Yabancı Film adayı oldu.
İkinci filmi Bisiklet (1995) Venedik’te Altın Aslan
kazandı. Diğer filmleri arasında The Vertical Ray of
the Sun (2000) ve I Come with the Rain (2009)
sayılabilir. Noruwei no mori / İmkânsızın Şarkısı (2010) son uzun
metraj filmidir.
Born in 1962 in Seno, in Laos. In 1975, he exiled to France with
his family, where he attended film school. His directorial debut The
Scent of Green Papaya (1992) won him a reputation internationally
by winning Camera d’Or at Cannes. The film was also nominated
for the Oscar for Best Foreign Language Film. His second film,
Cyclo (1995) won the Golden Lion at Venice. His other films include
The Vertical Ray of the Sun (2000) and I Come with the Rain (2009).
Noruwei no mori / Norwegian Wood (2010) is his latest feature.
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Hepimizin yanlış hatırladığı anılar vardır. Elisa K bir adım
ileri giderek, hayatta kalmak adına anılarını bastırma
durumunu en saf haliyle perdeye yansıtıyor. Film bize on
bir yaşında bir kız olan Elisa Kiseljak’ı (Clàudia Pons)
tanıtıyor. İlk yarıdaki zarif siyah beyaz görüntüler ve bir
erkeğe ait otoriter dış ses de Elisa’nın huzurlu yaşamının,
bir arkadaşının babası onu “ağlattığında” dramatik bir
şekilde nasıl değiştiğini anlatıyor. Bunun dışında, şiddet
kamera dışında meydana geliyor. Elisa bunun sonucunda
küskün, içine kapanık ve az konuşan biri oluyor; cinsel
istismarın yol açtığı ve bilinçaltına gömdüğü travma ise
on dört yıl sonra, imgelerin soğuk renklerle, endişeli ve
telaşlı kamera hareketleriyle verildiği ikinci yarıda ortaya
çıkıyor. Filmin ortak yönetmenleri Judith Colell ile Jordi
Cadena’nın stilize ve bölümsel yaklaşımı, Elisa’nın uyur
ama açık kalmış yarasını kusursuz bir şekilde yansıtıyor.
Bu tarz, filmdeki sürprizi besliyor; sürpriz, Elisa’nın
başına gelen dayanılmaz olaya karşı verdiği hayatta
kalma tepkisinin kilit noktasını oluşturuyor. Tıpkı bizi
sarsan deneyimlerin saklanıp daha sonra durumların
tetiklemesiyle “yeniden oynatılması” gibi, Elisa en
beklenmedik anda, küçük ve travma geçirmiş benliği
yetişkin benliğini kısmen ele geçirmişçesine “olayı”
hatırlıyor. Tıpkı filmin gözümüzün önünde kendi içine
katlanıvermesi gibi…
– Esin Küçüktepepınar
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ELISA K

İSPANYA SPAIN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 72’
Yönetmenler Directors: Judıth Colell & Jordı Cadena Senaryo
Screenplay: Jordı Cadena Özgün Roman Original Novel: Elısa
Kıseljak, Lolıta Bosch Görüntü Yön. Director of Photography:
Sergı Gallardo Kurgu Editing: Davıd Gallart Oyuncular Cast:
Aına Clotet, Clàudıa Pons, Lydıa Zımmermann, Hans Rıchter,
Jordı Gràcıa, Nausıcaa Bonnín, Marı Pau Pıgem Yapımcı
Producer: Antonıo Chavarrías Yapım Production Co.: Oberón
Cınematográfıca, S.A. Dünya Hakları World Sales: Imagına
Internatıonal Sales

We all have memories that are inaccurate, but Elisa K
has to go further as a pure reflection of repressed
memory syndrome in order to attain survival. The
movie presents us the almost 11-year-old little girl Elisa
Kiseljak (Clàudia Pons). The elegant black-and-white
photography and the authoritarian male voiceover
narration of the first half tell us how Elisa’s contented
life changes dramatically, when a friend of her father’s
“makes her cry.” Otherwise, the violation occurs offscreen. However, she becomes resentful, reserved and
uncommunicative, burying the trauma of sexual abuse
in her subconscious to awaken dramatically fourteen
years later in the second part of the movie, where
images are transformed into cold colours with nervous
and alert camera movements. Co-directors Judith Colell
and Jordi Cadena’s stylish and episodic approach works
perfectly with the asleep but flagrant inner wound of
Elisa. The style feeds the twist and this twist is the key
point of her survival response from her unbearable
experience. As our traumatic experiences are stored,
and later “played back” as circumstances trigger us,
here she remembers the “incident” as if her younger
traumatised self partially takes over her grown up self at
the least expected moment. Like the movie itself folds
on us.
– Esin Küçüktepepınar

Judıth Colell & Jordı Cadena
1968’de Barselona’da doğdu. Barselona Üniversitesi Coğrafya ve
Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra Görsel İşitsel İletişim
dalında doktora yaptığı Pompeu Fabra Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi olarak görev yapmaktadır. New York Üniversitesi’nde
Sinema Bölümü’nden sertifika almıştır. Yönetmenliğini yaptığı çeşitli
sinema ve TV filmleri arasında Positius (2007), 53 Winter Days (2006),
Fragments (2003) ve Women (2000) yer almaktadır. Jordi Cadena
1947’de Barselona’da doğdu. Hukuk ve gazetecilik öğrenimi gördü.
Katalan Film Yönetmenleri Birliği Başkan Yardımcısı olarak görev
yaptı. Halen Pompeu Fabra Üniversitesi’nde ve Sant Ignasi Sanat
Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. La Senyora (1987),
Els papers d’Aspern (1991), És quan dormo que hi veig clar (1988) adlı
filmleri Katalan sinemasının en iyileri arasında sayılıyor. Elisa K
(2010) ilk ortak yapımlarıdır.
Judith Colell was born in 1968 in Barcelona. She has a Degree in
Geography and History from the University of Barcelona, PhD in
Audiovisual Communication from the Pompeu Fabra University,
where she is a professor, Certificate in Film from New York
University. She has directed various feature films and TV films,
including Positius (2007), 53 Winter Days (2006), Fragments (2003)
and Women (2000). Jordi Cadena was born in 1947 in Barcelona.
He studied law and journalism. He was vice-president of the
Catalan Film Directors Association. He is currently professor at the
Pompeu Fabra University and at Sant Ignasi Polytechnic. His films
La Senyora (1987), Els papers d’Aspern (1991), És quan dormo que hi
veig clar (1988) are considered among the best of Catalan cinema.
Elisa K (2010) is their first joint feature.
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Bir parça Twin Peaks, birazcık Coen kardeşler: İşte
alışılmadık tarzda harika bir Fransız polisiyesi.
Kahramanımız Marilyn Monroe’nun reenkarnasyonu
olduğuna inanan bir televizyon yıldızının ölümünü
araştıran bir polisiye yazarı. Parisli meşhur romancı
David Rousseau, hem tıkanmışlığını üzerinden atmak
hem de bir vasiyet meselesi için dağda bir kasabaya
gider. Fransa’nın Küçük Sibirya olarak tanınan bu en
soğuk kasabasının nüfusu bin kişi bile değildir. David bir
gün tesadüfen, karlar arasında kasabanın televizyonda
hava durumunu sunan yıldızcığı Candice Lecoeur’ün
cesedini bulur. Polis intihar olduğunu söylese de buna
inanmaz. Üstelik kızla Marilyn Monroe arasındaki
benzerlik şaşırtıcıdır! İki kadın da sarışındır, güzeldir,
depresyondadır, hatta ikisi de sporcular, yazarlar ve
siyasetçilerden hoşlanmaktadır. David loş, tekinsiz hana
yerleşir ve böylece hem güncesi aracılığıyla Candice’in
öte taraftan tanıklıklarını izleriz, hem de David’in kendi
soruşturmasını ilerletmesini. Bu kara olduğu kadar
komik, karla kaplı cinayet öyküsü boşuna Otto
Preminger’in Laura’sıyla karşılaştırılmıyor; iki film de
ölen bir kadını takıntı haline getiren bir yazarı izliyor.
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PUPUPİDU
POUPOUPIDOU
NOBODY ELSE BUT YOU
FRANSA FRANCE / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 102’
Yönetmen Director: Gérald Hustache-Mathıeu Senaryo
Screenplay: Gérald Hustache-Mathıeu Görüntü Yön. Director of
Photography: Pıerre Cottereau Kurgu Editing: Valérıe Deseıne
Müzik Music: Stéphane Lopez Oyuncular Cast: Jean-Paul Rouve,
Sophıe Quınton, Guıllaume Gouıx, Olıvıer Rabourdın, Clara
Ponsot, Ars›née Khanjıan Yapımcı Producer: Isabelle
Madeleıne Yapım Production Co.: Dharamsala Dünya Hakları
World Sales: MK2

With a hint of Twin Peaks and a hint of Coen brothers,
this is a brilliantly offbeat French crime thriller about a
crime writer investigating the death of a TV star who
believed she was the reincarnation of Marilyn Monroe.
Blocked Parisian novelist David Rousseau drives to a
mountain village for the reading of a will. The coldest
village in France, this place is known as Little Siberia,
and has a population of less than 1000. David
coincidentally discovers the dead body of the local
weathergirl Candice Lecoeur in the snow. Although she
is told by the police to have committed suicide, David
believes there’s more to her death. The similarity
between her and Marilyn Monroe is striking even their
lives and deaths: They’re both blonde, beautiful and
incredibly depressed; they even have similar tastes for
famous athletes, writers and politicians! David checks in
a creepy, dark inn and we witness Candice’s testimonies
from beyond the grave as David’s research deepens,
trying to solve the case using the Marilyn connection.
This darkly comical, snow covered murder mystery is
often compared to Otto Preminger’s Laura in that it also
centres on a writer obsessed with the past life of a dead
woman.

Gerald Hustache-Mathıeu
1968’de Fransa’nın Grenoble kenti yakınlarında
doğdu. 1996’da Laurence Ferrera Barbosa’nın
asistanlığını üstlendi. 2001’de Peau de vache adlı
kısa filmiyle César Ödülü kazandı. 2003’te orta
metrajlı La chatte andalouse filmini çekti. İlk uzun
metrajlı filmi Avril / Nisan (2006) ile uluslararası
alanda ün kazandı. Poupoupidou / Pupupidu
(2010) ikinci uzun metrajlı filmidir.
Born in 1968 near Grenoble, France. He was assistant director to
Laurence Ferrera Barbosa in 1996. In 2001, he made the short Peau
de vache with which he won an César, and in 2003 the mediumlength La chatte andalouse. His first feature Avril / April in Love
(2006) brought him international recognition. Nobody Else But You
(2010) is his second feature.
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Değirmen ve Haç’ı yapma fikri, Herald Tribune’un sanat
eleştirmenlerinden Michael Gibson’ın Bruegel’in Haç
Taşıyan İsa adlı tablosu hakkında yazdığı bir kitaptan
çıktı. Yazar, Majewski’nin deneysel olduğu kadar
tablovari tarzına aşinaydı; Bruegel’in söz konusu yapıtı
üzerine ortak bir senaryo yazımı için yönetmenle irtibata
geçti. Majweski tabloda görünen 500’ü aşkın figürden
yaklaşık bir düzinesini seçti ve filmin olay örgüsünü bu
kişiler üzerine kurdu. Filmde olaylar Bruegel’in tabloyu
yarattığı 1564 yılında geçiyor ve İsa’nın çilesiyle
Flamanların altında ezildikleri siyasal ve dini baskıyı
birleştiriyor. Tabloda ve filmde devasa bir
yeldeğirmeninin tepesinde Tanrı’yı temsilen bir
değirmenci aşağıya bakar. Kırmızı urbalılar bir köylüyü
kâfirlik suçlamasıyla yakalayıp işkence ettikten sonra
öldürürler. Sonra bir başkası da çarmıha gerilir. Zengin
bir tacir, işgalcilerin bu idaresinden hiç memnun
değildir. Bir anne, oğlunun katledilmesini önlemeye
çalışırken ağlar. Kadın aynı zamanda Bakire Meryem’dir.
Bu arada, ressamın kendisi bu başyapıtının dört bir
yanına dağıtarak yerleştirdiği dinsel göndermelerle gizli
anlamları anlatır bize. Bu benzersiz çalışmanın
tasarımında yönetmen Majewski özgün Bruegel
tablolarının fonlarının yeniden üretilmesi için bilgisayar
grafik uzmanlarıyla çalıştı.
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DEĞİRMEN VE HAÇ
THE MILL AND THE CROSS

POLONYA-İSVEÇ POLAND-SWEDEN / 2011 / 35 mm / Renkli
Colour / 97’
Yönetmen Director: Lech Majewskı Senaryo Screenplay: Mıchael
Francıs Gıbson & Lech Majewskı Özgün Kitap Original Book: The
Mıll and the Cross, Mıchael Francıs Gıbson Görüntü Yön.
Director of Photography: Lech Majewskı & Adam Sıkora Kurgu
Editing: Elıot Ems & Norbert Rudzık Müzik Music: Lech
Majewskı & Józef Skrzek Oyuncular Cast: Rutger Hauer,
Charlotte Ramplıng, Mıchael York, Joanna Lıtwın, Dorota
Lıs Yapımcı Producer: Lech Majewskı Yapım Production Co.:
Angelus Sılesıus, Telewızja Polska, Sılesıa Fılm, Arkana
Studıo, Supra Fılm, Odeon Fılm Studıo, 24Medıa, Bokomotıv
Dünya Hakları World Sales: Wıde Management

The idea for The Mill and the Cross came from a book
devoted to one of Bruegel’s paintings, Christ Carrying A
Cross, written by Herald Tribune art critic Michael
Gibson. The art connoisseur was familiar with director
Majewski’s experimental yet picturesque style and
approached the Polish filmmaker with the idea to jointly
create a script inspired by Bruegel’s masterpiece. Out of
over 500 characters presented in the original painting,
Majewski chose a dozen whose stories interweave in the
film’s plot. The action of the film takes place in 1564,
the year Bruegel created the painting, and it joins the
theme of Christ’s suffering with the political and
religious oppression of Flanders at the time.
Representing God atop an enormous windmill tower is
a miller impassively regarding. The action includes the
seizure by red-coated militia of a peasant who is
tortured and killed for heresy. Later, another hapless
soul is crucified for a crime. A wealthy burgher is
appalled by the invaders’ misrule. A mother cries for
her son dragged off to slaughter; she is also the Virgin
Mary. Meanwhile, Bruegel himself explains the hidden
meanings scattered throughout his masterwork, often
in the form of conflated religious allegory and political
protest. To recreate this unique work on film, a group of
computer graphics experts produced backgrounds from
original Bruegel paintings.

Lech Majewskı
1953’te Polonya’nın Katowice kentinde doğdu.
Şair, ressam, yazar, senaryo yazarı, besteci, sahne
düzenleyici ve sinema, tiyatro, opera yönetmeni
ve yapımcısıdır. Lodz Sinema Okulu’nda
yönetmenlik öğrenimi gördü. Polonya’da iki film
çektikten sonra 1981’de ABD’ye yerleşti. 1986’da
Julian Schnabel’in yönettiği Basquiat adlı filmin
senaryo yazarlarından ve yapımcılarından biri
olarak başarı kazandı. 1997’de Polonya’ya geri döndü.
Born in 1953 in Katowice, Poland. He is a poet, painter, author,
screenwriter, composer, set designer and film, theatre and opera
director and producer. He studied directing at the Lodz Film School.
After making two films in Poland, he emigrated to the USA in 1981.
He achieved international recognition in 1986 as one of the writers
and producers of Basquiat by Julian Schnabel. He returned to
Poland in 1997.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1980 Şövalye The Knight
1989 Rio Mahkumu Prisoner of Rio
1994 Çölde Yemek Desert Lunch
1999 Wojaczek
2000 Angelus
2004 The Garden of Earthly Delights
2007 Cam Dudaklar Glass Lips
2011 Değirmen ve Haç The Mill and the Cross
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ÇİN CHINA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 105’
Yönetmen Director: Zhang Meng Senaryo Screenplay: Zhang
Meng Görüntü Yön. Director of Photography: Shu Chou Kurgu
Editing: Gao Bo Müzik Music: Oh Young-mook Oyuncular Cast:
Wang Qıan-yuan, Qın Haı-lu, Jang Shın-yeong Yapımcılar
Producers: Jessıca Kam & Choı Gwang-suk Yapım Production Co.:
Lıao Nıng Fılm Studıo, Etoıle Pıctures Dünya Hakları World
Sales: Golden Network Asıa Lımıted

Çin’in kuzeydoğusu... Yılın büyük bölümünde her şeyin
karla kaplandığı yerler... Bir fabrikanın dinlenme
faaliyetlerinden sorumlu olan Chen, birkaç yıl önce
karısından ayrılmıştır. Kızının bir piyanist olmasını
sağlamaya kararlıdır ama yaşlı ve hasta annesiyle
babasına da bakmak zorunda olduğundan, piyano alacak
para bulamaz. Karısı ondan boşanmak istediğinde
kızının velayetini de talep eder. Çıkan tartışma
sonucunda mahkeme seçimi kıza bırakır; o da kim
kendisine piyano alırsa onunla kalacağını söyler. Chen
çaresiz ve meteliksizdir. Arkadaşlarından borç almaya
çalışır ama başarılı olamaz. Onun yerine, arkadaşlarıyla
birlikte piyanoyu kendi yapmaya karar verir. “Film, Çin’in
hızla modernleşmesiyle endüstriyel çağdan kapitalist
çağa geçişini anlatıyor ve uzun bir süredir ulusun
temelini oluşturan işçi kesiminin devletin sahip olduğu,
zarar eden fabrikaların kapanması sonucu ağır günlük
sorunlarla karşı karşıya geldiği 1990’lı yıllarda geçiyor. O
dönemde işsizlik ve belirsizlik Çin’in endüstriyel
kuzeydoğu bölgesini kasıp kavuruyordu. Chen’in kızı için
sıfırdan bir piyano yapma yönündeki inanılmaz planını
anlatan öyküyle film bize Çin’in fakir işçi sınıfının yaşam
koşullarını ve o karmaşık dönemin psikolojik ve manevi
zorluklarını gösteriyor.”
– Zhang Meng

Zhang Meng

Northeastern China, where everything is covered by
snow most of the year... Chen, in charge of recreational
activities of a factory, is separated from his wife for
some years now. He is dedicated to getting his daughter
to be a pianist, but cannot afford a piano because he has
to take care of his aged, ill parents as well. His wife
wants to divorce him, and demands the custody of the
daughter. A fight ensues, and the court rules that the
daughter make the decision, who in turn says that she
would live with either of them, as long as she gets
herself a piano. Chen is desperate, as he is broke. He
tries to borrow money from his friends but fails.
Instead, they decide to build the piano by themselves.
“The film captures the transition of China from an
industrial era to a capitalistic one as a result of its rapid
modernisation. It’s set in the early 1990s when working
class people, who had long been the foundation of the
nation, were facing serious everyday challenges as
money-losing state-owned factories shut down.
Unemployment and uncertainty swept through China’s
industrial northeast. Through the story of Chen’s
fantastical scheme of making a piano from scratch for
his daughter, the movie gives us a glimpse into the
living conditions of China’s poorer working class, and
their psychological and spiritual trials during that
tumultuous time.”
– Zhang Meng
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FABRİKADAKİ PİYANO
THE PIANO IN A FACTORY

1975’te Çin’in Fakuxian, Liaoning Bölgesi’nde
doğdu. 1999’da Çin Merkezi Drama
Akademisi’nden mezun olarak sahne sanatları
dalında yüksek lisans yaptı. Changchun Film
Stüdyosu’nda yönetmen olarak yıllarca sinema ve
televizyon alanında çalıştı, senaryo yazarlığı ve
yönetmenlik yaptı. 2007’de ilk uzun metrajı Şanslı
Köpek’le 2009’da Şangay’da Uzakdoğu Yeni
Yetenek Ödülü’nü ve Çin Medya Ödülleri’nde En İyi Yeni Yönetmen
Ödülü’nü kazandı. 2008’de ilk belgeseli Mr. Zhang ve Köpeği’ni
yönetti. Fabrikadaki Piyano (2010) son filmidir.
Born in 1975 in Fakuxian, Liaoning Province, China. He
graduated from China Central Academy of Drama in 1999,
majoring in stage art. As a director at Changchun Film Studio, he
has worked in film and television, screenwriting and directing for
years. In 2007, he made his directorial debut with the feature Lucky
Dog that earned him the Asian New Talent Award at Shanghai and
the Best New Director Award at the Chinese Media Awards in
2009. He also directed his first documentary Mr. Zhang and His
Dog in 2008. In 2010, he wrote and directed the feature film
The Piano in a Factory (2010).
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Farklı ülkelerden bir grup yabancı, Rio’nun enfes
kumsallarında bir araya gelir. Bir nevi tatmin peşindeki
bu insanlar varoluşçu sorularına da yanıt ararlar.
Mutluluk ile sosyal adaletin bağdaştırılması mümkün
müdür? İşte bu, Brezilya’da yaşayan bazı yabancıların
peşine düştüğü bir ikilem ve sonsuz bir arayıştır. Filmde
Charlotte Rampling, bıçak altına yatmaya istekli herkesi
caydırmaya kararlı bir İngiliz estetik cerrahını
canlandırmaktadır. Irène Jacob, bedensel zevkleri siyasi
bilince yeğleyen bir Fransız antropologdur. Bill Pullman,
Rio’nun en tehlikeli varoşlarından birine saklanan, başı
belada bir Amerikan ataşesidir. Turist rehberi ve
romantik dolandırıcı Fisher Stevens’tan söz etmemek
olmaz. Tüm bu öyküler haklı şekilde “mucizeler şehri”
olarak bilinen Rio de Janerio’da geçen harika bir
komedide kesişir. Yönetmen, filmiyle ilgili şunları
söylüyor: “Brezilyalı eşimle birlikte taşındığımdan beri
burada bir film çekmek istiyordum. Rio bana 70’lerin
New York’unun coşkusunu ve canlılığını anımsatıyor;
burada her şey mümkün ama bazı yabancıların algıladığı
gibi serbest değil. Kumsallar değilse, muazzam dağlık
ormanlar var. Bu coğrafya her türden cinsel fanteziyi
besliyor. Filmin adı da kinayeli tabii. İnanılmaz derecede
konformist bir dünyada yaşıyoruz ve tüm karanlık
çağlarda olduğu gibi, mizah ve kinaye ilk gözden
çıkarılan şeyler oluyor.”
– Jonathan Nossiter
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RİO SEKS KOMEDİSİ
RIO SEX COMEDY

FRANSA-BREZİLYA FRANCE-BRAZIL / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 124’
Yönetmen Director: Jonathan Nossıter Senaryo Screenplay:
Jonathan Nossıter Görüntü Yön. Director of Photography:
Lubomır Bakchev Kurgu Editing: Sophıe Brunet & Jonathan
Nossıter Oyuncular Cast: Charlotte Ramplıng, Bıll Pullman,
Irène Jacob, Fısher Stevens, Danıela Dams, Jérôme Kırcher,
Jean-Marc Roulot Yapımcılar Producers: Jonathan Nossıter &
Matıas Marıanı Yapım Production Co.: Prımo Fılmes, Cınéma
Dépendant Dünya Hakları World Sales: Entertaınment One
Fılms Internatıonal

A group of strangers from different countries end up on
Rio’s sensual beaches. Seeking self-fulfilment, they are
looking for answers to existential questions. Is it
possible to reconcile happiness and social justice? This
is the paradoxal quest pursued by several foreigners
living in Brazil. Charlotte Rampling plays a British
plastic surgeon determined to dissuade anyone wishing
to go under the knife. Irène Jacob is a French
anthropologist who prefers carnal pleasures over
political conscience. Bill Pullman is a troubled
American ambassador who flees to hide in one of Rio’s
most dangerous favelas. And there is Fisher Stevens, a
tourist guide and romantic con artist. All these stories
intertwine in a fantastical comedy in Rio de Janeiro,
known quite rightly as “the city of wonders”. “I have
moved with my Brasilian wife to this country so I have
had the desire to make a film here since then. Rio
reminds me of the effervescence and vitality of New
York of the 70s –everything is possible here, but not
permissible, as some foreigners would like to perceive.
When it’s not the beaches, it’s the immense
mountainous forests. And this nourishes all sorts of
sexual fantasies. The title of course is ironic. We live in
a terribly conformist world, and as it has been in all
dark ages, the first victims are humour and irony.”
– Jonathan Nossiter

Jonathan Nossıter
1961’de Washington’da doğdu. Paris’te Güzel
Sanatlar öğrenimi gördü, San Francisco Sanat
Enstitüsü’ne gitti, Darthmouth Koleji’nde Antik
Yunanca okudu ve sahne yönetmeni yardımcılığı
yaptı. Öldüren Cazibe’de (1988) Adrian Lyne’ın
asistanlığını yaptı. Sunday (1997) filmiyle
Sundance’te En İyi Film ve En İyi Senaryo
Ödüllerini kazandı. Sertifikalı bir şarap tadımcısı
olmanın yanı sıra New York, Paris ve Brezilya’da çeşitli restoranlara
şarap danışmanlığı yapmaktadır.
Born in 1961 in Washington. He grew up in France where he
studied Fine Arts at Paris and Art Institute of San Francisco,
Ancient Greek at Dartmouth College to become assistant stage
manager. He also worked as assistant to Adrian Lyne on Fatal
Attraction (1988). He won the Best Film and Best Screenplay awards
at Sundance with Sunday (1997). He is a certified sommelier,
advisor for several restaurants in New York, Paris and Brasil.
Filmleri Fılmography
1991 Resident Alien
1997 Sunday
1997 Searching for Arthur
2000 Signs & Wonders
2001 Losing the Thread
2002 Making Mischief
2004 Mondovino
2010 Rio Seks Komedisi Rio Sex Comedy
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Polis dedektifi Amadeus Warnebring’in ailesinde birçok
başarılı müzisyen vardır, fakat talihin cilvesine bakın ki
Warnebring, müzikten ölesiye nefret etmektedir. Bir gün,
bir grup müzisyen şehri orkestra niyetine kullanıp
müzikal bir kıyamet icra etmeye karar verince detektifin
hayatı bir kaosa dönüşür. İsteksiz de olsa ilk müzikal
soruşturmasına girişmiştir. Dahi ve güzel devrimci
Sanna liderliğindeki bu çete ses teröristlerinden
oluşmaktadır. Anarşi ve özgürlük adına şehre müzikal
saldırılar düzenlemektedirler. Daha beteri, şehrin
kendisini, binalarını, makinelerini, bitmek bilmeyen
gürültüsünü de orkestra olarak kullanırlar. Araştırma
derinleştikçe Warnebring’i içine alır, dünyasını daha da
rahatsız edici ve anlaşılmaz kılar. Kahramanımız aklını
mı kaybetmektedir? Olayları ve kendisini kontrol altında
tutmak için çabalar, ama seçim şansı kalmamıştır.
Sanna’yı durdurmak için en kötü kâbusuyla yüzleşmeli,
kendi müzikal dünyasına adım atmalıdır. Kendi kısa
filmleri olan ünlü Bir Bina ve Altı Davulcu İçin Müzik’ten
yola çıkan İsveçli yönetmenler Simonsson ve Nilsson’un
ilk uzun metrajlı filmleri Yaşamın Ritmi, ilk kez 2010
Cannes Film Festivali’nde görücüye çıktı. Belki de müzik
ve görüntünün en yaratıcı haliyle ele alındığı filmlerden
biri olan Yaşamın Ritmi, alışılmış kalıpları ters yüz ederek
sanki canlandırma anlatımı canlı çekime dönüştürüyor.

ULUSLARARASI YARIﬁMA
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YAŞAMIN RİTMİ
SOUND OF NOISE

İSVEÇ-FRANSA SWEDEN-FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 98’
Yönetmenler Directors: Ola Sımonsson & Johannes Stjärne
Nılsson Senaryo Screenplay: Ola Sımonsson & Johannes
Stjärne Nılsson Görüntü Yön. Director of Photography:
Charlotte Tengroth Kurgu Editing: Stefan Sundlöf & Andreas
Jonsson Hay Müzik Music: Fred Avrıl, Magnus Börjeson & Sıx
Drummers Oyuncular Cast: Bengt Nılsson, Sanna Persson
Halapı, Magnus Börjeson, Anders Vestergård, Fredrık Myhr,
Marcus Haraldson Boıj, Johannes Björk, Sven Ahlström,
Peter Schıldt, Pell Öhlund Yapımcılar Producers: Jım Bırmant,
Guy Péchard, Chrıstophe Audeguıs, Olıvıer Guerpıllon Yapım
Production Co.: Blıss, DFM Fıktıon Dünya Hakları World Sales:
Wıld Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

Police detective Amadeus Warnebring was born into a
family of illustrious musicians –which is deeply ironic,
given that he loathes music with a passion. His life is
thrown into chaos when a band of crazy musicians
decides to perform a musical apocalypse using the city
as their orchestra... Reluctantly, Warnebring embarks
on his first musical investigation... This gang is made
up of delinquent sonic terrorists, led by beautiful
revolutionary genius Sanna, and their assaults on the
city are full-scale musical, in the name of anarchy and
freedom. Worse, they use the city itself –its buildings,
its machinery, its ceaseless noise– as their orchestra.
The more Warnebring discovers, the deeper the enquiry
takes him, the more disturbing and inexplicable the
world around him becomes. Is he losing his mind? He
struggles to retain control over events and himself. He
is left with no choice. If he is to stop Sanna, he must
confront his worst nightmare, and enter the world of
the musician himself. Inspired by their internationally
acclaimed, multi award-winning short Music for One
Apartment and Six Drummers, Sound of Noise is the first
feature from Swedish directors Simonsson & Nilsson,
which debuted at Cannes in 2010. It is perhaps one of
the most creative films that employ music and image, as
though transforming an animation narrative into live
action, reversing the convention.

Johannes Stjärne Nılsson & Ola Sımonsson
1995’ten bu yana birçok kısa film ve belgesel
yönettiler. Çalışmaları TV, film festivalleri, sinema
ve internet aracılığıyla dünya çapında bilinirlik
kazandı. Kısa filmleri Bir Bina ve Altı Davulcu İçin
Müzik’ten otuz ayrı uluslararası festivalde
ödüllendirildi ve 2001 Cannes Film Festivali’nde
Altın Palmiye’ye aday oldu. Yaşamın Ritmi (2010)
ilk uzun metraj çalışmalarıdır.
They have directed a number of shorts and documentaries since
1995. Their work is widely acknowledged and has reached a wide
audience all over the world through TV, film festivals, cinema and
internet. Their short, Music for One Apartment and Six Drummers,
was honoured with over 30 international awards, and was
nominated for a Golden Palm in Cannes 2001. Sound of Noise
(2010) is their first feature film.
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27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal
Yarışma’da büyük ödülü kazanan Tatil Kitabı’nın
ardından Seyfi Teoman bu kez bir uyarlamayla
karşımızda. Barış Bıçakçı’nın aynı adlı romanından
uyarladığı Bizim Büyük Çaresizliğimiz’de Teoman,
taşradan büyük kente taşınıyor ve Ankara’nın kendine
has atmosferini kullanarak naif bir aşk üçgenini, türün
klişelerine girmeden, bir romantik komedi çatısı altında
inceliyor. Otuzlarında hâlâ sıkı dost kalmayı başarabilmiş
Çetin ve Ender’in birdenbire hayatlarına dahil olan Nihal’i
koruma içgüdüleri zamanla yerini duygusal bir
yakınlaşmaya bırakıyor. Ancak karakterleri ve ilişkilerini
türün tipik etiketlerden muaf gördüğümüzü de belirtmek
gerekiyor. İki dostun Nihal’e karşı davranışları zaman
zaman bir aşktan ziyade bir ağabey veya bir ebeveyn
tavrına dönüşebiliyor. Dahası Çetin ve Ender’in kendi
aralarındaki ilişkilerinin de, herhangi bir cinsel anlam
aramadan, bir dost olmanın çok ötesine gittiğini eklemek
lazım. Tüm bu ruh halleri havada uçuşurken bu çocuksu
ancak bir o kadar da melankolik üçlünün kendi
geçmişlerini, hatıralarını, yaralarını deşmelerini ve o ana
veya geleceğe dair çıkarımlar yapmalarını izliyoruz. Çetin,
Ender ve Nihal gözümüzün önünde son derece samimi,
sıcak, çoğunlukla naif bir şekilde hayatı bir kez daha
keşfe çıkıyorlar aslında.
– Kemal D. Yılmaz
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BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ
OUR GRAND DESPAIR

TÜRKİYE-ALMANYA-HOLLANDA TURKEY-GERMANY-THE
NETHERLANDS / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 102’
Yönetmen Director: Seyfi Teoman Senaryo Screenplay: Barış
Bıçakçı & Seyfi Teoman Özgün Roman Original Novel: Bizim
Büyük Çaresizliğimiz, Barış Bıçakçı Görüntü Yön. Director of
Photography: Bırgıt Gudjonsdottır Kurgu Editing: Çiçek
Kahraman Oyuncular Cast: İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın,
Taner Birsel, Baki Davrak, Mehmet Ali Nuroğlu Yapımcılar
Producers: Yamaç Okur & Nadir Öperli Yapım Production Co.:
Bulut Film Dünya Hakları World Sales: The Match Factory

After winning the grand prize of the National
Competition in the 27th International Istanbul Film
Festival with his feature debut Summer Book, Seyfi
Teoman now presents a literary adaptation. In Our
Grand Despair, adapted from Barış Bıçakçı’s novel,
Teoman moves from the countryside to the big city. By
using Ankara’s characteristic atmosphere, he tells the
story of a naive love triangle in the form of a romantic
comedy, by avoiding the genre’s clichés. In their 30s,
and still keeping bromance alive, Çetin and Ender
become overwhelmed when Nihal joins them. In time
their brotherly protective instinct transforms into
something romantic. However, we should note that the
film never tries to tag its characters or their feelings
with typical labels that come with the genre. Most of the
time, the two buddies’ attitudes toward Nihal are
portrayed as if between a brother and sister, or a parent
and his child. Moreover, the relationship between Çetin
and Ender is also –without any sexual connotations–
coded as further than a simple friendship. With all
those moods swinging around, we watch this –childlike
but somehow melancholic– trio dig their pasts,
memories or wounds up and clear the path for their
future. Çetin, Ender and Nihal are basically scouting for
life one more time in a genuine, heart-warming and
mostly naive way.
– Kemal D. Yılmaz

Seyfi Teoman
1977’de Kayseri’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi
İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Lodz’daki
Polonya Ulusal Sinema Okulu’nda film
yönetmenliği eğitimi aldı. İlk kısa filmi Apartman
(2004), ulusal ve uluslararası pek çok festivalde
gösterildi ve çeşitli ödüller kazandı. Rotterdam
Uluslararası Film Festivali Hubert Bals
Fonu’ndan “Senaryo ve Proje Geliştirme Desteği”
aldı. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya galası yapılan
ilk uzun metrajlı filmi Tatil Kitabı (2008), İstanbul Film Festivali’nde
2008’de Ulusal Yarışma’da En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerine layık
görüldü. İkinci uzun metrajlı filmi Bizim Büyük Çaresizliğimiz’in
(2010) ardından senaryo geliştirme aşamasındaki üçüncü filmi Evliya
2011’de Berlin Film Festivali Ortak Yapım Platformu’na seçildi.
Born in 1977 in Kayseri. After graduating from the Boğaziçi
University Department of Economics, he went to Lodz to study film
at the Polish National Film School. His first short, Apartman (2004)
was screened at many national and international festivals and
received awards. In 2005, with his first feature film screenplay
Summer Book, he was awarded the Script and Project Development
Support from the Hubert Bals Fund of the Rotterdam Film Festival.
Summer Book (2008) won the Best Film and the FIPRESCI awards
at the Istanbul Film Festival’s National Competition in 2008.
Following his second feature film Our Grand Despair (2010), his
third feature film in development, Evliya, was selected for the 2011
Berlin Film Festival’s Coproduction Platform.
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Sinemaya yazılmış bir aşk mektubu olan Faydalı Hayat’ın
merkezindeki Jorge, yönetmen Veiroj’un deyimiyle
“geçmişi sayesinde kendi serüvenlerini yaşamaya
başlayan bir Don Kişot”. Gerçek hayatta sinema
eleştirmeni olan Jorge Jellinek’in canlandırdığı Jorge,
kırk beş yaşında hâlâ ailesiyle birlikte yaşamakta, yirmi
beş yıldır da sinematekte film programcısı ve teknik
destek elemanı olarak çalışmaktadır. Bir yandan da
Montevideo’da bir radyo istasyonunda hazırladığı haber
programında sinemacılarla söyleşiler yapmaktadır.
Filmler bütün hayatını ele geçirmiştir. Ancak zaman
içinde katılımcı sayısı düşünce sinematek kazanç
sağlamakta zorlanır ve kapanır; Jorge işsiz kalmıştır.
Başka bir becerisi de yoktur. Karşı karşıya kaldığı bu yeni
dünyaya uyum sağlamak için yaşam tarzını değiştirmek
zorundadır. Sonunda, sinematekin dışında, sinemanın
dışında hayatta kalmasına yardımcı olacak şey belki
yine sinema olacak, “filmlere boğulmuş biri olarak,
hayatındaki soruların cevabını sinematografik bir şekilde
bulacaktır”. Film, Tsai Ming Liang’ın Elveda Sinema’sında
olduğu gibi sinema salonlarının birer birer kapandığı bir
dönemde, sinemanın hayaletlerine bir övgü düzüyor ve
bir işyeri olarak sinemanın iç dinamiklerine samimi ve
duygusal bir bakış getiriyor. İlk gösterimi Toronto’da
yapılan Faydalı Hayat, San Sebastian’da Zabaltegi-Yeni
Yönetmenler bölümünde mansiyon aldıktan sonra,
Uruguay’ın Oscar adayı oldu.
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FAYDALI HAYAT
LA VIDA ÚTIL
A USEFUL LIFE
URUGUAY-İSPANYA URUGUAY-SPAIN / 2010 / 35 mm / SiyahBeyaz B&W / 67’
Yönetmen Director: Federıco Veıroj Senaryo Screenplay: Inés
Bortagaray, Gonzalo Delgado, Arauco Hernández, Federıco
Veıroj Görüntü Yön. Director of Photography: Arauco Hernández
Kurgu Editing: Arauco Hernández & Federıco Veıroj Müzik
Music: Leo Maslıah & Macunaıma, Eduardo Fabını Oyuncular
Cast: Jorge Jellınek, Manuel Martınez Carrıl, Paola Vendıtto
Yapımcı Producer: Federıco Veıroj Yapım Production Co.:
Cınekdoque, Medıapro Dünya Hakları World Sales: Fıga Fılms

A Useful Life is a love letter to cinema that follows Jorge,
a character who director Veiroj thinks “as a Don
Quixote whose background allows him to start living his
own adventures.” Jorge (played by real-life film critic
Jorge Jellinek) still lives with his parents at the age of
45. He has been the film programmer and technical
support at the cinémathèque for 25 years. His life is
consumed by movies. Because attendance is down, the
cinémathèque struggles to make a profit and shuts
down, leaving Jorge unemployed. With no other skill,
for the first time he is forced to change his way of life in
order to adapt to the new world he faces. In the end,
maybe the movies will help him survive outside the
cinémathèque, outside the cinema: “drowned in movies,
he will find the reply to his life in a cinematographic
way.” A Useful Life is an ode to the ghosts of cinema in
an era when these spaces close down, like Tsai Ming
Liang’s Goodbye Dragon Inn, and also an intimate,
sentimental look at the inner workings of a cinema, as a
workplace. A Useful Life premiered in Toronto and
received a special mention in San Sebastian in the
Zabaltegi-New Directors section before being selected
as Uruguay’s official Oscar entry.

Feder›co Ve›roj
1976’da Uruguay’ın başkenti Montevideo’da
doğdu. Toplumsal İletişim Bilimleri alanında
yüksek lisans yaptı. Uruguay Sinemateki’nde ve
İspanyol Film Kütüphanesi’nde programcı olarak
çalıştı. 1996’dan bu yana kısa film yapımcılığı ve
yönetmenliği yapıyor. İlk gösterimi Cannes’da
Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapılan
ilk uzun metrajlı filmi Acne (2008), San
Sebastian, AFI–Los Angeles ve Havana’da çeşitli ödüller kazandı.
Faydalı Hayat yönetmenin ikinci uzun metrajlı filmidir.
Born in 1976 in Montevideo, Uruguay. He majored in Social
Communications Sciences. He worked at the Uruguayan
Cinémathèque, the Spanish Film Library, also as a Film
Programmer. He has produced and directed short-films since 1996.
Acne (2008), his first feature film, premiered at the Director’s
Fortnight section at Cannes, and won several awards at San
Sebastian, AFI – Los Angeles, and Havana. A Useful Life is his
second feature film.
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Altın Küre ve Oscar’ların Yabancı Dilde En İyi Film
klasmanlarında yarışan İçimdeki Yangın, 70’li yıllarda
Lübnan’da dini çekişmelerle milliyetçilikten beslenen ve
her zamanki gibi en ağır bedeli çocuklar ve kadınlara
ödetilen savaşın vahşetini kadınsı bir şiirsellikle aktarıyor.
Cinsiyetine yönelik ortaçağdan kalma kuralların altında
ezilen kahramanımız Nawal, isyan edip militan olduktan
sonra inanılmaz zulümlere maruz kalır; bu arada, aklını
yitirmemek için, bedeninin derinliklerinden gelen
şarkısıyla kendisine işkence eden erkekleri kışkırtmaktan
da imtina etmez. Kanada’daki ölümünden sonra ikiz
çocuklarına geçmişini keşfetmelerini vasiyet eden cesur
kadının özellikle oğlu bu yolculukta fazlasıyla zorlanır.
Ana rahminde yaşananlara dönüşün ne kadar acılı
olabileceğini başarılı sinematografisiyle yüzümüze
çarpan yönetmen Villeneuve, başroldeki Lubna Azabal’a
oyunculuk yeteneğini sergileme imkânı sunmanın yanı
sıra, bölgenin doğal güzelliğini filmin girift dokusuna
yedirmekten de geri kalmıyor. Ne yazık ki, dinlerin
yüzyıllardır gerçek anlamda iç içe yaşadığı Ortadoğu’da
halkların malum sebeplerle birbirini yemesi filmdeki
dönemden bugüne tüm şiddetiyle devam ediyor.
– Ruggero Calich
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İÇİMDEKİ YANGIN
INCENDIES

KANADA-FRANSA CANADA-FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 130’
Yönetmen Director: Denıs Vılleneuve Senaryo Screenplay: Denıs
Vılleneuve Özgün Oyun Original Play: Scorched, Wajdı
Mouawad Görüntü Yön. Director of Photography: André Turpın
Kurgu Editing: Monıque Dartonne Müzik Music: Grégroıre
Hetzel Oyuncular Cast: Lubna Azabal, Mélıssa DésormeauxPoulın, Maxım Gaudette, Rémy Gırard Yapımcılar Producers:
Luc Déry & Kım McCraw Yapım Production Co.: mıcro_scope
Dünya Hakları World Sales: Entertaınment One Fılms
Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

Competing in the Best Foreign Language Film
categories of the Golden Globes and the Oscars,
Incendies narrates with a womanly poetry, the brutality
of war in Lebanon during the ‘70s, which fed on
religious strife and nationalism, and whose heaviest
price was paid by children and women as always. The
heroine, Nawal, crushed under medieval gender rules,
is subjected to unbelievable cruelty after she has
rebelled to become a militant; in the meanwhile, in
order to not lose her sanity, she does not refrain from
provoking the men who torture her, with the song
coming from the depths of her body. Especially the son
of the brave woman, who asks her twin children to
discover her past after her death in Canada, finds this
journey very compelling. Director Villeneuve strikingly
shows us with his successful cinematography how
painful it would be to return to what happened in the
mother’s womb. He also does not refrain from merging
the natural beauty of the region into the intricate texture
of the film, in addition to giving the lead Lubna Azabal
the opportunity to display her acting talents.
Unfortunately, in the Middle East, where religions
literally have coexisted for centuries, peoples still clash
with each other due to known reasons, from the era
depicted in the film until today with all its violence.
– Ruggero Calich

Den›s V›lleneuve
1967’de Kanada’da, Quebec’in Trois-Rivières
kentinde doğdu. Döneminin en yetenekli
Quebec’li yönetmenlerinden biri kabul edilir.
Montréal’deki Quebec Üniversitesi’nde sinema
eğitimi aldı. Aralarında La course Europe-Asie
(1991) ve Rew FFD’un (1994) da olduğu birkaç
ödülü kısa film çekti. İlk uzun metrajlı filmi Un 32
août sur terre (1998) ve ardından Maelström
(2000) ile uluslararası festivallerde ödül aldı. 2008’de kısa filmi Next
Floor ile Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nda En İyi Kısa Film Ödülü
kazandı. 2009 yapımı Polytechnique ile dokuz Genie Ödülü’ne layık
görüldü. Incendies (2010) dördüncü uzun metrajlı filmidir.
Born in 1967 in Trois-Rivières, Quebec, Canada. He is acclaimed
as one of the most talented Quebec filmmakers of his generation.
He studied film at l’Université du Quebec à Montréal. He directed
several award-winning videos and short films, including La course
Europe-Asie (1991) and Rew FFD (1994). He gained international
acclaim with his debut feature Un 32 août sur terre (1998) and
Maelström (2000), which won several international awards. In
2008, his short Next Floor won the Best Short Film Award in the
Critics’ Week section of Cannes. He won nine Genie Awards with
Polytechnique (2009). Incendies (2010) is his fourth feature.
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Doğaçlamaya dayalı altı bölümlük komedi dizisinin
İngiltere’nin kuzeyindeki Göller Bölgesi’nde çekilen
sinema versiyonunda, Altın Lale ödüllü A Cock and Bull
Story / Uyduruk Bir Öykü’de rol alan Steve Coogan ve
Rob Brydon yine kendilerinin yarı kurgusal hallerini
oynuyorlar. Curb Your Enthusiasm dizisi tarzında,
kurgusal bir öykü Coogan ve Brydon’ın gerçek kimlikleri
etrafında anlatılıyor. Kariyerinden hoşnut olmayan
oyuncu Steve Coogan bir pazar gazetesinde altı lokanta
hakkında inceleme yazıları yazmakla görevlendirildiğinde,
işle zevki bir araya getirip yiyecek âşığı Amerikalı kız
arkadaşıyla Kuzey İngiltere’de bir yolculuk planlar. Ancak
kız arkadaşı onu terk edip ülkesine dönünce Steve bir
hafta boyunca tek kişilik yemeklerle karşı karşıya kalır.
İstemeye istemeye, boşta olacağını düşündüğü tek kişiyi,
yani Rob’u çağırır. Beleş yemeğe asla hayır demeyen Rob
teklifi kabul eder ve birlikte bir mutfak macerasına
çıkarlar. Göller Bölgesi’nde ve civarında, Lancashire ve
Yorkshire’da bulunan altı farklı restoranda yenilen altı
yemek boyunca, bu acayip çift mutfak sanatının en leziz
örnekleri üzerinden hayata dair büyük sorulardan ve
sorunlardan söz eder. Filmin prömiyeri, 2010 yılının Eylül
ayında Toronto Film Festivali’nde yapıldı, dizi ise 2010
yılının Ekim ayından itibaren BBC’de yayınlandı.

ULUSLARARASI YARIﬁMA
INTERNATIONAL COMPETITION

YOLCULUK
THE TRIP

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 100’
Yönetmen Director: Mıchael Wınterbottom Görüntü Yön.
Director of Photography: Ben Smıthard Kurgu Editing: Mags
Arnold & Paul Monaghan Oyuncular Cast: Steve Coogan & Rob
Brydon Yapımcı Producer: Andrew Eaton & Melıssa Parmenter
Yapım Production Co.: Revolutıon Fılms Dünya Hakları World
Sales: Goalpost Fılm

This film version of the improvised six-episode comedy
series, filmed in the English Lake District, stars Steve
Coogan and Rob Brydon as the semi-fictionalised
versions of themselves they previously played in the
Golden Tulip-winning A Cock and Bull Story. “In the
style of Curb your Enthusiasm”, the story is fictional but
based around their real personas. When Steve Coogan,
an actor unhappy with his career, is commissioned by a
Sunday newspaper to review half a dozen restaurants,
he decides to mix work with pleasure and plans a trip
around the north of England with his food-loving
American girlfriend. But when his girlfriend leaves him
and returns to the States, Steve is faced with a week of
meals for one. Reluctantly, he calls Rob, the only person
he can think of who will be available. Rob, never one to
turn down a free lunch, agrees and together they set off
for a culinary adventure. Over the course of six meals at
six different restaurants in and around the Lake District,
Lancashire and The Yorkshire Dales, the unlikely
couple find themselves debating the big questions in
life over a series of culinary delights. The film
premiered at the Toronto Film Festival in September
2010 and, while the series itself aired on the BBC
starting in November, 2010.

Mıchael Wınterbottom
1961’de Lancashire’da doğdu. Oxford’da
İngilizce, Bristol ve Londra’da sinema televizyon
eğitimi aldı. Jude / Yasak Aşk (1996) ve Welcome
to Sarajevo (1997) ile uluslararası alanda isim
yaptı. Ödüllü filmleri arasında In This World / Bu
Dünyada (2002), Code 46 (2003), 9 Songs, The
Road to Guantanamo / Guantanamo Yolu ve
Genova bulunuyor. A Cock and Bull Story /
Uyduruk Bir Öykü ile 2006’da Altın Lale kazandı. 2009’da Shock
Doctrine / Şok Doktrini, 2010’da The Killer Inside Me / İçimdeki Katil ve
kendi yönettiği TV dizisinden uyarladığı The Trip / Yolculuk adlı
filmleri çekti.
Born in 1961 in Lancashire, England. He studied English at
Oxford University and film and television in Bristol and London. He
made a name in the international arena with Jude (1996) and
Welcome to Sarajevo (1997). His awarded films include In This World
(2002), Code 46 (2003), 9 Songs, The Road to Guantanamo, and
Genova. He won the Golden Tulip in 2006 with A Cock and Bull
Story. In 2010, he made The Killer Inside Me and The Trip, adapted
from the TV series he directed.
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Juan, yönetmen Kasper Holten’in Mozart’ın ebedi
başyapıtı Don Giovanni’nin sinema uyarlamasıdır.
Günümüzde geçen bu çağdaş dramatik versiyonda
başkahramanımız, metropol adamı, başarılı sanatçı ve
pleyboy Juan’ı izleriz. Juan namlı bir kadın avcısıdır aynı
zamanda: Bir kadının hayallerindeki her şey onda vardır;
çekicidir, karizmatiktir, güçlüdür, hem duygusal hem de
seksidir. Durduramadığı bir arzuyla kadınları fetheder,
kullanır ve bir köşeye atar. Bir başyapıt yaratma uğruna
arkadaşı Leporello’yu da yanına alır. Amacı, hayallerini
paramparça ettiği kadınların filme alınmış bir dökümünü
elde etmektir. Filmde ikilinin 24 saatini izleriz. Hayata ve
cinselliğe duyduğu doyumsuz arzular Juan’ı eninde
sonunda mahvedici bir yola sokacaktır. Budapeşte’de
çekilen filmde Mozart’ın operası Concerto Copenhagen
tarafından seslendirildi. Yönetmen Holten’in sözleriyle
Juan “Mozart’ın Don Giovanni operasının modern bir
anlatımı. Oyuncular tüm sahnelerde daha önce hiç
görülmemiş bir şekilde günümüz İngilizce’sini
kullanarak, operayı canlı söylüyor. Juan birini
öldürdükten sonra sevgilileri, rakipleri ve polis tarafından
izleniyor ve kendi zulmüyle yüzleşmeye zorlanıyor.
Pişman olacak mı? Yoksa bildiği gibi devam mı edecek?
Juan aynı zamanda tatminsizliklerle yürüyen 21. yüzyıl
erkeğinin de bir portresi: Her fetih rahatlama getirmiyor,
sadece susuzluğu artırıyor.”

YARIﬁMA DIﬁI
OUT OF COMPETITION

JUAN

DANİMARKA DENMARK / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Kasper Holten Senaryo Screenplay: Kasper
Holten & Mogens Rukov Görüntü Yön. Director of Photography:
Andras Nagy Kurgu Editing: Mıkkel E.G. Nıelsen Oyuncular Cast:
Chrıstopher Maltman, Mıkhaıl Petrenko, Marıa Bengtsson,
Elızabeth Futral, Katıja Dragojevıc, Audun Iversen, Peter
Lohdahl Yapımcılar Producers: Malene Blenkov & Mıchel
Schønnemann Yapım Production Co.: Blenkov & Schønnemann
ApS Dünya Hakları World Sales: TrustNordısk Kaynak Print
Source: Danısh Fılm Instıtute

Juan is director Kasper Holten’s take on Mozart’s
timeless masterpiece Don Giovanni. In this
contemporary cinematic version, we follow Juan, the
successful artist and playboy in a big city in the present.
He is a notorious seducer of women, thanks to his
ability to be just what a woman dreams of: charming,
charismatic, strong, sensitive, and sexual. Driven by a
restless urge to conquer new women, use them, and
throw them away, he has hired his friend Leporello to
help create a masterpiece: a filmed database of all the
women whose dreams Juan has shattered. We follow
Juan and Leporello through 24 compressed hours. It
will be inevitable that his restless appetite for life and
sex drives him onto a destructive path. The film has
been filmed on location in Budapest and Mozart’s opera
is performed by Concerto Copenhagen. In director
Holten’s words Juan is “a modern re-telling of Mozart’s
opera Don Giovanni. As the cast sings live on all
locations in modern English, this is an opera movie as it
has never been seen before. After Juan murders a man,
he is chased down by mistresses, rivals and the police.
He is forced to face his demons: Will he repent, or will
he press ahead? Juan is also a portrait of the 21st
century man, paced forward by his restlessness: Each
conquest does not bring relief, only increases the
thirst.”

Kasper Holten
1973’te doğdu. 2000’den bu yana Danimarka
Kraliyet Tiyatrosu’nun sanat direktörlüğünü
yürütüyor. Danimarka, İsveç, İzlanda, Letonya,
Fransa, Avusturya ve ABD’de elliden fazla opera,
müzikal ve oyun sahneye koydu. 1999, 2000,
2002, 2003 ve 2006 yıllarında En İyi Yönetmen
dalında Reumert Ödülü’nü kazandı. 1997-1999
yılları arasında yazları düzenlenen opera festivali
Aarhus Sommeropera’yı yönetti. 1995 - 1999 arasında Danimarka
Ulusal Müzik Konseyi üyeliği yaptı. 2001’den bu yana Danimarka
Radyo ve Televizyon Kurumu’nun bir üyesi ve Kopenhag İşletme
Okulu’nda öğretim görevlisidir. Juan (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1973. He is the artistic director of the Royal Danish
Theatre since 2000. He has staged more than 50 operas, musicals
and plays in Denmark, Sweden, Iceland, Latvia, France, Austria and
the USA. He was awarded the Reumert Prize in 1999, 2000, 2001,
2003 and 2006 in the category of Best Direction. He headed the
summer opera festival Aarhus Sommeropera between 1997 and
1999. Between 1995 and 1999 he was a member of the Danish
National Music Council. He has been a member of the Danish
Radio and TV Board since 2001 and has been appointed assistant
professor at the Copenhagen Business School. Juan (2010) is his
first feature film.
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Oscar ödüllü yönetmen Fernando Trueba on yıl önce
Latin cazı belgeseli 54. Sokak’a bir afiş tasarlaması için
tanınmış tasarımcı ve sanatçı Javier Mariscal ile
anlaşmıştı. Bu tanışma sayesinde iki sanatçı arasında
“kardeşten de öte” bir ilişki, Madrid’de bir caz-müzik
restoranı açmaya kadar varan verimli bir birliktelik
başladı. Epey ses getiren bu filmin Küba müziğine
tutkuyla bağlı sinemacı ve tasarımcı üç İspanyol
yönetmeni var. Oscar ödüllü yönetmen, senarist ve
yapımcı Fernando Trueba olayın merkezinde durarak,
İspanya’nın en yaratıcı tasarımcı, ressam, çizgi roman
sanatçısı ve mimarı olan Javier Mariscal ve müzikal,
sinema ve animasyon geçmişiyle kardeşi Tono
Errando’yla ekibi tamamlıyor. Uzun metrajlı bir
canlandırma film yapma düşüncesi Kübalı müzisyen
Compay Segundo’nun “La Negra Tomasa” adlı şarkısının
klibinden çıktı. Errando’ya göre böyle bir film, caz
müziğin evrimini en doğru anında yakalamak için bir
şanstı: “Charlie Parker, Dizzy Gillespie gibi müzisyenlerin
dans etmek için yapılmamış, tamamıyla notalardan
oluşan, hızlı çalınan, bugün caz diye tanımladığımız
yepyeni müzik türleriyle ortaya çıktığı zamanlardı.” Kübalı
müzisyenler Latin ve Afrika ritimlerinde başarı sağladı.
Yönetmenler müziğin hikâyesini fon olarak seçtiler ve aşk
hikâyesi üzerine yoğunlaştılar: “Bir klasik: Bir kadın ve bir
erkek. Kadın şarkıcı, erkek piyanist. Bolero gibi.”

YARIﬁMA DIﬁI
OUT OF COMPETITION

CHİCO İLE RİTA
CHICO Y RITA
CHICO & RITA
İSPANYA-İNGİLTERE SPAIN-UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm
Renkli Colour / 94’
Yönetmenler Directors: Fernando Trueba, Javıer Marıscal, Tono
Errando Senaryo Screenplay: Fernando Trueba, Ignacıo
Martínez de Pısón Kurgu Editing: Arnau Quıles Müzik Music:
Bebo Valdés Sesler Voices: Lımara Meneses, Emar Xor Oña,
Marıo Guerra Yapımcılar Producers: Crıstına Huete, Santı
Errando, Martın Pope, Mıchael Rose Yapım Production Co.:
Fernando Trueba PC, Estudıo Marıscal, Magıc Lıght Pıctures
Dünya Hakları World Sales: HanWay Fılms Kaynak Print Source:
The Festıval Agency

Oscar-winning director Fernando Trueba met acclaimed
designer and artist Javier Mariscal ten years ago when
he asked him to create a poster for his Latin jazz
documentary Calle 54. So began a fruitful collaboration
“like a brotherhood” including creating a jazz-music
restaurant in Madrid. The Spanish directors of this
sensational film are three multimedia film-makers and
designers, who share a passion for Cuban music. Oscarwinning director, scriptwriter and producer Fernando
Trueba is at the heart of it, and he brought in Spain’s
most inventive designer, painter, comic-book artist and
architect, Javier Mariscal and his brother, Tono Errando,
with a background in music, film and animation to
complete the team. The idea to make an animated
feature film emerged out of one of those pop promos,
“La Negra Tomasa” by Cuban musician Compay
Segundo. This was a chance to capture a definitive
moment in the evolution of jazz music according to
Errando: “It was the moment when new musicians
came along like Charlie Parker and Dizzy Gillespie with
a new kind of music, that is not for dancing, full of
notes, played really fast, a music that now we call jazz.”
Then the Cuban musicians arrived with Latin and
African rhythms. The directors chose the music to be
the background, and concentrated on the love story:
“A classic: a girl and a boy. She’s a singer, he’s a piano
player. Like a bolero.”

Fernando Trueba
1955’te Madrid’de doğdu. Madrid
Üniversitesi’nde felsefe ve sinema eğitimi aldı. Bir
dönem sinema eleştirmenliği yaptı ve 1980’de
kendi sinema dergisi Casablanca’yı kurdu. Bir
sinema sözlüğü yazdı. 1993’te Belle Époque ile En
İyi Yabancı Film dalında Oscar kazandı. Balerin ve
Hırsız, 2010’da İspanya’nın Oscar adayı oldu.
Yönetmenliğinin yanında Lola Records ve Calle 54
şirketiyle müzik yapımcılığı çalışmalarını sürdürmektedir.
Born in 1955 in Madrid. He studied philosophy and cinema at the
University of Madrid. He started out as a film critic before founding
his own film magazine, Casablanca, in 1980. He has won the Oscar
for Best Foreign Language Film with Belle Époque in 1993. The
Dancer and the Thief was Spain’s Oscar submission in 2010. He is
also a music producer with his labels Lola Records and Calle 54,
named after the film. He also has written a dictionary of cinema.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1980 First Effort
1986 The Year of Awakening
1992 Belle époque
1995 Two Much
1998 Rüyalarının Kızı The Girl of Your Dreams
2000 54. Sokak Calle 54
2004 El milagro de candeal
2009 Balerin ve Hırsız Kız The Dancer and the Thief
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Saura şehrin sokaklarında napoliten müziğiyle ilgili bir
belgesel çekseydi, bu kadar olurdu! Turturro her ne kadar
ABD’li olsa da, Sicilya göçmeni şarkıcı bir anneden
doğduğu ve bu müziklerle büyüdüğü belli oluyor;
Napoli’nin müziği hakkındaki klişelerden ve nostaljiden
uzak durmayı başarıp çağdaş yorumcu ve düzenlemelerle
de geçmişle günümüzü, tiyatroyla dansı, müzikle
sinemayı gayet güzel harmanlıyor. Düşmüş bir
imparatorluklar başkenti olarak İstanbul’a en çok
benzeyen şehir Napoli’nin müzikal mozaiği
flamenko’dan fado’ya, swing’den raggae’ye, hatta
Ortadoğu ve Afrika ritimlerine kadar uzanıyor. Pompei’de
antik duvarlar bakımsızlıktan yıkılıp Napoli’de çöp
dağları kolera salgınlarına davetiye çıkarırken, şehrin
sefaleti ve İtalya’nın sanayi devrimini yüklenmiş olmanın
yorgunluğu Pietra Montecorvino gibi olgun kadınların
simasına kazınmış sanki; yırtık sesli erkek solistlere
nazire yaparcasına adeta her iki rolü üstlenen cömert
Pietra’nın dışında, Mina da şurup gibi akan belgeselde
görüntüsüyle olmasa bile sesiyle hayranlarına göz
kırpıyor. Yılların tecrübesini stilize bir yorumculukla
değerlendiren İtalya’nın müzik dinozorunu Almodovar’ın
çekeceği biyografide doya doya dinleyebileceğiz gibi
görünüyor! Turturro da müzik şehri Napoli’nin
gözeneklerinden fışkıran malzemeyle Passione’nin ikinci
bölümünü oluşturursa şaşırmayalım. Arrisentirci…
– Ruggero Calich

YARIﬁMA DIﬁI
OUT OF COMPETITION

TUTKU
PASSION

İTALYA-ABD ITALY-USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: John Turturro Senaryo Screenplay: John
Turturro & Federıco Vacalebre Görüntü Yön. Director of
Photography: Marco Pontecorvo Kurgu Editing: Sımona Paggı
Oyuncular Cast: Mısıa, Massımo Ranıerı, Peppe Barra, Max
Casella, M’barka Ben Taleb, Raız, Lorena Tamaggıo Yapımcılar
Producers: Alessandra Accıaı, Carlo Macchıtella, Gıorgıo
Maglıulo Yapım Production Co.: Skydancers, Squeezed Heart
Productıon Dünya Hakları World Sales: Beta Cınema

If Saura were to shoot a documentary about Neapolitan
music in the streets of the city, it would be something
like this! Though Turturro is from the USA, it is obvious
that he is the son of a Sicilian immigrant singer mother
and he grew up with such music; in addition to
succeeding in distancing himself from the clichés and
the nostalgia of Neapolitan music, with modern
performers and arrangements he blends the past with
the present, theatre and dance, music and cinema quite
well. Resembling most to Istanbul as the capital city of
fallen empires, Naples’ musical mosaic ranges from
flamenco to fado, from swing to reggae, even to the
rhythms of the Middle East and Africa. While the
ancient walls collapse in Pompeii and the mountains of
garbage pave the way for a cholera epidemic in Naples, it
appears as though the poverty of the city and the fatigue
resulting from shouldering Italy’s industrial revolution
left their marks on the faces of mature women such as
Pietra Montecorvino; apart from generous Pietra, also
Mina winks at her fans by means of her voice, though
not her appearance, in this documentary which flows
like syrup. It seems like we will listen to this musical
dinosaur of Italy who interprets the experience of years
with a stylised rendition to our hearts’ content in a
biography that Almodovar will shoot! Do not be
surprised at all if Turturro creates the second part of
Passione with the material gushing out from the pores
of Napoli, the city of music. Arrisentirci…
– Ruggero Calich

John Turturro
Brooklyn’de doğdu ve Yale Tiyatro Okulu’nda
Güzel Sanatlar yüksek lisans eğitimi gördü. En
çok Spike Lee’nin Do the Right Thing / Doğruyu
Seç (1989) ve Clockers / Köşe Başındakiler (1995),
Joel ve Ethan Coen’in Miller’s Crossing / Miller
Kavşağı (1990) ve Barton Fink (1991) filmlerinde
üstlendiği rollerle tanındı. Quiz Show / Şike’deki
performansıyla Altın Küre’ye aday gösterildi. Dört
film yazıp yönetti: Cannes’da Altın Kamera’yı alan Mac (1992),
Illuminata (1998), müzikal Romance and Cigarettes / Aşk ve Sigara
(2005). Tutku (2010) en son filmidir.
Born in Brooklyn and received his Master of Fine Arts degree
from the Yale School of Drama. He is best known for his acclaimed
performances in films including Spike Lee’s Do the Right Thing
(1989) and Clockers (1995), and Joel and Ethan Coen’s Miller’s
Crossing (1990) and Barton Fink (1991). His performance in Quiz
Show (1994) was nominated for a Golden Globe. He wrote and
directed four feature films: Mac (1992) which won the Caméra d’Or
at Cannes, Illuminata (1998), the musical Romance & Cigarettes
(2005), and his latest, Passione (2010).
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Wim Wenders uzun süre birlikte çalıştığı ünlü koreograf
Pina Bausch’un ölümünden sonra, bu büyük sanatçı
“hakkında” kuru bir film yapmak istemedi. Pina
yönetmenin deyimiyle Pina Bausch “için” bir film.
Bausch’un dört tanınmış yapıtından bölümler ve
dansçıların ustaları için hazırladıkları kısa
performanslardan oluşan Pina, modern dansın
yargılardan ve kesin çözümlemelerden uzak yapısını tüm
zenginliğiyle perdeye taşıyor. Wenders’in film boyunca
zarafetle süzülen kamerası gerçeküstü mekânlardaki
yolculuğu süresince onlarca farklı hissi, farklı düşünceyi
aktarıyor izleyiciye. Usta yönetmen bir yüzme havuzunun
kenarında ya da kumla kaplı bomboş bir sahnede dahi
şiirsel anlar yakalıyor. Büyük bir emeğin ürünü olsalar ve
dikkatle planlansalar da Bausch’un tüm çalışmaları,
sanatçının kendini tamamen özgür bırakmasına
dayanıyor ve ruhun bedenin sınırlarını aşmaya
çabalamasından yola çıkıyor. Wenders üçüncü boyutu
gösterişli ama faydasız bir eklenti olmaktan çıkarıp filmin
işlevsel bir parçası haline getirdiği Pina’da izleyiciyi
benzer bir özgürlük hissine ortak ediyor. Dansçılardan
birinin tanımıyla bu “ağırlıksızlık” hali, filmi modern dans
hakkında bir belgesel ya da Bausch’un anısına çekilmiş
bir saygı duruşu olmanın çok ötesine taşıyıp, nefes kesici
imgeler ve onlara eşlik eden olağanüstü müzikle
kurulmuş unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.
– Eren Odabaşı

YARIﬁMA DIﬁI
OUT OF COMPETITION

PINA

ALMANYA-FRANSA GERMANY-FRANCE / 2011 / 35 mm / Renkli
Colour / 106’
Yönetmen Director: Wım Wenders Senaryo Screenplay: Wım
Wenders Görüntü Yön. Director of Photography: Hélène Louvart &
Jörg Wıdmer Kurgu Editing: Tonı Froschhammer Müzik Music:
Thom Hanreıch Katılanlar Participants: Regına Advento, Malou
Aıraudo, Ruth Amarante, Jorge Puerta Armenta, Pına Bausch,
Raıner Behr, Andrej Berezın Yapımcılar Producers: Gıan-Pıero
Rıngel & Wım Wenders Yapım Production Co.: Neue Road
Movıes GmbH Dünya Hakları World Sales: HanWay Fılms Türkiye
Hakları Turkish Rights: Bir Film

After the passing away of famous choreographer Pina
Bausch, with whom he had worked for a long time,
Wim Wenders did not want to make a “dull” film about
this great artist. As its director puts it, Pina is a film
“for” Pina Bausch. It is made up of excerpts from
Bausch’s four well-known works and short
performances by the dancers for their master. It conveys
to the big screen in all its richness modern dance’s
nature far from judgments or stark analyses. During its
journey in surreal places, Wenders’ elegantly moving
camera relays to the viewer a variety of feelings and
thoughts. The masterful director captures poetic
moments even by a swimming pool or in an empty
stage covered with sand. Although they are a result of
great work and careful planning, Bausch’s all works
depend on the artists letting go of themselves and take
as their base the effort by the soul to go beyond the
limits of the body. The director shares with his viewers
a similar sense of freedom in Pina, where Wenders
turns the third dimension from being an imposing yet
useless addition into a functional part of the film. This
state of “weightlessness,” as put by one of the dancers,
carries the film beyond being just a documentary about
modern dance or a salute to Bausch’s memory and
transforms it into an unforgettable experience formed
with breath-taking visuals and accompanying
extraordinary music.
– Eren Odabaşı

W›m Wenders
1945’te Almanya’nın Düsseldorf kentinde
doğdu. Alman sinemasının yeniden
şekillendirilmesine ve beyazperdeye yansıyan en
etkileyici yaratıcı çalışmaların yapımına yardımcı
oldu. Fassbinder ve Herzog ile birlikte savaş
sonrası Almanya’sının kültürel akımının bir
parçası sayılır. Dramatik eserlerinin yanı sıra
belgesel geleneğinin de en yetkin
temsilcilerindendir. Pina (2011) son filmidir.
Born in Düsseldorf, Germany in 1945. He helped re-define
German cinema, and produced some of the most impressive
creative work ever captured on film. Considered part of the same
cultural trend in post-war Germany that also included Fassbinder
and Herzog. He is as equally adept at the documentary tradition as
he is with dramatic works. Pina (2011) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1984 Paris, Texas
1987 Berlin Üzerinde Gökyüzü Wings of Desire
1991 Dünyanın Sonuna Kadar Until the End of the World
1993 Öylesine Uzak, Öylesine Yakın Faraway, So Close!
1998 The Buena Vista Social Club
2000 Sırlar Oteli The Million Dollar Hotel
2003 Blues: Bir Adamın Ruhu The Blues Series: The Soul of a Man
2005 Kapımı Çalma Sakın Don’t Come Knocking
2008 Palermo’da Yüzleşme Palermo Shooting
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Avrupa Konseyi ve Eurımages işbirliğiyle verilen Avrupa
Konseyi Sinema Ödülü (FACE), bu bölümde yer alan ve
insan hakları konusunda kamuoyunda duyarlılık ve
bilinç uyandıran, bu konunun öneminin daha iyi
anlaşılmasına katkıda bulunan bir filme veriliyor. Bu yıl
yarışmanın jüri başkanlığını, geçen yıl “Ajamı” filmiyle
ödülü kazanan yönetmenlerden Scandar Coptı
üstleniyor.
The Councıl of Europe Fılm Award, presented ın
collaboratıon wıth the Councıl of Europe and Eurımages,
wıll be gıven to a fılm ın thıs sectıon of the festıval
programme that raıses publıc awareness and ınterest ın
human rıghts ıssues and creates better understandıng of
theır ımportance. The jury presıdent thıs year ıs Scandar
Coptı, who won the award last year wıth “Ajamı” that he
co-dırected.

Tema Sponsoru Theme Sponsor

Takıntılı idealist Sebastian, Amerika denince akla gelen
ilk isim Kristof Kolomb hakkında bir film çekmeye
kararlıdır. Niyeti “Batı uygarlığı”nın Amerika’ya iyilik
getirdiği iddiasının düzmece olduğunu ispat etmektir.
Filminde Kolomb’un nelere yol açtığını gösterecektir:
Gezginin altın saplantısı, kölelik, Kızılderililere uygulanan
akıl almaz şiddet... Sebastian’ın yapımcı arkadaşı Costa,
filmi Latin Amerika ülkeleri arasındaki en “yerli” ve en
ucuz ülke olan Bolivya’da çekmeleri gerektiğine karar
verir. Bu ülkedeki çekimler sırasında hem halk arasında
hem de yönetimde kargaşalar çıkar. Şehrin tüm su
kaynaklarının özelleştirilmesi, 2000 yılının meşhur “Su
Savaşı”na neden olmuştur. Iciar Bollain bu ilginç
anlatısında geçmişle bugünü bir araya getirmeyi
başararak bir film içinde üç film birden çekmiş. Filmlerin
ilki bir dönem dramı, ikincisi su savaşlarına dair
neredeyse güncel bir hikâye, gerçek protestolardan
görüntüler içeren sonuncusu ise karakterlerin kişisel
yolculuklarını, çekim sürecinde inceleyen bir film. Bollain
ve senarist Paul Laverty işe Kolomb’un seyahatlerini
anlatan bir senaryo taslağıyla başlamış ve sonrasında bu
fikri geliştirmişler: “Odağı belli ve heyecanlı bir hikâye
vardı elimizde. Fakat Paul bunu daha da ileriye götürüp
günümüze taşımaya ve 16. yüzyılda İspanyolların
yaşattığı ve yürüttüğü sömürüyle yerlilerin direnişini
Latin Amerika’daki mevcut durumla ilişkilendirmeye
karar verdi.”
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YAĞMURU BİLE
TAMBIÉN LA LLUVIA
EVEN THE RAIN
İSPANYA-FRANSA-MEKSİKA SPAIN-FRANCE-MEXICO / 2010
35 mm / Renkli Colour / 104’
Yönetmen Director: Icíar Bollaín Senaryo Screenplay: Paul
Laverty Görüntü Yön. Director of Photography: Alex Catalan
Kurgu Editing: Ángel Hernández Zoıdo Müzik Music: Alberto
Iglesıas Oyuncular Cast: Luıs Tosar, Gael García Bernal, Juan
Carlos Aduvırı, Karra Elejalde, Carlos Santos, Raúl Arévalo
Yapımcı Producer: Juan Gordon Yapım Production Co.: Morena
Fılms, Mandarın Cınema, Alebrıje Cıne y Vıdeo, Vaca Fılms
Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch Türkiye Hakları Turkish
Rights: Bir Film

Obsessive idealist Sebastian has sworn to direct a film
about one of the world’s most iconic figures,
Christopher Columbus. He is determined to overturn
the myth of the arrival of Western Civilization in the
Americas as a force for good. His film will show what
Columbus set in motion: the obsession with gold,
slavery, and the terrible violence on Indians. Sebastian’s
friend and producer Costa decides that they will shoot
in Bolivia, the cheapest, most “Indian” of Latin
American countries. While the shoot progresses, civil
and political unrest arise, as the entire water supply of
the city is privatised, culminating in the infamous
Bolivian Water War in 2000. Iciar Bollain manages to
unite past and present, making three movies in one.
Firstly, a period drama, secondly the near-contemporary
story of the water war and finally (with intercut footage
of the actual protests), a film connecting the shoot itself
to the personal journeys of the main characters. Bollain
and scriptwriter Paul Laverty took off from a
preliminary script recounting Columbus’ voyages, and
developed that idea: “It was a very focused and exciting
story, but Paul decided to go further, to bring it into the
present day, and to relate both the exploitation and
indigenous resistance enacted and encountered by the
Spanish in the 16th century to the contemporary
situation in Latin America.”

Icíar Bollaín
1967’de Madrid’de doğdu. On dört yaşındayken
Victor Erice’nin El Sur / Güney (1983) adlı
filminde aldığı rolle öne çıktı. Daha sonra Manuel
Gutierrez Aragon, José Luis Cuerda, Ken Loach ve
José Luis Borau gibi yönetmenlerle oyuncu olarak
çalıştı. 1995’te ilk uzun metrajlı filmi Hola, estas
sola?’yı, ardından Cannes’da Eleştirmenler
Haftası bölümünde En İyi Film Ödülü’nü kazanan
Flores de otro mundo’yu (1999) çekti. Te doy mis ojos / Gözlerimi de Al
(2003) birçok ödül kazandı ve uluslararası alanda tanınmasını
sağladı. Mataharis’in (2007) ardından çektiği También la lluvia /
Yağmuru Bile (2010) İspanya’nın Oscar adayı oldu.
Born in 1967 in Madrid. She stood out as an actress in Víctor
Erice’s El Sur (1983) when she was 14, going on to work for directors
like Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, Ken Loach and José Luis
Borau. In 1995 she directed her first feature, Hola, estás sola?,
followed by Flores de otro mundo / Flowers from Another World
(1999), which won Best Film at Cannes Critics’ Week, and Te doy
mis ojos / Take My Eyes (2003), which won numerous awards and
brought her international recognition. After Mataharis (2007) she
made También la lluvia / Even the Rain (2010) which became Spain’s
official Oscar submission.
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Daha ilk gösteriminden önce epey tartışma yaratarak
gündeme oturan Kanunsuzlar, kendilerini Cezayir’in
bağımsızlığına adamış üç erkek kardeşin hikâyesini
anlatıyor. Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film
Festivali’nde yaklaşık bin kişi filmi protesto etmek için
toplandı, hatta çevik kuvvet çağrıldı. Fransa’nın Cezayir’i
işgali ve hemen ardından 1962’de ülkede başlayan
bağımsızlık savaşı Fransa’da hâlâ alevli tartışmalara yol
açan konulardan biri. Kanunsuzlar aynı zamanda Fransız
hükümeti, eski sömürge yetkilileri ve gaziler tarafından
da tarihi çarpıttığı iddia edilerek eleştirildi. Fransa
doğumlu yönetmen Rachid Bouchareb gösterilere ve
eleştirilere karşı şöyle diyor: “Fransız toplumunun
geçmişine yolculuk yapmasının neden bu kadar zor
olduğunu sosyologlar ya da diğer araştırmacılar
söyleyecek. Filmin böylesine ilgi yaratmış olması
muhteşem, fakat kurulacak diyaloglarda itidalin elden
bırakılmamasını sağlamaya ihtiyacımız var.” 2011
Oscar’larında Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde
aday olan Kanunsuzlar üç kardeşi çocukluklarında
Cezayir’deki aileden kalan topraklarının ellerinden
alınmasından itibaren izliyor. Bu olaylardan yirmi yıl
sonra her kardeş kendilerine farklı bir yol çiziyor: Mesud
Fransız ordusuna, Abdülkadir de Cezayir Ulusal
Özgürlük Cephesi’ne katılıyor; Said ise Paris’e taşınıp bir
kabare işletiyor. Cezayir mücadelesinin uyanışında üç
kardeş Paris’te tekrar bir araya geliyor.
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KANUNSUZLAR
HORS LA LOI
OUTSIDE THE LAW
FRANSA-CEZAYİR-BELÇİKA-TUNUS FRANCE-ALGERIABELGIUM-TUNISIA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 137’
Yönetmen Director: Rachıd Bouchareb Senaryo Screenplay:
Rachıd Bouchareb & Olıvıer Lorelle Görüntü Yön. Director of
Photography: Chrıstophe Beaucarne Kurgu Editing: Yannıck
Kergoat Müzik Music: Armand Amar Oyuncular Cast: Jamel
Debbouze, Samı Bouajıla, Roschdy Zem, Bernard Blancan,
Chafıa Boudra Yapımcı Producer: Jean Bréhat Yapım Production
Co.: Tessalıt Productıons, Tassılı Fılms, Novak Prod., Quınta
Communıcatıons, France2, France3, Studıo Canal, Mınıstere
Algerıen de la Culture, Medıa Famıly Dünya Hakları World
Sales: StudıoCanal Kaynak Print Source: Tamasa Dıstrıbutıon

Outside the Law has been a volatile subject long before
its first screening. Directed by the French born filmmaker Rachid Bouchareb, the film tells the story of
three brothers who become wrapped up in Algeria’s
struggle for independence from France. However, at
Cannes, where it contended for the Palm d’or, about
1000 protester gathered, and riot police had to be called.
The French colonial invasion of Algeria and the ensuing
war of independence of 1962 is still a controversial
subject in France. Outside the Law was also criticised by
the French government, ex-colonists and army veterans
as falsifying history. Confronting the demonstrations
and critiques, Rachid Bouchareb said that it was “for
sociologists or other experts to say why in France people
find it difficult to journey into the past. It is wonderful
that the film has stirred up so much interest, but we
need to be able to move on to a calm dialogue.”
Nominated for a 2011 Oscar Award for Best Foreign
Film, Outside the Law follows three brothers as children
when their historical family land in Algeria is taken.
Twenty years later, each of the three brothers has
chosen a different way to live. Messaoud joins the
French army; Abdelkader becomes a leader of the
National Liberation Front; Saïd moves to Paris and
becomes a cabaret owner. The boys reunite in Paris in
the wake of the struggle in Algeria.

Rach›d Bouchareb
1953’te Paris yakınlarında doğdu. 1977-1983
arasında Fransız devlet televizyonunun
prodüksiyon şirketi SFP’de, ardından TF1 ve
Antenne 2 kanallarında yönetmen yardımcısı
olarak görev yaptı. Çektiği kısa filmleri, 1985’te
çektiği ilk uzun metrajlı filmi Baton Rouge izledi.
1988’de Jean Bréhat ile beraber 3B adlı yapım
şirketini kurdu ve Bruno Dumont’un filmlerinin
(İsa’nın Yaşamı, İnsanlık, Twentyninepalms) yapımcılığını üstlendi.
Daha sonra çektiği Cheb (1991), Poussières de Vie (1994) ve Little
Senegal / Küçük Senegal (2001) uluslararası festivallerde ödüller
kazandı. Days of Glory / İsimsiz Kahramanlar (2006) ile Oscar’a aday
gösterildi. 2009’da London River / Londra Nehri adlı filmini çekti.
Oscar’a aday gösterilen Kanunsuzlar (2010) son filmidir.
Born in 1953 near Paris. He worked as an assistant director for
France’s state television production company, SFP, from 1977-1983,
and subsequently for the broadcasters TF1 and Antenne 2. He
began making short films, followed by his feature film debut, Baton
Rouge (1985). He and Jean Bréhat founded the production company,
3B, in 1988, later producing the films of Bruno Dumont (La vie de
Jesus / The Life of Jesus, L’Humanité / Humanity, Twentyninepalms).
His later films Cheb (1991), Poussières de Vie / Dust of Life (1994) and
Little Senegal (2001) won several awards at international film
festivals. With Days of Glory (2006) he was nominated for an Oscar.
He made London River in 2010. An Oscar-nominee Outside the Law
(2010) is his latest feature.
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Yıl 2067. Filmin ana karakteri Çeçen Milena konuşuyor,
çocukluğunu anlatıyor. Sarkozy’nin ismini hatırlamıyor
bile; tek hatırladığı onun iktidarda olduğu dönemde
Fransa’dan sınır dışı edilmek istendiği. Eller Yukarı,
ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, farklı kültürden,
ırktan, dinden insanların bir arada yaşadığı bir gelecek
tasavvur ediyor ve bu gelecekten bakıyor bugünün
Fransa’sına. Oradan bakınca, bizim bugün dediğimiz,
filmin “geçmiş” olarak tanımladığı zamanın sosyal
düzeni en hafifinden “garip” görünüyor. 1982’den bu
yana çektiği belgesel ve kurmaca filmlerinde aktif olarak
yer aldığı ‘68 Mayıs’ının ideallerini korumaya çalışan
Romain Goupil, Eller Yukarı’da distopyaların mantığını
ters yüz etmiş ve bugünün dünyasına ütopik bir
geleceğin penceresinden bakmış. Filmin günümüzde
geçen hikâyesinde, Çeçen bir ailenin kızı olan Milena’nın
ülkeden sınır dışı edilmesine karşı direnen çocuk
arkadaşlarının temsil ettiği dil ve kültür ötesi saf direniş
ruhu, Goupil’in geleceğe yönelik iyimser bakışını
temellendirdiği nokta oluyor. Bugünün Fransa’sına
acımasız, geleceğe umutlu bir bakış...
– Fırat Yücel
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ELLER YUKARI
LES MAINS EN L’AIR
HANDS UP
FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Romaın Goupıl Senaryo Screenplay: Romaın
Goupıl Görüntü Yön. Director of Photography: Irına Lubtchansky
Kurgu Editing: Laurence Brıaud Oyuncular Cast: Valerıa BrunıTedeschı, Lında Doudaeva, Jules Rıtmanıc, Louna Klanıt,
Louka Masset, Dramane Sarambounou, Hıppolyte Gırardot
Yapımcı Producer: Margaret Menegoz Yapım Production Co.: Les
Fılms du Losange, France 3 Cınéma Dünya Hakları World Sales:
Les Fılms du Losange

The year is 2067. The central character of the film, the
Chechen Milena is speaking, recounting of her
childhood days. She does not even recall Sarkozy’s
name; all that she remembers is that when he was in
power, she was threatened with expulsion from France.
Hands Up envisages a future where borders between
countries do not exist, people from different cultures,
races and religions live together, and glances at the
France of today from the window of this future. From
this vantage point, the social structure of what we call
today and the film describes as “the past” seems to be
“weird”, to say the least. Struggling to retain the ideals
of May 68, in which he took part actively, with the
feature and documentary films he makes since 1982,
Romain Goupil reverses the dystopian perspective in
Hands Up to perceive today’s world from the window of
a utopian future. In the plot of the film set in the
present, the trans-language and trans-cultural resistance
spirit represented by the child friends of Milena who is
threatened by expulsion, is the central point of interest
on which Goupil builds his optimistic glance at the
future. A merciless look at the France of today and a
hopeful look at the France of tomorrow.
– Fırat Yücel

Romaın Goupıl
1951’de Paris’te doğdu. Babası kameramandı.
İlk iki kısa filmini 16 yaşındayken çekti. Siyasi
eylemleri yüzünden liseden atıldı. 1968
eylemlerinde etkin olan Lise Aksiyon Komitesi’nin
kurucularındır. 1970’ten sonra Robert Ménégoz,
Chantal Akerman, Roman Polanski ve Jean-Luc
Godard’ın yardımcı yönetmenliğini üstlendi.
1982’de, ilk uzun metrajlı filmi Mourir à trente ans
/ 30 Yaşında Ölmek ile Cannes’da Altın Kamera kazandı ve Oscar’a
aday gösterildi. Önemli filmleri arasında Sa vie à elle, À mort la mort,
Une pure coïncidence ve 2010 yapımı son filmi Les mains en l’air / Eller
Yukarı sayılabilir.
Born in 1951 in Paris. His father was a camera operator. He made
his first two shorts when he was 16. He was expelled from high
school due to political activities. He was the co-founder of the
Highschool Action Committee, which was active during the 68
demonstrations. From 1970, he was assistant director to Robert
Ménégoz, Chantal Akerman, Roman Polanski, and Jean-Luc
Godard. With his debut feature Mourir à trente ans / Half a Life, he
won the Caméra d’or at Cannes in 1982, and he was nominated for
the Oscars. His feature films include Sa vie à elle, À mort la mort /
Dawn to Death, Une pure coïncidence / Pure Coincidence, and in 2010,
Les mains en l’air / Hands Up.
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Paris 1817, Kraliyet Tıp Akademisi. Anatomi uzmanı
Georges Cuvier “Bir maymuna bu kadar benzer bir insan
kafası görmemiştim” der ve seçkin meslektaşlarından
oluşan grup onu alkışlara boğar. Saartjie Baartman, diğer
adıyla “Hottentot Venüsü”, 1810’da Güney Afrika’dan
Londra’ya getirilen ve ucube olarak sergilenen bir Khoi
Khoi kadınıydı. Dört yıl sonra götürüldüğü Fransa’da
bilimsel araştırmalara konu oldu; 1815 yılındaki
ölümünün ardından ise ırksal aşağılanmanın ve zenci
kadınların cinselliğinin bir simgesi haline geldi.
Görülmemiş büyüklükteki uzuvları ona hem ün hem de
esaret ve acı getirdi. Baartman ezilmenin dilsiz bir
simgesi olmanın yanı sıra dimdik ayakta durarak herkese
meydan okumayı da bildi. Köleliğin bu benzersiz
simgesini büyüleyici bir oyunculukla canlandıran
Havana’lı Yahima Torres bu ilk filmi için yaklaşık 13 kilo
aldı. Baartman’ın gerçek yaşam öyküsünden esinlenen
yönetmen Abdellatif Kechiche, ırkçılık üzerine son derece
ilginç bir inceleme sunuyor. 2002’de Güney Afrika
hükümeti Baartman’ın naaşını Fransa’dan talep
ettiğinde, herkes gibi Kechiche de bu gizemli kişiliğin
öyküsünün cazibesine kapılmıştı: “Kendisine bakan
herkesin sürekli taciz ettiği bir kadındı; insanlar onu
sadece bir karikatür olarak görüyordu. Bugünkü Fransız
politikacıların konuşmalarını dinlediğimde, çok uzakta
kalmamış ve çok da görkemli olmayan bir geçmişi
hatırlamanın gerekli olduğunu düşündüm.”
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SİYAH VENÜS
VÉNUS NOIRE
BLACK VENUS
FRANSA FRANCE / 2010 / DCP / Renkli Colour / 159’
Yönetmen Director: Abdellatıf Kechıche Senaryo Screenplay:
Abdellatıf Kechıche Görüntü Yön. Director of Photography:
Luboır Bakchev & Sofıan El Fanı Kurgu Editing: Camılle
Toubkıs, Ghalya Lacroıx, Laurent Rouan, Albertıne Lastera
Müzik Music: Slaheddıne Kechıche Oyuncular Cast: Yahıma
Torres, Andre Jacobs, Olıvıer Gourmet, Elına Löwensohn,
Françoıs Marthouret, Mıchel Gıontı Yapımcılar Producers:
Marın Karmıtz, Nathanaël Karmıtz, Charles Gıllıbert Yapım
Production Co.: MK2 Dünya Hakları World Sales: MK2

Paris 1817, the Royal Academy of Medicine. “I have
never seen a human head so similar to that of an ape,”
says anatomist Georges Cuvier, and a group of
distinguished colleagues break out in cheers. Saartjie
Baartman, the “Hottentot Venus”, was a Khoi Khoi
woman from South Africa who was taken to London in
1810 and exhibited as a freak. Four years later she was
taken to France, where she became the object of
scientific and medical research, and, after her death the
following year, an icon of racial inferiority and black
female sexuality. Her unusually oversized features
brought her fame in return of captivity and unspeakable
suffering. She was not just a mute symbol of
victimhood, but also a woman capable of fierce
defiance. Yahima Torres, who delivers a riveting portrait
of this icon of slavery, is a native of Havana and she had
to gain more than 13 kilos for her first film role.
Inspired by Baartman’s true story, director Abdellatif
Kechiche delivers an intriguing examination of racism.
In 2002, South Africa requested Baaartman’s remains
from France and that was when Kechiche was intrigued
by her story, as a mysterious figure: “She was a woman
constantly violated by everyone –looking at her, people
only saw a caricature. Faced with the talk from today’s
French politicians, I thought it necessary to remember a
past that isn’t all that far away, nor very glorious.”

Abdellatıf Kechıche
1960’ta Tunus’ta doğdu. Oyuncu, yönetmen ve
senaryo yazarıdır. Yönetmenliğini yaptığı ilk film
2000 yapımı La Faute à Voltaire / Kabahat
Voltaire’de oldu. L’Esquive / Kaçak (2003) ile En İyi
Film ve En İyi Yönetmen dallarında César Ödülü
kazandı. La Graine et le mulet / Balıklı Bulgur
(2007) ile Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü
dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Siyah
Venüs (2010) en son filmidir.
Born in 1960 in Tunis, Tunisia. He is an actor, director and
scriptwriter. He made his directorial debut in 2000 with La Faute à
Voltaire / Blame it on Voltaire. He won a César Award for Best Film
and Best Director L’Esquive / Games of Love and Chance (2003). He
was awarded the Special Jury Prize, the FIPRESCI Prize, and many
more with La Graine et le Mulet / The Secret of the Grain (2007).
Black Venus (2010) is his latest film.
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Cesaret ve merhamet hakkında olağanüstü bir öykü olan
Portakallar ve Günışığı, son yılların en önemli toplumsal
skandallarından birini açığa çıkaran sosyal hizmet
görevlisi Margaret Humphreys’in gerçek hikâyesini
anlatıyor. Bu skandal, İngiltere’den çocukların zorla göç
ettirilmesi… Nottingham’da sade bir yaşam süren
Margaret kendini ateşe atıp yapılan yanlışlara karşı
neredeyse tek başına savaşarak binlerce aileyi yeniden bir
araya getirdi, yetkilileri hesap vermeye zorladı ve bütün
dünyanın ilgisini adaletsizliklere çekti. 1980’li yıllarda
İngiliz hükümetinin yıllarca sakladığı bir sırrı açığa
çıkarmıştı Margaret: daha 19. yüzyıldan başlayarak 1970
yılına kadar, devlet kurumlarında kalan 130.000 çocuk,
İngiliz hükümetinin denetimi altında başta Avustralya
olmak üzere İngiliz devletler topluluğu üyesi ülkelere
gönderilmişti. Dört yaşındaki küçücük çocuklar bile
ebeveynlerinin öldüğü söylenerek dünyanın öbür
ucundaki evlere yollanmıştı. Çoğu, vardığı yerde dehşet
verici tacizlere maruz kaldı. Onlara “portakal ve günışığı”
sözü verildi, fakat zor işlere koşuldular ve hayatları zorluk
içinde geçti. Ailesi için her zaman en iyisini yapmayı
hedeflemiş bir anne olan Margaret, kayıp kızlarını ve
oğullarını arayan, kimsenin yardım etmediği, konuşma ve
savunma talepleri geri çevrilen binlerce kişinin tek
umudu oldu. İngiltere ve Avustralya hükümetleri olaya
ilgi göstermedi, hatta meselenin doğruluğunu bile
kabullenmediler. Bu film Margaret’in fedakârlıklarını tüm
dünyadan izleyicilere aktaracak.
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PORTAKALLAR VE GÜNIŞIĞI
ORANGES AND SUNSHINE

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 104’
Yönetmen Director: Jım Loach Senaryo Screenplay: Rona Munro
Görüntü Yön. Director of Photography: Denson Baker Kurgu
Editing: Dany Cooper Müzik Music: Lısa Gerrard Oyuncular Cast:
Emıly Watson, Davıd Wenham, Hugo Weavıng Yapımcılar
Producers: Camılla Bray, Emıle Sherman, Iaın Cannıng Yapım
Production Co.: Sıxteen Fılms, Sea Saw Fılms Dünya Hakları
World Sales: Icon Entertaınment Internatıonal

An incredible story of courage and compassion, Oranges
and Sunshine tells the true story of Margaret
Humphreys, a former social worker from Nottingham,
who uncovered one of the most significant social
scandals in recent times: the forced migration of
children from the United Kingdom. Almost
singlehandedly, against overwhelming odds and with
little regard for her own well-being, Margaret reunited
thousands of families, brought authorities to account
and worldwide attention to an extraordinary miscarriage
of justice. In the 1980s, she discovered a secret that the
British government had kept hidden for years: from the
19th century until 1970, 130,000 children in care had
been sent abroad to commonwealth countries, mainly
Australia. Children as young as four had been told that
their parents were dead, and been sent to children’s
homes on the other side of the world. Many were
subjected to appalling abuse. They were promised
oranges and sunshine, they got hard labour and life in
institutions. A working mother trying to do her best for
her own family, Margaret became the only hope for
thousands in search of other lost sons and daughters,
who have no-one to help them, speak for them or
defend them. The British and Australian governments
show no interest in even acknowledging their existence.

J›m Loach
1969’da İngiltere’nin Bath kentinde doğdu.
Felsefe öğrenimi gördü. TV için filmler çekti;
Hotel Babylon, Shameless, Coronation Street ve
Holby Blue gibi birçok dizide çalıştı. Oranges and
Sunshine / Portakallar ve Günışığı (2010) ilk uzun
metrajlı filmidir. Yönetmen Ken Loach’un
oğludur.
Born in 1969 in Bath, England. He studied
philosophy at university. He directed drama for TV and has worked
on many of the most popular shows of recent times including Hotel
Babylon, Shameless, Coronation Street, and Holby Blue. Oranges and
Sunshine (2010) is his first feature. He is director Ken Loach’s son.
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Cebimde Kan Var, Kongo’da yasadışı işletilen madenler
ile cep telefonlarımız arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Cep
telefonumuzla iletişim kurduğumuz her an, Kongo’da
işlenen suçlarda bizim de parmağımız oluyor. Cep
telefonlarımızı pek seviyoruz, üstelik her zamankinden
fazla model bulunuyor artık. Ne var ki, cep telefonu
üretiminde kullanılan minerallerin büyük kısmı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki maden
yataklarından elde ediliyor. Batı dünyası ise bu şaibeli
mineralleri satın alıyor; bu sebeple, insan hakları
örgütlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en
kanlı çatışma dediği iç savaşı körüklüyor. Son on beş yıl
boyunca Kongo’daki çatışmalarda beş milyondan fazla
insan hayatını kaybetti, üç yüz bin kadın tecavüze uğradı.
Film, kalay üretiminde kullanılan ve cep telefonları da
dahil olmak üzere neredeyse tüm elektronik eşyaların
yapımında kullanılan kasiterit madenine odaklanıyor.
Yönetmen Frank Poulsen, Kongo’ya gidip farklı silahlı
örgütlerin kontrol altında tuttuğu, çocuk işçilerin kazıda
çalıştığı dünyanın en büyük kalay madenine giriyor.
Nokia bu şaibeli madenlerden satın almayarak savaşı
finanse etmediğinin teminatını veremiyor. Cebimde Kan
Var, Kongo’daki savaşta bizim sorumluluğumuzu ve
kurumların sosyal sorumluluğunu sorguluyor.
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CEBİMDE KAN VAR
BLOD I MOBILEN
BLOOD IN THE MOBILE
DANİMARKA DENMARK / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 82’
Yönetmen Director: Frank Pıaseckı Poulsen Görüntü Yön.
Director of Photography: Adam Wallensten, Lars “Skree”, Frank
Pıaseckı Poulsen Kurgu Editing: Mıkael Kloster Ebbesen Müzik
Music: Krıstıan Eıdnes Andersen Yapımcı Producer: Ole
Tornbjerg Yapım Production Co.: Koncern TV-og
Fılmproduktıon A/S, Chılı Fılm, Gebrueder Beetz
Fılmproduktıon Dünya Hakları World Sales: Danısh Fılm
Instıtute

Blood in the Mobile is the story about how our phones
are connected to illegal mining in Congo (DRC). Every
time we communicate through our cell phones, we are
associated with the crimes in Congo. We love our cell
phones, and the selection between different models has
never been bigger. But the production of phones has a
dark, bloody side. The main part of minerals used to
produce cell phones are coming from the mines in the
Eastern Democratic Republic of Congo. The Western
World is buying these so-called conflict minerals and
thereby financing a civil war that, according to human
rights organisations, has been the bloodiest conflict
since World War II: During the last 15 years, the conflict
has cost the lives of more than 5 million people, and
300,000 women have been raped. The film focuses on
cassiterite –a mineral used for producing tin, which is
in turn used for the production of all kinds of electronic
devices, including mobile phones. Director Frank
Poulsen travels to Congo, gets access to the country’s
largest tin-mine, which is being controlled by different
armed groups, and where children work to dig out the
minerals that end up in our phones. Nokia cannot
guarantee that they are not buying conflict minerals and
thereby financing the war. Blood in Mobile is a film
about our responsibility for the conflict in the DR
Congo and about corporate social responsibility.

Frank P›aseck› Poulsen
1975’te doğdu. Sinemaya Kopenhag’daki bir TV
kanalında başladı. Danimarka Ulusal Sinema
Okulu’ndan mezun oldu. İlk olarak devlet
televizyonunda yönetmen, fotoğrafçı ve senaryo
yazarı olarak çalıştı. Guerilla Girl (2005) ile dünya
çapında ilgi çekti. Blod i mobilen / Cebimde Kan
Var (2010) en son belgeselidir.
Born in 1975 in Denmark. He began his film
career at a Copenhagen TV network. He graduated from the
National Film School of Denmark. He worked as director,
photographer and scriptwriter, primarily for the national
broadcaster. Guerrilla Girl (2005) attracted worldwide interest. Blod i
mobilen / Blood in the Mobile (2010) is his latest documentary.
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On iki yaşındaki Malia, Sudan’ın Nuba Dağları’ndaki
köylerine yapılan bir baskında babasının kollarından
koparılıp alınır. Dövülüp köle olarak satılır ve sonraki altı
yılını Sudanlı bir ailenin yanında çalışarak geçirir. On
sekiz yaşına geldiğinde çalışmak için Londra’ya
gönderilir. Bu büyük şehir tıpkı önceki ev gibi hızla bir
hapishaneye döner. Malia’nın çaresiz hali, konuştuğu hiç
kimse tarafından fark edilmez ve umursanmaz.
Pasaportu elinden alınmış, konuşursa Sudan’daki
ailesine zarar verileceği korkusuyla yaşamaktadır.
Acıması olmayan, yabancı bir çevrede hapistir. Sudan’a
gitmek ve hep kızının yaşadığı ümidini taşıyan, bu ümitle
kızını aramaktan hiç vazgeçmeyen babasına kaçmak için
tüm gücünü kullanmalıdır. Oscar ödüllü İskoçya’nın Son
Kralı’nın senaristi ve yapımcısı Gabriel Range’ın yönettiği
Ben Köleyim, modern zamanlarda bir kadının özgürlük
için verdiği savaşımı ele alan olağanüstü bir hikâye
anlatıyor. Ev işlerinde çalışmak üzere yerinden edilmiş
kişilerin gerçek hayat hikâyeleri bu filmin esin kaynağı.
İngiliz İçişleri Bakanlığı’na göre halen bu ülkede çalışan
köle sayısı 5.000’e varıyor. Film, Sudanlı bir diplomatın
evinde hizmetçilik yapan, insan hakları savunucusu
Mande Nazer’in gerçek hikâyesine dayanıyor.
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BEN KÖLEYİM
I AM SLAVE

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 82’
Yönetmen Director: Gabrıel Range Senaryo Screenplay: Jeremy
Brock Görüntü Yön. Director of Photography: Robbıe Ryan Kurgu
Editing: Brand Thumım Müzik Music: Harry Escott & Molly
Nyman Oyuncular Cast: Wunmı Mosaku, Isaach de Bankolé,
Lubna Azabal, Igal Naor, Hıam Abbass, Nathalıe Mghoı
Yapımcı Producer: Andrea Calderwood Yapım Production Co.:
Slate Fılms Dünya Hakları World Sales: ContentFılm
Internatıonal

In the Nuba Mountains of Sudan, the 12-year-old Malia
is snatched from the arms of her father during a raid on
their village. Beaten and sold into slavery, she spends
the next six years of her life working for a Sudanese
family, then at 18, she is sent to work in London. The
city swiftly becomes as much a prison as the home in
which she is kept; hidden in plain sight, Malia’s
desperate situation goes unnoticed or uncared for by
everyone she comes into contact with. Stripped of her
passport and living in terror of what might happen to
her family in the Sudan should she speak out, Malia is
trapped in an unforgiving, alien environment. She has
to call on all her strength to make a dramatic escape
back to Sudan and to the father who never gave up hope
she was alive, and who never stopped searching for her.
From the writer and producer of Oscar-winning The
Last King of Scotland, I Am Slave is an extraordinary
story about one woman’s fight for freedom from
modern day slavery. The real life accounts of displaced
persons sold into domestic servitude in the UK were the
inspiration for this film. UK Home Office figures put
the number of victims currently in slavery in the UK at
5,000 people. The film itself is based on the story of
Mende Nazer, who became a human rights activist after
serving in the home of the Sudanese diplomat.

Gabr›el Range
İngiltere’nin Galler bölgesinde doğdu. Bristol
Üniversitesi’nde eczacılık okudu. Cardiff
Üniversitesi’nde gazetecilik üzerine doktora yaptı.
İngiltere ve İspanya’da gazeteci olarak çalıştı.
İngiliz televizyonları için The Great Dome Robbery
(2002) ve The Menendez Murders (2002) başta
olmak üzere birçok yarı-belgesel yönetti. The Day
Britain Stopped (2003) ile BAFTA’da En İyi Yeni
Yönetmen adayı oldu, sonra The Man who Broke Britain (2004) adlı
filmini çekti. 2005’te kendi şirketi Borough Films’i kurdu. Death of a
President / Bir Başkanın Ölümü (2006) ile Toronto’da FIPRESCI
Ödülü aldı (2006), aynı yıl Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandı.
Ben Köleyim (2010) son filmidir.
Born in Wales. He studied medicine at Bristol University before
completing a postgraduate degree in journalism at Cardiff
University. He worked as journalist in the UK and Spain. He has
directed docudramas for British television, including The Great
Dome Robbery (2002), The Menendez Murders (2002), he was
nominated for a BAFTA for Best New Director with The Day Britain
Stopped (2003), and he later made The Man who Broke Britain (04).
In 2005 he set up his own company Borough Films. Death of a
President (2006) won the FIPRESCI Prize at Toronto in 2006, and
the 2006 International Emmy. I Am Slave (2010) is his latest film.

Kudüs’ün en büyük fırınının insan kaynakları müdürünün
başı derttedir. Eşinden ayrılmış, kızıyla arası kötü ve
nefret ettiği işinde sıkışıp kalmıştır. Firma işçilerinden
olan yabancı bir kadın bir intihar bombası nedeniyle
ölünce cesedi sahipsiz kalır ve fabrika gaddarlık ve
fütursuzlukla suçlanır. İnsan kaynakları müdürü işleri
yoluna koyması için görevlendirilir, ama İsrail’den
Romanya’ya uzanan yolu pek karmaşık olacak, evinden
uzakta, tanımadığı bir kadına karşı son görevini yerine
getirmek için çıktığı yolculukta kendi insanlığını ve
mesleğine verdiği önemi yeniden keşfedecektir. İsrail’in
2011 Oscar adayı olan İnsan Kaynakları Müdürü’nün
yönetmeni Eran Riklis, başrol oyuncusunun zoraki aldığı
görevin çekiciliğine kapılmış: “Belirsiz olsa da görevi
sonradan onun bir parçası haline geliyor; kişisel olduğu
kadar ulusal, bedensel olduğu kadar duygusal da bir
yolculuk, çıkılan. Asıl görevi, ölüm yoluyla yaşamı
araştırmak ve bulmak. Benim büyüleyici ve ilgi çekici
bulduğum bir kavram bu. Bu nedenle ben de müdürün,
ölü kadının ve diğer gezginlerin yolculuğuna eşlik ettim;
yolun sonunda insanoğlunun şimdiki, geçmişteki ve
yarınki haline dair alçak gönüllü ve anlamlı bir düstur
bulacağımı ümit ettim.”
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İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
SHLIHUTO SHEL HA’MEMUNEH
AL MASH’ABEI ENOSH
THE HUMAN RESOURCES
MANAGER
İSRAİL-ALMANYA-FRANSA-ROMANYA ISRAEL-GERMANYFRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 103’
Yönetmen Director: Eran Rıklıs Senaryo Screenplay: Noah
Stollman Görüntü Yön. Director of Photography: Raıner
Klausmann Kurgu Editing: Tova Ascher Müzik Music: Cvrıl
Morın Oyuncular Cast: Mark Ivanır, Gurı Alfı, Noah Sılver,
Rozına Cambos, Julıan Negulesco, Bogdan Stanoevıtch
Yapımcı Producer: Haım Mecklberg, Estee Yacov-Mecklberg,
Elıe Meırovıtz, Thanassıs Karathanos, Karl Baumgartner,
Tudor Gıurgıu, Talıa Kleınhendler Yapım Production Co.: 2
Team Productıons, Pallas Fılm, EZ Fılms, Haı Huı
Entertaınment, Pıe Fılms Dünya Hakları World Sales: Pyramıde
Internatıonal

The Human Resources Manager of Jerusalem’s largest
bakery is in trouble. He’s separated from his wife,
distanced from his daughter and stuck in a job he hates.
When one of his female employees, a foreign worker, is
killed in a suicide bombing and her body remains
unclaimed, the factory is accused of inhumanity and
indifference. The HR Manager is sent on a mission to
make things right, and he embarks on a complex
journey from Israel to Romania. Far from home, on a
mission to honour a woman he didn’t even know but
has somehow grown to admire, the Human Resources
Manager rediscovers his own humanity and his ability
to truly care for human resources. Israel’s Oscar entry
for 2011, The Human Resources Manager is directed by
Eran Riklis, who has been attracted to the protagonist
because of the mission that has been forced upon him:
“The mission is obscure but then becomes a part of
him; it is personal yet national, emotional yet physical.
The mission is about exploring, revealing life through
death, a concept which I find fascinating and
challenging. So I embarked on the journey with the
Manager, the dead woman and all the other fellow
travellers, hoping that at the end of the journey lies a
humble yet significant statement on the human
condition now, yesterday and tomorrow.”

Eran R›kl›s
1954’te doğdu. İngiltere’de, Beaconsfield’de
bulunan Ulusal Sinema Okulu’ndan mezun
olduktan sonra, ilk uzun metrajlı filmi olan, siyasi
gerilim türündeki B’Yom Bahir Ro’im et
Dameshek’i çekti. Çok sayıda TV filmi, dizisi,
reklam filmi ve kısa film yönetti.
Born in 1954. Upon graduating from the
National Film School in Beaconsfield, England,
he completed his first feature B’Yom Bahir Ro’im et Dameshek / On
A Clear Day You Can See Damascus, a political thriller. He directed
numerous TV films, series, commercials, and short films.
Filmleri F›lmography
1984 On A Clear Day You Can See Damascus
1991 Gmar Gavia
1993 Zohar
1999 Vulcan Junction
2004 Suriyeli Gelin Syrian Bride
2008 Limon Ağacı Lemon Tree
2010 İnsan Kaynakları Müdürü Human Resources Manager
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Yazar ve yönetmen Juanita Wilson’ın bu ilk uzun metrajlı
filmi, Hırvat yazar ve gazeteci Slavenka Drakulic’in
1999’da yayımlanan S: A Novel about the Balkans (S:
Balkanlar Hakkında Bir Roman) adlı kitabından
uyarlandı. 1992’de Bosna Savaşı sırasında geçen
Yokmuşum Gibi, genç bir askerin evine gelip eşyalarını
toplamasını söylemesiyle hayatı paramparça olan
Saraybosnalı genç Samira’nın öyküsünü anlatıyor. Köyün
diğer kadınlarıyla birlikte toplanan ve Bosna’nın ücra bir
bölgesindeki depoya hapsedilen Samira, kamp kurallarını
çabucak öğrenir; ancak, askerleri “eğlendirmek” için
seçildiği gün, gerçek kâbusunun başlangıcı olur. Sahip
olduğu her şey elinden alınmış ve sürekli ölüm
tehlikesiyle yüz yüze, çevresinde gördüğü nefretle tüm
gücüyle mücadele etmeye çalışmaktadır. Cesaretin ya da
deliliğin tetiklediği bir hareketle son bir çareye
başvurmaya karar verir: Kendi gibi olmaya cüret etmek.
Bu basit hareket hayatını kurtaracaktır. Yokmuşum Gibi
sevgiyi, kimliği ve aramızdaki bağlantıları inceleyen
çağdaş bir savaş öyküsü. Samira’yı canlandıran Natasha
Petrovic, henüz ikinci sınıfta okuyan Üsküplü bir
oyunculuk öğrencisi ve film, Petrovic’in ilk oyunculuk
denemesi.
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YOKMUŞUM GİBİ
AS IF I AM NOT THERE

İRLANDA-MAKEDONYA-İSVEÇ IRELAND-MACEDONIA-SWEDEN
2010 / 35 mm / Renkli Colour / 109’
Yönetmen Director: Juanıta Wılson Senaryo Screenplay: Juanıta
Wılson Özgün Roman Original Novel: Slavenka Drakulıc
Görüntü Yön. Director of Photography: Tım Flemıng Kurgu Editing:
Nathan Nugent Müzik Music: Kırıl Dzajkovskı Oyuncular Cast:
Natasha Petrovıc, Fedja Stukan, Jelena Jovanova, Sanja Burıc,
Irına Apelgren, Nenad Mıtevskı, Stellan Skarsgard, Angela
Stojanovska Yapımcılar Producers: James Flynn, Nathalıe
Lıchtenthaeler, Karen Rıchards Yapım Production Co.:
Octagon Fılms Dünya Hakları World Sales: Octagon Fılms

The feature film debut of writer-director Juanita Wilson
is based on the acclaimed 1999 book of the same name
by Croatian writer and journalist Slavenka Drakulic,
which was published in English as S: A Novel about the
Balkans. Taking place during the Bosnian war in 1992,
As If I Am Not There is the story of Samira, a young
woman from Sarajevo, whose life is shattered the day a
young soldier walks into her apartment and tells her to
pack her things. Rounded up with the other women
from the village and imprisoned in a warehouse in a
remote region of Bosnia, she quickly learns the rules of
camp life. However, the day she is picked out to
“entertain” the soldiers, the real nightmare begins.
Stripped of everything she ever had and facing the
constant threat of death, she struggles against all the
hatred she sees around her. In a final act of courage or
madness, she decides to make one last stand: to dare to
be herself. And this simple act saves her life. As If I Am
Not There is a modern war story that explores love,
identity and the connections between us. Natasha
Petrovic who plays Samira is a second year acting
student from Skopje, and the film is her acting debut.

Juanıta Wılson
İrlanda’nın başkenti Dublin’de doğdu. Ulusal
Sanat ve Tasarım Koleji’nde güzel sanatlar
öğrenimi gördü. Paris’teki bir yıllık öğreniminin
ardından Dublin Üniversitesi’nde sanat yönetimi
dalında doktora birincisi oldu. Daha sonra Dublin
Teknoloji Enstitüsü’nde gazetecilik okudu. İlk kısa
filmi olan The Door (2008) uluslararası ödüller
kazandı ve Oscar’a aday gösterildi. 2009’da
Katrin Cartlidge Vakfı’ndan burs kazandı. Birbiri ardına geliştirdiği ve
yapımcılığını üstlendiği filmler arasında H3 (2001) ve Edinburgh Film
Festivali İzleyici Ödülü ile en iyi film dalında İrlanda Film ve
Televizyon İzleyici Ödülü alan Inside I’m Dancing (2004)
bulunmaktadır. Yokmuşum Gibi (2010) ilk uzun metraj yönetmenlik
denemesidir.
Born in Dublin, Ireland. She studied Fine Art in the National
College of Art and Design, and, after a year living and studying in
Paris, she went back to achieve first place on the postgraduate
Diploma in Arts Management in University College Dublin, and
later studied Journalism at the Dublin Institute of Technology. Her
first short, The Door (2008) received international awards and was
nominated for the Oscars. She received the Katrin Cartlidge
Foundation Bursary in 2009. She jointly developed and produced
award-winning feature films H3 (2001) and Inside I’m Dancing
(2004), which won the Edinburgh Festival Audience Award and the
Irish Film and Television Audience Award for Best Film. As If I’m
Not There (2010) is her debut feature film.
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Özgür Gündem gazetesi, basın tarihinin en ilginç
sayfalarından biri. Yayına başladığı 1992 baharından
Olağanüstü Hal Bölgesi’nde satışı yasaklanıp ardından
tamamen kapatıldığı 1993-1994’e dek çok az sayısına
dava açılmadı. Çalışanları öldürülen, bürosu basılan
gazetenin kesintilerle dolu inatçı yolculuğunun basın
özgürlüğü açısından en sorunlu dönemlerden birine
denk gelen durağına bir tanıklık Press. Film, çatışmaların
yoğunlaştığı yıllarda gazete çalışanlarına yönelik baskıyı
odağa alırken, ismiyle de ironiye göz kırpıyor; basın
anlamına gelen “press”in İngilizce’deki bir diğer karşılığı
“baskı”. Senaryosu gazetenin muhabirlerinden Bayram
Balcı’nın yaşadıklarına dayanarak yazılan Press,
gazetecinin toplumsal sorunlar karşısındaki
sorumluluğunu, gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki rolünü,
bugün artık bambaşka bir hal alan “haber”in aslında ne
olduğunu baskı altındaki gazetecilerin ayakta kalma
çabası ekseninde sorguluyor. Özgür Gündem’in baskı ve
tehditlerle defalarca sarsılan Diyarbakır bürosu bu filmde
başrolde. 90’larda Diyarbakır’da gazetecilik yapmanın
güçlüklerine işaret ederken bir insan hakları ihlalleri
panoraması sunmayı da ihmal etmeyen filmin mesajı şu:
“Gerçeğe kurşun işlemez.” Gazetecilerin giderek daha az
yapabildiği “gerçeği yazmak”, belki de artık sadece
Chomsky’nin “Marslı Gazeteci” tahayyülü için mümkün!
– Selen Doğan
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PRESS

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Sedat Yılmaz Senaryo Screenplay: Sedat
Yılmaz Görüntü Yön. Director of Photography: Demir Gökdemir
Kurgu Editing: Sedat Yılmaz Oyuncular Cast: Aram Dildar, Engin
Emre Değer, Tayfur Aydın, Kadim Yaşar, Sezgin Cengiz, Bilal
Bulut, Asiye Dinçsoy Yapımcı Producer: Sedat Yılmaz Yapım
Production Co.: Karıncalar Film Yapım Dünya Hakları World
Sales: Karıncalar Film Yapım

The Özgür Gündem daily constitutes one of the most
interesting chapters in the history of press. From the
spring of 1992, when it published its first issue, to
1993-94, when its sale was banned within the declared
state of emergency region, to be closed altogether later;
it was sued for almost all its issues, employees killed, its
office raided. Press is a witness to this newspapers’
often-interrupted stubborn journey which coincides
with one of the most troubled periods for press
freedom. The film focuses on the pressure geared
towards the newspaper’s employees at a time when
clashes had become intense. It also hints at irony with
its name: the word “press”, which is generally used to
mean newspaper or other printed mediums, is also
indicative of “pressure.” The story is based on the
experiences of one of the newspaper’s reporters,
Bayram Balcı. Press questions a journalist’s
responsibilities in the face of social problems, bringing
out the truth, and the definition of “news”, although the
concept, in the past years, has acquired new meaning.
Özgür Gündem’s Diyarbakır office, which was jolted
many times with pressures and threats, is in the leading
role. While the film displays the difficulties of being a
journalist in Diyarbakır in the ‘90s, it does not fail to
offer a panorama of human rights violations. Here is
Press’s message: “No bullet can pierce through the
truth.” Maybe “writing the truth,” which journalists are
decreasingly capable of doing, is still only possible for
Chomsky’s envisagement, “The Journalist from Mars”.
– Selen Doğan

Sedat Yılmaz
1972’de doğdu. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
bölümünde bir süre okuduktan sonra, 1996’da
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema-TV bölümüne girdi. 2000-2003 arasında
bir kültür vakfında sinema çalışmaları yaptı. Bu
dönemde Yetmişinci Gün (2000) ve Kelepçe
(2002) adlı filmleri çekti. 2003’te bir arkadaşıyla
birlikte kendi yapım şirketi Karıncalar
Prodüksiyon’u kurdu ve çok sayıda tanıtım filmi, eğitim filmleri, ticari
belgeseller ve video klipler çekti. Reklam filmlerinin kurgusunu yaptı.
Diyarbakır Festivali’nde üç yıl kurgu atölyesi çalışmalarını sürdürdü.
Değişik dergilerde sinema yazıları yazdı, konferanslara katıldı. Halen
kendi yapım şirketinde çalışmalarını sürdürmektedir. Press (2010) ilk
uzun metrajlı filmidir.
Born in 1972. After attending Middle East Technical University
(METU) Computer Science Department for a while, in 1996 he
attended the Film-TV Department at Marmara University, Faculty of
Fine Arts. Between 2000 and 2003 he conducted short film
workshops with young filmmakers. He made the film The 70th Day
(2000) and The Handcuff (2002). He gave lectures on editing. In
2003, he co-founded a production company, Karıncalar Production,
where he shot many commercial, educational, corporate films and
videos. He conducted workshops on editing at the Diyarbakir
Festival for three years. He published articles on cinema in various
magazines. Press (2010) is his first film.
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Yedi yönetmen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
“Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı
vardır” yazılı 18. maddesinden esinle farklılıklara karşı
hoşgörü ve saygı temalarını yaratıcı bir biçimde işliyor.
Tata Amaral’ın yönettiği Carnaval dos Deuses / Tanrı
Karnavalı adlı filmde bir grup Brezilyalı çocuk, karnaval
için kostüm hazırlarken farklı dini ritüeller hakkında
konuşuyor. Fanny Ardant’ın Chimeres Absentes / Olmayan
Hayaller’i parası olmadığı için okul kantininden yemek
alamayan Sonietchka adındaki Roman kızla ona yardım
eden Malvina adlı müzik öğretmeninin hikâyesini
anlatıyor. Hüseyin Karabey’in canlandırma filmi No
Darkness Can Make Us Forget / Hiçbir Karanlık
Unutturamaz, suikasta kurban giden Ermeni gazeteci
Hrant Dink hakkında. Indistance un Padre / Uzaklarda Bir
Baba’da Masbedo bir çocuğun ölümünü gizli bir
trajediden evrensel bir drama çeviriyor. Idrıssa
Ouedraogo La Longue Marche du Cameleon /
Bukalemunun Uzun Yürüyüşü ile Afrika’daki animist
davranış geleneğini ve batıl inançları inceliyor. Halen
İran’da hapiste tutulan Jafar Panahi The Accordion /
Akordeon’da ellerinden akordeonları alınan iki sokak
müzisyenini izliyor. Son olarak Robert Wilson’un filmi
GAO şiddetsizlik ruhunu Nobel ödüllü yazar Gao
Xingjian’ın yüzü üzerinden anlatıyor.

YARIﬁMA DIﬁI
OUT OF COMPETITION

O ZAMAN VE ŞİMDİ,
2010’DA SINIRLARIN VE
FARKLILIKLARIN ÖTESİNDE
THEN AND NOW,
BEYOND BORDERS AND
DIFFERENCES IN 2010
BREZİLYA-FRANSA-TÜRKİYE-İTALYA-BURKİNA FASO-İRAN-ABD
BRAZIL-FRANCE-TURKEY-ITALY-BURKINA FASO-IRAN-USA
2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 60’
Yönetmenler Directors: Tata Amaral, Fanny Ardant, Hüseyin
Karabey, Masbedo, Idrıssa Ouédraogo, Jafar Panahı, Robert
Wılson Yapımcı Producer: Art for the World Yapım Production
Co.: Unıted Natıons, Allıance of Cıvılızatıons, Councıl of
Europe Kaynak Print Source: Asi Film Yapım

TÜRKİYE SİNEMASI 2010-2011
TURKISH CINEMA 2010-2011

Türkiye sinemasının son dönem yapımlarının bir araya
geldiği bu kapsamlı bölümde Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye
Sineması ve Belgeseller başlıkları altında yaklaşık elli
film yer alıyor. Bu yıl Altın Lale için on üç film yarışıyor.
Thıs comprehensıve sectıon brıngs together the latest
productıons of Turkısh Cınema consıstıng close to 50
fılms ın the Natıonal Competıtıon, New Turkısh Cınema
and Documentarıes subsectıons. Thırteen fılms wıll be
vyıng for the Golden Tulıp thıs year.

Seven directors creatively explore the themes of
tolerance and respect for differences inspired by Article
18 of the Universal Declaration of Human Rights,
which states “Everyone has the right to freedom of
thought, conscience and religion.” In Carnaval dos
Deuses / God Carnival by Tata Amaral, a group of
Brazilian children talk about different religious rituals
as they make costumes for the Carnival. In Chimères
Absentes / Absent Dreams by Fanny Ardant, Sonietchka,
a Roma girl, cannot eat in the school canteen because
she is poor, and she is helped by her music teacher
Malvina. In No Darkness Can Make Us Forget by
Hüseyin Karabey the animation film depicts the
Armenian journalist Hrant Dink who was assassinated.
Distante un padre / Far Away a Father by Masbedo turns
an intimate tragedy, the death of a child, into a universal
drama. La longue marche du caméléon / The Long March
of a Chameleon by Idrissa Ouédraogo examines the role
of traditions and superstitions of the animistic practices
in Africa. The Accordion by Jafar Panahi, who is
currently in jail in Iran, is about two young street
musicians whose accordion is taken away from them,
due to an accident. And finally GAO by Robert Wilson
focuses on the spirit of non-violence through the face of
Nobel prize-winning writer Gao Xingjian.

Tata Amaral, Fanny Ardant, Hüseyin Karabey, Masbedo,
Idrıssa Ouédraogo, Jafar Panahı, Robert Wılson
Tata Amaral 1961’de San Paolo’da doğdu; orada yaşıyor ve
çalışıyor. Fanny Ardant 1949’da Fransa’da Saumur’da doğdu; Paris’te
yaşıyor ve oyunculuk yapıyor. Hüseyin Karabey 1970’te İstanbul’da
doğdu; İstanbul’da yaşıyor ve yönetmenlik yapıyor. Masbedo ikilisi
Nicolò Massazza (Milano, 1973) ve Jacopo Bedogni (Sarzana, 1970)
Milanolu video sanatçıları. Idrissa Ouedrago 1954’te Burkina Faso’da,
Sanfora’da doğdu; Ouagadougou’da yaşıyor ve çalışıyor. Yönetmen
Jafar Panahi 1960’ta İran’da, Mianeh’de doğdu; düşüncelerinden
dolayı halen hapiste. Mimar Robert Wilson, Waco,’da, Teksas’ta
1941’de doğdu; New York’ta yaşıyor.
Tata Amaral was born in San Paolo in 1961, where she lives and
works as director. Fanny Ardant was born in Saumur, France, in
1949. She is an actress who lives and works in Paris. Hüseyn
Karabey was born in Istanbul in 1970. He is a director who lives and
works in Istanbul. Masbedo are Nicolò Massazza (1973, Milan) and
Jacopo Bedogni (1970, Sarzana), they are audio-visual artists who
live and work in Milan. Idrissa Ouedrago was born in Banfora,
Burkina Faso in 1954. He lives and works in Ouagadougou. Jafar
Panahi was born in 1960 in Mianeh, Iran. He is a director who is
currently jailed for his thoughts. Robert Wilson was born in Waco,
Texas, USA in 1941. He is an architect who lives in New York.

Tema Sponsoru Theme Sponsor
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Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir neoliberal bir yol
üzerinde yıkıma doğru giden İstanbul’un hikâyesini
anlatıyor. Filmde mahallelerindeki evlerin yıkılışından
barınma hakkı için mücadele edişlerine göçmen bir aileyi
izliyoruz. Aynı zamanda uzmanların gözünden
canlandırma haritalar ve grafiklerle şehri makro ölçekte
izliyoruz. Mantar gibi yükselen gökdelenlerin tepesinden
Boğaziçi’nin altındaki Marmaray tünellerine, kuzeydeki
ormanlardan güneydeki tarihi mahallelere, izole edilmiş
yoksulluk adalarından zenginlerin villalarına… 15
milyonluk nüfusu 30 milyona doğru yol alan İstanbul...
Araç sayısı 2 milyondan 8 milyona doğru giden
İstanbul... Çok yakında bütün bölgeyi yutacak olan
İstanbul... Bu filmdeki, daha önce hiç görmediğiniz bir
İstanbul.

ULUSAL YARIﬁMA
NATIONAL COMPETITION

EKÜMENOPOLİS:
UCU OLMAYAN ŞEHİR
ECUMENOPOLIS:
CITY WITHOUT LIMITS
TÜRKİYE-ALMANYA TURKEY-GERMANY / 2011 / HDCAM / Renkli
Colour / 88’
Yönetmen Director: İmre Azem Görüntü Yön. Director of
Photography: İmre Azem Kurgu Editing: Arzu Volkan & Eray
İlhan Müzik Music: Lari Dilmen & Nilüfer Ormanlı Yapımcılar
Producers: Gaye Günay & Stephan Anspıchler Kaynak Print
Source: Gaıa Fılms

Yaz tatilini anneannesiyle dedesinin Doğu Karadeniz
Dağları’ndaki yayla evinde geçiren Zefir’in günleri
annesinin bir gün gelip onu alıp götürmesini beklemekle
geçmektedir. Görkemli doğanın içinde küçücük kalan
Zefir, zamanın durağanlığında kendi zamanını da
yitirecek, düşleriyle gerçeğini karıştırmaya başlayacaktır.
Neyse ki beklentisi annesinin dönmesiyle son bulur; ama
onu almaya değil, hatta daha uzun bir yolculuğa
çıkmadan önce vedalaşmaya etmeye gelmiştir anne.
Bunu öğrendiğinde öfkesi kontrol edilemez hale gelir.
Belma Baş’ın, gördüğü bir rüyadan yola çıkarak çektiği
Zefir, sessizliğin hüküm sürdüğü doğanın içinde bir kız
çocuğunun yaşam kadar ölümle de tanışmasını anlatıyor
ve çocukluğun hiç de masum bir çağ olmadığını
gösteriyor. Doğayı bir aktöre dönüştüren Baş, rüyasına
çocukluk anılarını da ekleyip oyuncularını ailesinden
seçerek seyircinin gerçeklik algısıyla oynuyor. Zefir’le
birlikte neyin gerçek neyin düş olduğunu karıştırmaya
başladığınız filmin finali de seyircinin yorumuna
bırakılıyor. Adını batıdan esen hafif ve ılık rüzgârdan alan
Zefir, Baş’ın yine bir rüzgârın adını verdiği Poyraz’la
başladığı üçlemenin de ikinci halkası.
– Mehmet Uğur Yüksel

ULUSAL YARIﬁMA
NATIONAL COMPETITION

ZEFİR
ZEPHYR

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 93’
Yönetmen Director: Belma Baş Senaryo Screenplay: Belma Baş
Görüntü Yön. Director of Photography: Mehmet Y. Zengin Kurgu
Editing: Berke Baş Oyuncular Cast: Şeyma Uzunlar, Vahide
Gördüm, Sevinç Baş, O. Rüştü Baş, Fatma Uzunlar, Harun
Uzunlar Yapımcılar Producers: Seyhan Kaya & Birol Akbaba
Yapım Production Co.: Filmik Productıon, FC İstanbul Dünya
Hakları World Sales: Medıt GmbH

Ecumenopolis: City Without Limits tells the story of
Istanbul on a neo-liberal course to destruction. We will
follow the story of a migrant family from the demolition
of their neighbourhood to their on-going struggle for
housing rights. We will also look at the city on a macro
level with animated maps and graphics through the eyes
of experts, going from the tops of mushrooming
skyscrapers to the depths of the railway tunnel under
the Bosphorus strait; from the historic neighbourhoods
in the south to the forests in the north; from isolated
islands of poverty to villas of the rich. It’s an Istanbul
going from 15 million to 30 million. It’s an Istanbul
going from 2 million cars to 8 million. It’s an Istanbul
that will soon engulf the entire region. It’s an Istanbul
you have never seen before.

Spending her summer vacation in her grandparent’s
house in the mountains of the Eastern Black Sea region,
Zefir looks forward to the day her mother will come to
take her away. She finds herself to be tiny in the
magnificence of nature. She loses track of her own time
in the idleness of time and starts confusing her dreams
with reality. Thankfully, her anticipation ends with the
return of her mother. However, the mother has not
come to take Zefir, but instead to bid her farewell before
embarking on a much longer journey. When Zefir finds
this out, her rage becomes uncontrollable. The story,
which was based on a dream that director Belma Baş
had, depicts a young girl getting acquainted with life as
much as with death, in nature where silence prevails.
Zefir shows that childhood is not an innocent period at
all. Turning nature into one of her actors, Baş plays with
the viewers’ perception of reality by adding her own
childhood memories into her dream and by choosing
the cast from her own family. The finale of the film,
where the audience, along with Zefir, begins to confuse
what is real and what is a dream, is left up to the
interpretation of the viewer. Zefir takes its name from a
soft, mild breeze blowing from the west, and it is the
second installment of Baş’s trilogy that started with the
short Poyraz, which takes its name from another wind.
– Mehmet Uğur Yüksel

İmre Azem
1975’te İstanbul’da doğdu. New Orleans’taki
Tulane Üniversitesi’nde siyaset ve Fransız
Edebiyatı okudu. 1996’da mezun olduktan sonra
New York’a taşındı. 2004’te küçük video
prodüksiyonlarında, kısa filmlerde, belgesellerde
ve bağımsız uzun metraj filmlerde görüntü
yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Kurguyu
öğrendi, küçük bağımsız projelerde kurgucu
olarak çalıştı. 2007’de ilk uzun metraj projesi olan Ekümenopolis’i
çekmek üzere İstanbul’a taşındı.
Born in 1975 in Istanbul. In 1998 he graduated from Tulane
University in New Orleans with degrees in Political Science and
French Literature. After graduating in 1998 he moved to New York.
In 2004, he started working as a director of photography in small
video productions, short films, documentaries, and even an
independent feature film. He learned editing, and worked as editor
on small independent projects. In 2007, he moved to Istanbul to
embark on his directorial debut project, Ecumenopolis.

Belma Baş
1969’da Ordu’da doğdu. 1992’de İstanbul
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
mezun oldu. 1991-1998 arasında sinema
kurumlarında uluslararası ilişkiler ve festival
koordinatörü olarak çalıştı. Poyraz adlı ilk kısa filmi
2006 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için
yarıştı, yurtiçinde ve yurtdışında ödüller kazandı.
Zefir (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1969 in Ordu. She received her BA in English Literature
from Istanbul University in 1992. She worked for Turkish film
institutions as international relations and festival manager from
1991 to 1998. Her debut short Poyraz premiered in the official
competition at the 2006 Cannes Film Festival and won numerous
awards in Turkey and abroad. Zephyr (2010) is her debut featurelength film.
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“Ensest, uluslararası sözleşmelerle korunan temel insan
haklarına yapılan en korkunç saldırılardan biri.” İkinci
filmi Atlıkarınca’da toplumun tabu kozasında
hassasiyetle koruyageldiği enseste çomak sokan
yönetmen Başarır böyle diyor ve ekliyor: “Buzdağının
görünen kısmına ayna tuttuk.” Yakın zamana dek
kapsamlı araştırmalara bile giremeyen ensest, varlığını
kutsalla tümleyen “aile” birliğinde en saklı bırakılan
istismar biçimi. Verilere göre ensest saldırganlarının
yarıdan fazlasının öz baba olması sorunun vehametini
ortaya koymakla kalmıyor, istismarcıları en yakınımızda
aramak gerektiğini de fısıldıyor. Bir kasabada yaşayan
çekirdek ailenin hikâyesi hattında bu soruna odaklanan
film, korku ve mutsuzluk kaynağı olarak istismarcı babayı
deşifre ederken yaraya parmak basmakla yetinmiyor; aynı
zamanda aile içi cinsel istismarın yalnızca “eğitimsiz”,
“yoksul” kesimde görüldüğü, saldırganların “hasta”,
“alkolik” olduğu gibi önyargıları da ters yüz ediyor.
Atlıkarınca, yaygınlığı henüz yeterince telaffuz edilemeyen
ensesti sinemanın sınırları öteleyen dilini kullanarak
görünür kılıyor. İlksen Başarır-Mert Fırat ikilisi bundan
sonra da benzeri sorunların tartışılmasına beyazperdede
yeni kapılar açacaklarının sinyallerini bu filmle veriyor;
çünkü onlar da biliyor ki bir suçu görmezden gelmek o
suça ortak olmaktır.
– Selen Doğan

ULUSAL YARIﬁMA
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ATLIKARINCA
MERRY-GO-ROUND

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: İlksen Başarır Senaryo Screenplay: İlksen
Başarır & Mert Fırat Görüntü Yön. Director of Photography: Hayk
Kirakosyan Kurgu Editing: Erkan Özekan Müzik Music: Ahmet
Kenan Bilgiç Oyuncular Cast: Mert Fırat, Nergis Öztürk,
Zeynep Oral, Semra Çeyrekbaşı, Sercan Badur, Oğulcan Güler
Yapımcılar Producers: Esi Gülce, Hazal Dut, Zeynep Günay
Melemez Yapım Production Co.: Kutu Film, Most Productıon
Dünya Hakları World Sales: Kutu Film

“Incest is one of the most horrible attacks on human
rights protected under international agreements,” says
director İlksen Başarır. In her second film Merry-GoRound, she digs into the subject of incest, which the
society has been sensitively sheltering in its cocoon of
taboos. Başarır adds, “We held a mirror to the tip of the
iceberg.” Incest, which was not covered by extensive
research until recently, is the most concealed form of
abuse within the “family union,” which complements
its existence with the holy. According to the figures,
more than half of the offenders are the victims’ own
fathers. This not only demonstrates the gravity of the
situation, but also utters the need to search for the
abusers among those closest to us. The film focuses on
these problems through the story of a nuclear family
living in a small town. While exposing the abusive
father, who is a source of fear and unhappiness, MerryGo-Round touches a nerve and upsets prejudices, such
as the preconception that sexual domestic abuse is seen
only among the “uneducated” and “poor” segments of
the society or that the offenders are “sick” or “alcoholic”.
A factuality whose extensiveness cannot yet be
sufficiently vocalised, incest is rendered visible by the
film through the utilisation of a narrative that pushes
the limits. With this film, the İlksen Başarır–Mert Fırat
duo indicates that they will continue to open new doors
in the silver screen for the discussion of similar
subjects. Because they, too, know that ignoring a crime
is taking part in it.
– Selen Doğan

İlksen Başarır
1978’de İstanbul’da doğdu. Saint-Benoit
Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.
2000’de İstisnai Filmler ve Reklamlar’da (İFR)
yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. İlk
sinema filmi deneyimini Semir Aslanyürek’in
Şellale adlı filmiyle yaşadı. İlk filmi Başka Dilde Aşk
(2009) Antalya Altın Portakal Film Festivali Kent
Konseyi Jüri Özel Ödülü ile Ankara Film Festivali Jüri Özel Ödülü
dahil çok sayıda ödül kazandı. Atlıkarınca (2010), 2005’ten bu yana
birçok projede çalışan yönetmenin ikinci filmidir.
Born in 1978 in İstanbul. After Saint-Benoit French High School,
she graduated from Marmara University Faculty of
Communication. In 2000, she began working as assistant director
at the İstanbul-based production company İFR and contributed to
numerous commercials and feature films. Her first experience in
feature movies was Şellale / The Waterfall as assistant to director
Semir Aslanyürek. Her first feature Başka Dilde Aşk / Love in
Another Language (2009), won several awards including the Antalya
City Council Special Jury Award and the Ankara Film Festival
Special Jury Award. Atlıkarınca / Merry-Go-Round (2010), is her
second feature film of the director who has been working in film
since 2005.
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Bu hikâyedeki fikir, bir çözüm önerisi getirmekten çok, iki
farklı coğrafyadan birbirlerinin yüzünü bile görmemiş iki
gencin, hayatın hiçbir noktasında kesişmeyen hikâyesini
bu iki gencin babalarının dramı üzerinden anlatıyor. Biri,
ülkenin siyasi-politik durumunun farkında bile olmadan
sevdiği kızın peşine düşen bir Karadenizli çocuğun
babası, diğeriyse dağ başında küçücük bir köyde yalnız
yaşayan ve tüm çabalarına rağmen oğlunun dağa
çıkmasını engelleyemeyen umutsuz bir baba. Yaşananlar
sonrasında, karşılaştığı baskıdan dolayı bu Karadenizli
gencin ölüsünü “kendi oğlum” diye gömen, ancak kendi
oğlunun ölüsünün gelmesiyle yıkılan doğulu babanın
trajedisi, tesadüfen sahiplenilen “ölü oğul”un babasının
da dağ köyüne gelmesiyle farklı bir anlam kazanır. Artık
kimin nerede yattığının bir önemi kalmamıştır.
Sıkışmışlık çaresizliğe, çaresizlik toprak altında
“isimlendirilemeyen” iki ölü oğula dönüşmüştür. Barış,
bütün teorik kaygılardan ve hesaplardan arınarak bir
başkasının hayatına duyduğumuz sevgidir. Bir yönetmen
olarak bu topraklara ait bir hikâye anlatma isteği
duyduğumda, birçok hikâye buldum fakat bunlardan
belirli sebeplerden dolayı vazgeçtim. Oğul’u çekmeye
karar vermemdeki etken, bu topraklarda en çok ihtiyaç
duyduğumuz şeyin barış olduğuna kanaat getirmiş
olmamdı.
– Atilla Cengiz

ULUSAL YARIﬁMA
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OĞUL
THE SON

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 97’
Yönetmen Director: Atilla Cengiz Senaryo Screenplay: Atilla
Cengiz Görüntü Yön. Director of Photography: Baybars Tekin
Kurgu Editing: Recep Ergun Müzik Music: Metin & Kemal
Kahraman Oyuncular Cast: Rıza Akın, Enes Atış, Şahin Ergüney,
Gökhan Atalay, Kuvvet Yurdakul, Duygu Yetiş Yapımcı
Producer: Canan Evcimen Yapım Production Co.: Maya Film
Dünya Hakları World Sales: Maya Film

The idea of this story is not to offer a solution. Rather,
through the misery of their fathers, it tells the story of
two youths, who come from two separate regions and
who have never even seen each other, and whose stories
would not cross at any point in life. One is the father of
a young man from the Black Sea region, who, unaware
of the political conditions the country is in, pursues the
girl he loves. The other is a despondent father, who lives
by himself in a tiny village in the mountains and who,
despite all his efforts, could not prevent his son from
taking it to the mountains. After the incidents, the
father from the east buries the body of the young man
from the Black Sea as his son because of the pressure
he is under, but he is devastated when the body of his
actual son arrives. His misery takes on a different
meaning, when, by coincidence, the father of the “dead
son” he had adopted arrives at the mountain village. It
no longer matters who is buried where. Being
oppressed had turned into desperation, and desperation
had turned into two dead sons underground who
“cannot be identified.” Peace is the love we feel for
someone else’s life when we rid ourselves from all
theoretical worries and calculations. As a director, when
I felt the need to tell a story of this land, I found many
stories, but gave up on them because of certain reasons.
What made me decide to make The Son, was my
conviction that what we need the most in this land is
peace.
– Atilla Cengiz

Atilla Cengiz
1975’te Kars’ta doğdu. İlköğretimini Kars’ta
tamamladı. Üniversiteyi Ankara’da okudu.
2001’de televizyon dizilerinde asistanlık yaptı.
2006’dan bu yana çektiği TV dizilerinden bazıları:
Ezo Gelin, Hayat Apartmanı, Aşk Yeniden, Talih
Kuşu, Gonca Karanfil, Talih Kuşu, Kapadokya
Düşleri. Senaryosunu da yazdığı Oğul (2010) ilk
uzun metrajlı sinema filmidir.
He was born in 1975 in Kars. He completed his primary
education in Kars and studied in college in Ankara. In 2001, he
worked as assistant in TV series. The TV series he made since 2006
include Ezo Gelin, Hayat Apartmanı, Aşk Yeniden, Talih Kuşu, Gonca
Karanfil, and Kapadokya Düşleri. The Son (2010), whose script he
also penned, is his first feature length film.
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Çetin coğrafyalarda insanlar, yaşam rutinlerini doğanın
şartlarına göre belirliyor. Doğa, insanların hareket
kabiliyetini ve direnç seviyesini, kendi özellikleri
doğrultusunda şekillendiriyor. Dahası coğrafi koşullar,
orada yaşayanların hayallerinin sınırları ve yaşamı
algıladıkları renkler konusunda da önemli bir belirleyici
etken. Sabahattin Ali’nin Ayran isimli öyküsünden
uyarlanan Karbeyaz da böyle bir film. 12 Mart 1971
muhtırasının akabinde, Doğu Karadeniz’in bir dağ
köyünde geçen küçük öyküsünde, insanların bu sert
iklimle olan ilişkisini arka plana alıyor. Ön planda ise,
babası cezaevinde olduğu, annesi bakıcılık yaptığı için
yalnız kalan küçük kardeşlerine bakmak zorunda olan
ayran satıcısı küçük Hasan’ı izliyoruz. Filmin en dikkat
çeken yanı, eşyanın kendiliğinden, insan etkisiyle ya da
doğaya direnirken çıkardığı seslerden meydana getirilmiş
ses kurgusu. Görüntülerden ayrı olarak da planlar,
sekanslar oluşturabilen eşya sesleri, aksak ya da kurallı
ritimler... Karbeyaz, Sabahattin Ali’nin karanlık
öykülerindeki kenarda kalmışlık ve direniş temalarını
güçlü bir biçimde aktarabiliyor ve yine de umudu elden
bırakmıyor. Ne de olsa çay ocağı sahibinin “Bu havada
soğuk ayran mı satılırmış!” cümlesine cevap yine filmden
geliyor: “Nerede hayat varsa, orada umut vardır.”
– Esra Demirkıran
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KAR BEYAZ
WHITE AS SNOW

TÜRKİYE-YUNANİSTAN TURKEY-YUNANİSTAN / 2010 / 35 mm
Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Selim Güneş Senaryo Screenplay: Selim
Güneş Görüntü Yön. Director of Photography: Serdar Özdemir
Kurgu Editing: Ahmet Can Çakırca & Selim Güneş Müzik Music:
Mircan Oyuncular Cast: Hakan Korkmaz, Sinem İslamoğlu,
Gürsan Piri Onurlu, Kaya Akkaya, Ziver Armağan Açıl, Ruhan
Odabaş, Sinan Koçal Yapımcılar Producers: Nur Güneş, Münire
Armstrong, Nıkos Moustakas, Graal S.A. Yapım Production Co.:
Ağustos Film, Dünya Hakları World Sales: Insomnıa World Sales

In resilient geographies, people designate their routines
in accordance with the conditions of nature. Nature
shapes the motility and endurance levels of human
beings in accordance with its own properties. Moreover,
geographical conditions determine the borders of
people’s dreams, even the colours that they perceive.
Adapted from Sabahattin Ali’s short story called Ayran –
from the yoghurt drink–, White as Snow is such a film.
Set in the days that follow the coup d’état of 12 March
1971, the film’s story is set in a small mountain village
in the eastern part of the Black Sea region of Turkey,
and uses the relationship between the people of this
village and this tough climate as a backdrop, while in
the foreground we follow little Hasan who sells ayran
because he has to take care of his little siblings while his
father is in prison and his mother is not at home,
working as caretaker. The most conspicuous aspect of
the film is its sound design which comprises the
intrinsic, man-inflicted or resisting sounds of objects.
And sounds of objects that can form plans or
sequences, regular or interrupted rhythms... White as
Snow can powerfully convey the themes of
abandonment and resistance in Sabahattin Ali’s
darkling stories but still grabs on to hope. Anyway,
when the teashop owner asks “why would you sell ayran
when the weather is so cold,” the reply comes from
within the film: “Where there is life, there is hope.”
– Esra Demirkıran

Selim Güneş
1961’de Artvin’in Borçka ilçesinde doğdu.
Elektrik mühendisliği ve işletme eğitimi aldı.
1989’dan bu yana fotoğrafla ilgileniyor. İFSAK
üyesidir. İstanbul’da yaşıyor; İstanbul fotoğrafları
çekiyor. Kar Beyaz (2010) ilk uzun metrajlı
filmidir.
Born in 1961 in Borçka. He received his BSc
on Electrical Engineering and Business
Management. He is into photography since 1989, and a member of
the Istanbul Photographers and Film Amateurs Association
(İFSAK). He lives in and photographs Istanbul. White as Snow
(2010) is his first feature film.
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Türk sinemasının önemli kadın yönetmenlerden Handan
İpekçi’nin son filmi Çınar Ağacı, dört çocuklu emekli
öğretmen Adviye Hanım ile altı yaşındaki torunu Barış’ın
ilişkisi ekseninde yürüyen bir sevgi öyküsü anlatıyor.
Yetmiş beş yaşındaki emekli öğretmen Adviye Hanım
tüm malını mülkünü dört çocuğu arasında eşit olarak
paylaştırmıştır. Ancak çocukları hayatın akışı içerisinde
gündelik sorunlarla uğraşırken annelerine sahip
çıkamamakta ya da çıkmak istememektedirler. Muzip ve
huysuz bir kişiliğe sahip olan Adviye Hanım iki ayda bir,
bir çocuğunun evinden diğerine taşınırken yolunu iple
çeken bir tek kişi vardır: Ona saf ve hesapsız bir sevgiyle
bağlı olan torunu Barış. Adviye Hanım kendisine sahip
çıkamayan çocuklarına sonuna kadar sahip çıkarak yanıt
verecek, birleştirici rolüyle aile kavramının önemine ve
kuşaklar arasındaki erozyona uğramış değerlere vurgu
yaparak kendi kuşağına güçlü bir selam yollayacaktır.
Çınar Ağacı, toplumun farklı kesimlerinden insanların
hayatlarına ayna tutarak, aile kavramını ve ailevi değerleri
ön plana çıkaran sahneleriyle herkese hitap eden sıcak
bir aile filmi.
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ÇINAR AĞACI
THE PLANE TREE

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / HDCam / Renkli Colour / 119’
Yönetmen Director: Handan İpekçi Senaryo Screenplay: Handan
İpekçi Görüntü Yön. Director of Photography: Feza Çaldıran Kurgu
Editing: Aziz Günhan İmamoğlu Müzik Music: Kemal S. Gürel &
Ayşe Önder Oyuncular Cast: Nurgül Yeşilçay, Celile Toyon,
Deniz Deha Lostar, Settar Tanrıöğen, Suzan Aksoy, Ragıp
Savaş, Nejat İşler, Erol Keskin Yapımcılar Producers: Necati
Akpınar & Levent Güneri Yapım Production Co.: Yeni Yapım
Film, BKM Film Dünya Hakları World Sales: Yeni Yapım Film

The Plane Tree, the latest by prominent Turkish female
director, Handan İpekçi, is a story of love that revolves
around the relationship between retired school teacher
Adviye and her six-year-old grandson Barış.
Septuagenarian retired school teacher Adviye has split
her wealth between her four children, who all lead
different lives while failing to take care of their mother,
since they are much too indulged in their own lives.
Quizzical and cantankerous in character, Mrs. Adviye is
longed by only one person during her two-month visits
to each of her children’s houses –that person is her
grandson, Barış, who loves her purely, without any
expectations. Adviye will appropriately respond for her
children who cannot manage to take care of her, she
will send a powerful message to her own peers,
emphasizing the unifying role of family and the eroding
inter-generational values. The Plane Tree is a warm
family film that appeals to everyone while holding a
mirror to various segments of the society by
highlighting family and familial values.

Handan İpekçi
1956’da Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde Radyo-Televizyon öğrenimi
gördü. İlk yönetmenlik denemesini 1993’te,
senaryosunu şair Yaşar Miraç’ın yazdığı
Kemençenin Türküsü adlı belgeseliyle
gerçekleştirdi. Ertesi yıl yönettiği ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi Babam Askerde, 1995’te Berlin Film
Festivali’nin Panorama bölümünde gösterildi.
2003’te İstanbul Film Festivali’nde Radikal Halk Ödülü’nü alan Büyük
Adam Küçük Aşk (2001) yurtiçi ve yurtdışında toplam 21 ödül kazandı
ve Türkiye’nin Oscar adayı oldu. Üçüncü filmi Saklı Yüzler (2007),
yurtiçi ve yurtdışı festivallerde birçok ödül aldı. Halen Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde ve
Nazım Hikmet Akademisi’nde senaryo atölyesi çalışmalarını
sürdürmektedir. Çınar Ağacı (2010) son filmidir.
Born in 1956 in Ankara. After studying Radio-TV at the Faculty of
Communications of Gazi University in Ankara, her directorial debut
came in 1993 with the documentary Song of the Kemençe, scripted by
poet Yaşar Miraç. The following year, she made her first feature
film, Dad is in the Army that was invited to the Panorama section of
the Berlin Film Festival in 1995. Hejar (2001), won the Radikal
People’s Choice Award at the Festival in 2003, received 21 prizes in
Turkey and abroad and was Turkey’s submission to the Oscars. Her
third film Hidden Faces (2007) won five prizes in national and
international festivals. She continues a scriptwriting workshop at
the Cinema-TV section of the Faculty of Art of Marmara University
and Nazım Hikmet Academy. Çınar Ağacı / The Plane Tree (2010) is
her latest film.
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İşlek bir otoban gişesinde çalışan sıradan bir memurun
hayatı ne kadar ilginç olabilir? Tolga Karaçelik ilk uzun
metrajlı filminde bu soruya gayet yetkin bir cevap veriyor.
Gündüz bir robot gibi çalışan, akşam ise sorunlu ve
hasta babasıyla baş başa kalan Kenan’ı çevresinde de pek
anlayan çıkmayınca, iş tamamen bu yabancılaşmış
karakterin hayal gücüne kalıyor. Kenan dışarıya
gösteremediği tepkilerini, tüm bastırılmış duygularını
halüsinasyonlarına saklıyor ve hiç olmadık yerlerde ani
patlamalar yaşıyor. Ve sonunda da dağın başında bir
gişeye sürülüyor. Bu noktada film kahramanımızın önüne
iki seçenek çıkarıyor: Ya iyice sıyıracak ya da hayallerinin
arabasıyla hayallerinin aşkına kavuşacak... Gişe Memuru
çıldırmanın eşiğindeki karakterini uç noktalara götürüp
ne yapacağını gözlemliyor. Bu sırada zaman zaman
fantastik türün sınırlarını zorlarken bir yandan da
karakterini son derece iyi yazılmış bir iç yolculuğa
çıkarıyor. Filmin senaryosunu da yazan Karaçelik’in bu
yolculuk sırasındaki en büyük başarısı ise belli bir
anlatım tercihine saplanıp kalmadan, Kenan’ın öyküsünü
onun hissettiği şekilde perdeye aktarması. Çok zor bir
karakter üzerinden hem komik, hem duygusal, hem de
karanlık bir öykü çıkarmayı başaran Karaçelik tüm
bunların yanında oldukça samimi bir atmosfer sunuyor.
– Kemal D. Yılmaz

ULUSAL YARIﬁMA
NATIONAL COMPETITION

GİŞE MEMURU
TOLL BOOTH

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 96’
Yönetmen Director: Tolga Karaçelik Senaryo Screenplay: Tolga
Karaçelik Görüntü Yön. Director of Photography: Ercan Özkan
Kurgu Editing: Çiçek Kahraman, Evren Luş, Tolga Karaçelik
Müzik Music: Cem Adıyaman Oyuncular Cast: Serkan Ercan,
Zafer Diper, Nur Aysan, Nergis Öztürk, Büşra Pekin, Ruhi
Sarı, Sermet Yeşil, İskender Bağcılar, Faruk Karaçay, Mehmet
Güreli Yapımcı Producer: Engin Yenidünya Yapım Production
Co.: Karaçelik Film Yapım Dünya Hakları World Sales: Karaçelik
Film Yapım

How interesting can a story of an officer who works in a
busy toll booth be? Director Tolga Karaçelik, in his first
feature, finds a competent answer to this question.
Kenan, who works like a robot and spends his nights
alone with his sick and disturbed dad, is barely
understood by people around him and finds his
estranged soul infiltrating his wide imagination. He
saves almost every reaction that he can’t respond to and
all his suppressed desires for his hallucinations.
Obviously, emotional meltdowns burst out in the most
awkward positions. Right after one of those attacks, he’s
exiled to a toll booth in the middle of nowhere. At this
point he has two choices, he’s either going to be a total
nut job or he will meet the girl in his dreams. Toll Booth
pushes this –on the verge of a breakdown– character to
his limits and observes his actions, as well as pushing
the boundaries of the fantasy genre while creating a
very well-written inner journey for Kenan. The biggest
achievement of director Karaçelik, who wrote the script
as well, is that he’s not obsessing certain narrative
choices, and tells Kenan’s story as Kenan would feel. He
also can pull out a funny, emotional and dark tale from
a very tough character and create an ingenious
atmosphere.
– Kemal D. Yılmaz

Tolga Karaçelik
1981’de İstanbul’da doğdu. Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu,
ardından New York’ta sinema eğitimi aldı. Son
kısa filmi Rapunzel dünya prömiyerini yaptığı
Soho Film Festivali’nde Seyirci Ödülü kazandı ve
Berlin Film Festivali’nde TC Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Türk filmleri seçkisinde yer aldı. Gişe
Memuru (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1981 in Istanbul. He studied Law at Marmara University
in Istanbul, and later he studied Film at New York. His latest short
Rapunzel debuted at Soho International Film Festival where it won
the Audience Award, and was later included in the Turkish Film
selection of the Turkish Ministry of Tourism and Culture at the
Berlin Film Festival. Toll Booth (2010) is his debut feature.
Filmleri Fılmography
2004 Kaşık Adam Spoonman (kısa short)
2005 Güdü Evoke (kısa short)
2006 Us’lu Durmak Keeping Sane (kısa short)
2006 Ya Çıkarsa What If We Win? (kısa short)
2009 Rapunzel (kısa short)
2010 Gişe Memuru Toll Booth
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Elli yıl önce bir Anadolu köyünde dedem, tepeden aşağı
inen bir grup insanla karşılaşmış ve aşağıdaki satırları
günlüğüne kaydetmiş: “Bir kağnının üstünde dört adam
oturuyordu. Hepsi kravat takmıştı ve kağnıda garip bir
makine vardı. Jandarmalar çevredeki köylülere şarkı
söyletmeye çalışıyorlardı. Adamlar korkmuştu.
Jandarmalar adamlara makinenin seslerini kaydedeceğini
anlatıyordu. Köylüler makineye gözlerini dikmişti.
Jandarmalar adamları dövmeye başladı. Türkçe bilmeyen
kravatlı adamlardan bir tanesi jandarmaları durdurmaya
çalışıyordu. Ama başaramadı. Ben gruba doğru koştum
ve onlara benim şarkı söyleyebileceğimi anlattım.
Kağnıdaki adamlardan birisi Türkçe olarak bana ‘Ben bir
hükümet görevlisiyim. Bu adam Macar. Adı Béla Bartok.
Bizim şarkılarımızı bu makineye kaydetmek istiyor.
Jandarmalar ve ben, hükümetten ona yardımcı olma
emrini aldık’ diye açıkladı. Sonra da ben Béla Bartok’un
makinesine bir şarkı söyledim.” Bartok’un [1936’da] uzak
dağlardaki yolculuğu, dünya bir savaşa kilitlenmişken
kendini ilkel aşiretlerin seslerini toplamaya adaması bana
romantizmin ve idealizmin bir daha yaşanamayacak bir
örneği gibi gelir. Şiir ve ironinin de yardımıyla Bartok
üzerine yazılmış bir senaryodan evrensel bir temaya
uzanılabileceğine inanıyorum.
– Ali Özgentürk
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GÖRÜNMEYEN
UNSEEN

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 120’
Yönetmen Director: Ali Özgentürk Senaryo Screenplay: Ali
Özgentürk Görüntü Yön. Director of Photography: Martın
Mıklauzıc Kurgu Editing: Özlem Dündar & Volkan Türkkan
Müzik Music: Aytuğ Yargıç-Müzikotek Oyuncular Cast: Udo Kıer,
Gürgen Öz, Muhammet Uzuner, Hakan Eratik, Sezen Aray,
Halil Ergün, Ahmet Mekin, Kubat Yapımcı Producer: Ali
Özgentürk Yapım Production Co.: Asya Film Dünya Hakları World
Sales: Asya Film

Fifty years ago, in an Anatolian village, my grandfather
saw a group of people making their way down a hill,
and wrote down the following in his diary: “Four men
were seated on an oxcart. All were wearing ties and
there was a strange machine on the cart. The
gendarmeries were trying to make the nearby villagers
sing. The villagers were scared. The gendarmeries were
trying to explain to them that the machine would record
their voices. The villagers were eying the machine. The
gendarmeries started beating them. One of the men in
ties, who did not speak Turkish, was trying to stop the
gendarmeries. But he did not succeed. I ran towards the
group and explained to them that I could sing for them.
One of the men on the oxcart explained to me in
Turkish: ‘I am a state official. This man is Hungarian.
His name is Béla Bartok. He wants to record our songs
on this machine. The gendarmeries and I received
orders from the government to help him.’ Then I sang a
song to Béla Bartok’s machine.” Bartok’s travel to
distant mountains [in 1936], his devotion to collect the
sounds of primitive tribes while the world had fixed its
attention on a war, seems to me as a unique example of
romance and idealism. I believe that, with the help of
poetry and irony, I can reach a universal theme through
a screenplay on Bartok.
– Ali Özgentürk

Ali Özgentürk
1945’te Adana’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi
gördü. İstanbul’da profesyonel tiyatrolarda
oyunculuk yaptı. Türkiye’nin ilk sokak tiyatrosunu
1968’de kurdu; 1971’e kadar tiyatro yöneticisi ve
oyuncusu olarak çalıştı. Yılmaz Güney ve Atıf
Yılmaz gibi Türk sinemasının önemli
yönetmenleri ile çalıştı, asistanlık ve senaryo
yazarlığı yaptı. 1980’de Asya Film’i kurdu. Adını duyurduğu ilk uzun
metrajlı filmi Hazal’dan (1979) bugüne At (1981), Bekçi (1985), Su da
Yanar (1987), Çıplak (1993), Balalayka (2000) gibi filmleriyle birçok
ödülün sahibi oldu. 2009’da çektiği Yengeç Oyunu’nun ardından
Görünmeyen’i (2011) yaptı.
Born in 1945 in Adana. He studied philosophy and sociology at
Istanbul University. He went on acting at professional theatre
companies in Istanbul. He established Turkey’s first street theatre
in 1968, and worked as a theatre manager and actor until 1971. He
worked with some of the most esteemed directors of Turkish
cinema, such as Yılmaz Güney and Atıf Yılmaz, as assistant and
scriptwriter. He established the production company Asya Film in
1980. His first feature to establish him as a director was Hazal. He
won many awards with his later films Horse (1981), The Guard
(1985), Water also Burns (1987), Nude (1993), Balalayka (2000).
Following The Crab Game (2009), Unseen (2010) is his latest film.
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İstanbul’un karanlık ve tehlikeli hikâyeleriyle meşhur
Tarlabaşı semtinde bir perukçu dükkânı… Bir adam
sigara yakıp yolun karşısındaki kırmızılı fahişeyi
izlemektedir. Kanser olduğunu ve yakın zamanda
öleceğini öğrenen Hamdi’nin aklından iki şey geçer:
Buralardan uzağa, mesela Brezilya’ya gitme isteği, ama
külüstür de olsa arabasını bırakamayacağı gerçeği ve
boyunun gün geçtikçe kısaldığı… Bu düşünceleri dağıtan
Meryem girer içeriye sonra. Paraya ihtiyacı vardır,
saçlarını satacaktır. Hamdi kesmek için uzandığı bu
saçlara tutulur birden. Meryem’in gözünden bir damla
yaş düşerken Hamdi tutkusunun girdabına doğru yola
koyulmuştur. Türkiye sinemasının en özgün
yönetmenlerinden Tayfun Pirselimoğlu, Rıza’yla başladığı
ve Pus’la devam ettiği “Vicdan Üçlemesi”nin bu son
ayağında bir kez daha yalnız ve iletişimsiz, sürekli izleyen
ve seyirci kalan, yanı başımızdan geçen ama
dokunmayan insanların dünyasına çeviriyor kamerasını.
Verdiği söyleşilerde Saç’ın hem erotik ve hem de kutsal
bir imge olduğunu vurgulayan Pirselimoğlu, hikâyesini
de giyindiğimiz, süslediğimiz, gösterdiğimiz ya da
gizlediğimiz saçtan doğan tutkunun üzerine kuruyor.
Sona doğru mekân ve zamanın iyice belirsizleştiği bir
karabasanın da yaratıcısı oluyor saç. Oyuncuların
etkileyici yüzlerinden izlediğimiz bu hikâyeye müzik
yerine yalnızca şehrin, sokakların, nesnelerin sesleri eşlik
ediyor.
– Mehmet Uğur Yüksel
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SAÇ
HAIR

TÜRKİYE-YUNANİSTAN TURKEY-GREECE / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 131’
Yönetmen Director: Tayfun Pirselimoğlu Senaryo Screenplay:
Tayfun Pirselimoğlu Görüntü Yön. Director of Photography:
Ercan Özkan Kurgu Editing: Erdinç Özyurt Oyuncular Cast:
Ayberk Pekcan, Nazan Kesal, Rıza Akın Yapımcılar Producers:
Veysel İpek, Nıkos Moustakas, Tayfun Pirselimoğlu Yapım
Production Co.: Zuzi Film Dünya Hakları World Sales: Nıkos
Moustakas

A wig shop in Istanbul’s Tarlabaşı district, an area
known for its dark and dangerous stories... A man lights
a cigarette and watches the prostitute in a red dress
standing across the street. Two things go through the
mind of Hamdi, who has learned he has cancer and that
he will die soon: his desire to go to faraway, for example
to Brazil, but that he cannot abandon his car, and that
he gets shorter by the day... Enters Meryem, who
distracts him from these thoughts. She needs money;
she will be selling her hair. Hamdi suddenly falls in love
with the hair he reaches to cut. While a teardrop falls
from Meryem’s eyes, Hamdi is caught up in his vortex
of his passion. Following Rıza and Haze, this film is the
last instalment of the “Conscience Trilogy” by Tayfun
Pirselimoğlu. Once again, the director points his
camera to the world of those lonely people who lack
communication skills, who always watch but remain
spectators, who pass us close-by but not touch u.s.
Pirselimoğlu, who has stated in interviews that hair was
both an erotic and a holy image, constructs his story on
the passion stemming from the hair we wear, adorn,
show or hide. Towards the end, hair becomes the
creator of an incubus where place and time become
more and more vague. Instead of a score, only the
sounds of the city, the streets, and the objects
accompany this story, which we follow by the telling
faces of the actors.
– Mehmet Uğur Yüksel

Tayfun Pirselimoğlu
Trabzon’da doğdu. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden sonra Viyana’da Hochschüle
für Angewandte Kunst’ta resim ve gravür okudu.
Dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler açtı.
Bağımsız bir sanat girişimi olan Akademie
Genius’un kurucuları arasında yer aldı. Resim,
senaryo ve yönetmenlik konularında dünyanın
çeşitli şehirlerinde dersler verdi. Dört romanı ve
bir hikâye kitabı vardır. Birçok kısa ve uzun film senaryosu yazmıştır.
Saç (2010) son filmidir.
Born in Trabzon. After Middle East Technical University he
studied painting at the Hochschule für Angewandte Kunst in
Vienna. His works were exhibited internationally. He was a cofounder of the Akademie-Genius, an independent art initiative.
He gave courses in many cities around the world on painting,
scriptwriting and directing. He has written four novels and a short
story book, and numerous short and feature film screenplays. Hair
(2010) is his latest film.
Filmleri Fılmography
1999 Dayım (kısa short)
2002 Il Silenzio e’Doro (kısa short)
Hiçbiryerde Innowhereland
2007 Rıza
2009 Pus Haze
2010 Saç Hair
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Tamamı hapishane koşullarında geçen 72. Koğuş
romanını filme çekmenin hem zor hem de heyecan verici
tarafı Orhan Kemal’in ortaya koymaya çalıştığı dünyaya
yaklaşabilmekti; bir hapishanenin kapalı parmaklıkları
ardında ve 1940’lı yılların karanlığını, savaşa girmesek de
ülke geneline yayılan kaotik ruh halini ve faşizmin
yansımalarını filmin ruhu içine yerleştirebilmekti. Asıl
mesele 2000’li yıllardan geri dönüp İkinci Dünya Savaşı
yıllarının ruh halini yeniden yorumlamaktı. Filme adını
veren koğuşta yaşayan âdembaba “ayağa kalkmış
solucanlar” olarak tanımlayan yazar, romanda
karakterlerini, ilk bakışta karikatürize gelebilecek
dramatik aksiyonlar barındıran sahnelerle karşımıza
çıkartıyor. Senarist Ayfer Tunç’la yaptığımız çalışmalarda,
abartılı gelebilecek durumlar üzerine çalıştıkça, 21. yüzyıl
dünyasının romanda anlatılandan daha vahşi, acımasız
ve tutarsız olduğunu bir kez daha anladık ve senaryomuz
orijinal metinle karşılaştırıldığında dramatik açıdan daha
sert bir hikâye haline geldi. 72. Koğuş hem Ahmet
Kaptan’ın sonu hüzünle biten tekil hikâyesini anlatıyor,
hem de insanlık durumuna dair kapsayıcı bir hacmi
seyirciye hissettirmeye çalışıyor. Yönetmen olarak
seyircinin bu karanlıktan bugünkü yaşam koşullarına ve
toplumsal dinamiklere dair barışçıl ve umut dolu küçük
bir iyimserlikle sinemadan ayrılmasını diliyorum.
– Murat Saraçoğlu
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72. KOĞUŞ
72ND WARD

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 97’
Yönetmen Director: Murat Saraçoğlu Senaryo Screenplay: Ayfer
Tunç Özgün Roman Original Novel: 72. Koğuş, Orhan Kemal
Görüntü Yön. Director of Photography: Demıan Barba Kurgu
Editing: Mustafa Preşeva Müzik Music: Fırat Yükselir & Yavuz
Bingöl Oyuncular Cast: Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Songül
Öden, Kerem Alışık Yapımcılar Producers: Yavuz Bingöl & Kerem
Alışık Yapım Production Co.: Sasin Film Yapım Dünya Hakları
World Sales: Sasin Film Yapım

Both the most challenging and the most exhilarating
aspect of filming the novel 72nd Ward, all of which is set
inside a prison, was to approach the world Orhan Kemal
was trying to depict. It was to embed in the film the
darkness of the 1940s through the iron bars of a jail, the
chaotic mood that spread throughout the country even
though we had not entered the war, and the reflections
of fascism… The real issue was to return from the
2000s to the years of World War II and to reinterpret
the mental state of those years. The writer describes the
“Adam”s living in the eponymous ward as “worms up
on their feet.” In the novel, he introduces his characters
in scenes rich with dramatic action that, at first sight,
can be considered parodies of themselves. During my
work with scriptwriter Ayfer Tunç, as we labored on
parts that could be considered exaggerated, we once
again understood that the world of the 21st century is
much more violent, ruthless, and inconsistent. This
made our script fiercer in terms of drama when
compared to the original work. 72nd Ward both tells the
individual story of Ahmet Kaptan, which ends in
anguish, and tries to make the audience feel an
inclusive capacity regarding human condition. As the
director, I hope the viewer leaves the theatre with a tiny
trace of optimism full of peace and hope regarding the
living conditions and social dynamics of today.
– Murat Saraçoglu

Murat Saraçoğlu
1970’te İstanbul’da doğdu. Burhan Felek
Lisesi’ni, ardından İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo-TV Bölümü’nü Bitirdi. 1991’te
televizyonda çalışmaya başladı. 1999 Yaşar Nabi
Nayır Hikâye Ödülü’nü kazandı. Hikâyelerini
Salacak-Harem (2001) adlı kitabında topladı. TV
sektöründe yönetmenlik yapmayı sürdürüyor.
Born in 1970 in Istanbul. He graduated from
Burhan Felek High School and Istanbul University Faculty of
Communication Department of Radio-TV. He has been working in
the TV sector since 1991, where he still works as director. In 1999,
he won the Yaşar Nabi Nayır Short Story Award. He collected his
stories in his book Salacak-Harem (2001).
Filmleri Fılmography
2008 O….. Çocukları
2008 120
2009 Deli Deli Olma Piano Girl
2011 72. Koğuş 72nd Ward
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27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal
Yarışma’da büyük ödülü kazanan Tatil Kitabı’nın
ardından Seyfi Teoman bu kez bir uyarlamayla
karşımızda. Barış Bıçakçı’nın aynı adlı romanından
uyarladığı Bizim Büyük Çaresizliğimiz’de Teoman,
taşradan büyük kente taşınıyor ve Ankara’nın kendine
has atmosferini kullanarak naif bir aşk üçgenini, türün
klişelerine girmeden, bir romantik komedi çatısı altında
inceliyor. Otuzlarında hâlâ sıkı dost kalmayı başarabilmiş
Çetin ve Ender’in birdenbire hayatlarına dahil olan Nihal’i
koruma içgüdüleri zamanla yerini duygusal bir
yakınlaşmaya bırakıyor. Ancak karakterleri ve ilişkilerini
türün tipik etiketlerden muaf gördüğümüzü de belirtmek
gerekiyor. İki dostun Nihal’e karşı davranışları zaman
zaman bir aşktan ziyade bir ağabey veya bir ebeveyn
tavrına dönüşebiliyor. Dahası Çetin ve Ender’in kendi
aralarındaki ilişkilerinin de, herhangi bir cinsel anlam
aramadan, bir dost olmanın çok ötesine gittiğini eklemek
lazım. Tüm bu ruh halleri havada uçuşurken bu çocuksu
ancak bir o kadar da melankolik üçlünün kendi
geçmişlerini, hatıralarını, yaralarını deşmelerini ve o ana
veya geleceğe dair çıkarımlar yapmalarını izliyoruz. Çetin,
Ender ve Nihal gözümüzün önünde son derece samimi,
sıcak, çoğunlukla naif bir şekilde hayatı bir kez daha
keşfe çıkıyorlar aslında.
– Kemal D. Yılmaz
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BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ
OUR GRAND DESPAIR

TÜRKİYE-ALMANYA-HOLLANDA TURKEY-GERMANY-THE
NETHERLANDS / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 102’
Yönetmen Director: Seyfi Teoman Senaryo Screenplay: Barış
Bıçakçı & Seyfi Teoman Özgün Roman Original Novel: Bizim
Büyük Çaresizliğimiz, Barış Bıçakçı Görüntü Yön. Director of
Photography: Bırgıt Gudjonsdottır Kurgu Editing: Çiçek
Kahraman Oyuncular Cast: İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın,
Taner Birsel, Baki Davrak, Mehmet Ali Nuroğlu Yapımcılar
Producers: Yamaç Okur & Nadir Öperli Yapım Production Co.:
Bulut Film Dünya Hakları World Sales: The Match Factory

After winning the grand prize of the National
Competition in the 27th International Istanbul Film
Festival with his feature debut Summer Book, Seyfi
Teoman now presents a literary adaptation. In Our
Grand Despair, adapted from Barış Bıçakçı’s novel,
Teoman moves from the countryside to the big city. By
using Ankara’s characteristic atmosphere, he tells the
story of a naive love triangle in the form of a romantic
comedy, by avoiding the genre’s clichés. In their 30s,
and still keeping bromance alive, Çetin and Ender
become overwhelmed when Nihal joins them. In time
their brotherly protective instinct transforms into
something romantic. However, we should note that the
film never tries to tag its characters or their feelings
with typical labels that come with the genre. Most of the
time, the two buddies’ attitudes toward Nihal are
portrayed as if between a brother and sister, or a parent
and his child. Moreover, the relationship between Çetin
and Ender is also –without any sexual connotations–
coded as further than a simple friendship. With all
those moods swinging around, we watch this –childlike
but somehow melancholic– trio dig their pasts,
memories or wounds up and clear the path for their
future. Çetin, Ender and Nihal are basically scouting for
life one more time in a genuine, heart-warming and
mostly naive way.
– Kemal D. Yılmaz

Seyfi Teoman
1977’de Kayseri’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi
İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Lodz’daki
Polonya Ulusal Sinema Okulu’nda film
yönetmenliği eğitimi aldı. İlk kısa filmi Apartman
(2004), ulusal ve uluslararası pek çok festivalde
gösterildi ve çeşitli ödüller kazandı. Rotterdam
Uluslararası Film Festivali Hubert Bals
Fonu’ndan “Senaryo ve Proje Geliştirme Desteği”
aldı. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya galası yapılan
ilk uzun metrajlı filmi Tatil Kitabı (2008), İstanbul Film Festivali’nde
2008’de Ulusal Yarışma’da En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerine layık
görüldü. İkinci uzun metrajlı filmi Bizim Büyük Çaresizliğimiz’in
(2010) ardından senaryo geliştirme aşamasındaki üçüncü filmi Evliya
2011’de Berlin Film Festivali Ortak Yapım Platformu’na seçildi.
Born in 1977 in Kayseri. After graduating from the Boğaziçi
University Department of Economics, he went to Lodz to study film
at the Polish National Film School. His first short, Apartman (2004)
was screened at many national and international festivals and
received awards. In 2005, with his first feature film screenplay
Summer Book, he was awarded the Script and Project Development
Support from the Hubert Bals Fund of the Rotterdam Film Festival.
Summer Book (2008) won the Best Film and the FIPRESCI awards
at the Istanbul Film Festival’s National Competition in 2008.
Following his second feature film Our Grand Despair (2010), his
third feature film in development, Evliya, was selected for the 2011
Berlin Film Festival’s Coproduction Platform.
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Yaşı küçük kalbi büyük, küçük adamların ayakta kalma
mücadelesi Kırık Midyeler. Mardin’den başlayıp evrensele
yayılan, zorlu hayat şartlarında hızla büyümek zorunda
kalan çocukların hikâyesi... On dört yaşındaki Faysal ile
on beş yaşındaki Hâkim Mardin’den çıkıp İstanbul’a
gelir, bir pansiyonda kalmaya başlarlar. İstanbul’a
yerleşmeye niyetleri yoktur; tek istedikleri para
kazanmaktır. Asıl amaçları, para biriktirip Almanya’da
yaşayan akrabalarının yanına gitmektir. Kente yeni gelmiş
iki genç olarak iş bulmakta zorlandıkça kaldıkları
pansiyona borçları da birikmektedir. Pansiyon sahibi
birikmiş oda kiralarına karşılık olarak gençleri kendi
işlerinde çalıştırmaya başlar. Artık Hâkim ile Faysal’ın ne
olduğunu tam olarak kestiremedikleri yeni bir işleri
vardır. Bazen içinde ne olduğunu bilmedikleri “bir
kutuyu”, kendilerine söylenen adreslere götürürler, bazen
de birilerini takip ederler. Hâkim ile Faysal’ın
mektuplarına Almanya’daki akrabalarından cevap
gelmedikçe çocukların İstanbul’da kalışları uzar,
uzadıkça da kendilerini daha da tuhaf işlerin içinde
bulurlar. Aynı pansiyonda kalan bir grup Nijeryalı ile
birlikte kaçmak için hazırlık yapmaya başlarlar fakat aynı
pansiyonda kalan Bosnalı Medina’nın bir gün aniden
ortadan kaybolması planlarını altüst eder. İki genç,
Medina’nın kızı Elma ile beraber kadını aramaya
başlarlar.

ULUSAL YARIﬁMA
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KIRIK MİDYELER
BROKEN MUSSELS

TÜRKİYE-İSVEÇ TURKEY-SWEDEN / 2011 / DCP / Renkli
Colour / 93’
Yönetmen Director: Seyfettin Tokmak Senaryo Screenplay: Kenan
Kavut Görüntü Yön. Director of Photography: Mehmet Zengin
Kurgu Editing: Çiçek Kahraman, Cem Yıldırım, Ayhan Ergürsel
Müzik Music: Fredrık Vıklund Oyuncular Cast: Uğur Barış
Mehmetoğlu, Seydo Çelik, Engin Benli, Selma Alıspahıc
Yapımcılar Producers: Serkan Çakarer & Lızette Jonjıc Yapım
Production Co.: +90 Film Yapım, Mıgma Fılm Dünya Hakları World
Sales: +90 Film Yapım

This is the struggle of little men whose hearts are bigger
than their age… This is the story of little man trying to
survive under tough conditions… This is the universal
story of two boys who come of age… Hakim (15) and
Faysal (14) have come from a poor village in Mardin to
Istanbul. They are staying in a small grotty hostel. They
intend to go Germany, where their cousin lives, and in
order to realise their dream, they first plan to work at
odd jobs to save money. However, as newcomers in the
big city, it is not as easy as they thought. Their
difficulties become compounded by their debt
accumulated at the hostel. The owner offers them work
in order for them to pay their rent. Now, Hakim and
Faysal find themselves in a new, dubious job in a dark
world of which they have little or no knowledge
whatsoever. They receive no replies to the letters they
send to Germany, so they need to stay in Istanbul for a
longer time. They decide to join the Nigerian illegal
immigrants to escape, however the sudden
disappearance of Medina throws all their plans askew.
Instead, Hakim and Faysal bravely begin to help their
stranded young friend Elma, Medina’s daughter.

Seyfettin Tokmak
1978’de Elazığ’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi
Sinema-TV Bölümünde burslu lisans eğitimini
tamamladı. Bilgi Üniversitesi Sinema TV Yüksek
Lisans bölümünde “Sinemada Basit Anlatı” adlı
tezini Derviş Zaim danışmanlığında tamamladı.
Ödüllü kısa metrajlı filmlere imza attı. Çeşitli
sinema dergilerinde sinema makaleleri yazdı.
Birçok yerli ve yabancı yönetmenin uzun metrajlı
film projelerinde de yönetmen yardımcılığı, editörlük, yapım
sorumlusu ve görüntü yönetmenliği gibi görevler aldı. Kırık Midyeler
(2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in Elazığ in 1978. He received his BA on Film-TV at
Yeditepe University, and later his MA on Film-TV at Bilgi
University, where he defended his thesis “Simple Narrative in
Film”, advised by director Derviş Zaim. He worked as assistant
director, editor, production manager, and director of photography
on a number of feature films Turkish and foreign. Broken Mussels
(2010) is his debut feature.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
2006 Kapasite
2007 Güvercin Taklası
2010 Hayal Çetesi
2011 Kırık Midyeler Broken Mussels
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Özgür Gündem gazetesi, basın tarihinin en ilginç
sayfalarından biri. Yayına başladığı 1992 baharından
Olağanüstü Hal Bölgesi’nde satışı yasaklanıp ardından
tamamen kapatıldığı 1993-1994’e dek çok az sayısına
dava açılmadı. Çalışanları öldürülen, bürosu basılan
gazetenin kesintilerle dolu inatçı yolculuğunun basın
özgürlüğü açısından en sorunlu dönemlerden birine
denk gelen durağına bir tanıklık Press. Film, çatışmaların
yoğunlaştığı yıllarda gazete çalışanlarına yönelik baskıyı
odağa alırken, ismiyle de ironiye göz kırpıyor; basın
anlamına gelen “press”in İngilizce’deki bir diğer karşılığı
“baskı”. Senaryosu gazetenin muhabirlerinden Bayram
Balcı’nın yaşadıklarına dayanarak yazılan Press,
gazetecinin toplumsal sorunlar karşısındaki
sorumluluğunu, gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki rolünü,
bugün artık bambaşka bir hal alan “haber”in aslında ne
olduğunu baskı altındaki gazetecilerin ayakta kalma
çabası ekseninde sorguluyor. Özgür Gündem’in baskı ve
tehditlerle defalarca sarsılan Diyarbakır bürosu bu filmde
başrolde. 90’larda Diyarbakır’da gazetecilik yapmanın
güçlüklerine işaret ederken bir insan hakları ihlalleri
panoraması sunmayı da ihmal etmeyen filmin mesajı şu:
“Gerçeğe kurşun işlemez.” Gazetecilerin giderek daha az
yapabildiği “gerçeği yazmak”, belki de artık sadece
Chomsky’nin “Marslı Gazeteci” tahayyülü için mümkün!
– Selen Doğan
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PRESS

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Sedat Yılmaz Senaryo Screenplay: Sedat
Yılmaz Görüntü Yön. Director of Photography: Demir Gökdemir
Kurgu Editing: Sedat Yılmaz Oyuncular Cast: Aram Dildar, Engin
Emre Değer, Tayfur Aydın, Kadim Yaşar, Sezgin Cengiz, Bilal
Bulut, Asiye Dinçsoy Yapımcı Producer: Sedat Yılmaz Yapım
Production Co.: Karıncalar Film Yapım Dünya Hakları World
Sales: Karıncalar Film Yapım

The Özgür Gündem daily constitutes one of the most
interesting chapters in the history of press. From the
spring of 1992, when it published its first issue, to
1993-94, when its sale was banned within the declared
state of emergency region, to be closed altogether later;
it was sued for almost all its issues, employees killed, its
office raided. Press is a witness to this newspapers’
often-interrupted stubborn journey which coincides
with one of the most troubled periods for press
freedom. The film focuses on the pressure geared
towards the newspaper’s employees at a time when
clashes had become intense. It also hints at irony with
its name: the word “press”, which is generally used to
mean newspaper or other printed mediums, is also
indicative of “pressure.” The story is based on the
experiences of one of the newspaper’s reporters,
Bayram Balcı. Press questions a journalist’s
responsibilities in the face of social problems, bringing
out the truth, and the definition of “news”, although the
concept, in the past years, has acquired new meaning.
Özgür Gündem’s Diyarbakır office, which was jolted
many times with pressures and threats, is in the leading
role. While the film displays the difficulties of being a
journalist in Diyarbakır in the ‘90s, it does not fail to
offer a panorama of human rights violations. Here is
Press’s message: “No bullet can pierce through the
truth.” Maybe “writing the truth,” which journalists are
decreasingly capable of doing, is still only possible for
Chomsky’s envisagement, “The Journalist from Mars”.
– Selen Doğan

Sedat Yılmaz
1972’de doğdu. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
bölümünde bir süre okuduktan sonra, 1996’da
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema-TV bölümüne girdi. 2000-2003 arasında
bir kültür vakfında sinema çalışmaları yaptı. Bu
dönemde Yetmişinci Gün (2000) ve Kelepçe
(2002) adlı filmleri çekti. 2003’te bir arkadaşıyla
birlikte kendi yapım şirketi Karıncalar
Prodüksiyon’u kurdu ve çok sayıda tanıtım filmi, eğitim filmleri, ticari
belgeseller ve video klipler çekti. Reklam filmlerinin kurgusunu yaptı.
Diyarbakır Festivali’nde üç yıl kurgu atölyesi çalışmalarını sürdürdü.
Değişik dergilerde sinema yazıları yazdı, konferanslara katıldı. Halen
kendi yapım şirketinde çalışmalarını sürdürmektedir. Press (2010) ilk
uzun metrajlı filmidir.
Born in 1972. After attending Middle East Technical University
(METU) Computer Science Department for a while, in 1996 he
attended the Film-TV Department at Marmara University, Faculty of
Fine Arts. Between 2000 and 2003 he conducted short film
workshops with young filmmakers. He made the film The 70th Day
(2000) and The Handcuff (2002). He gave lectures on editing. In
2003, he co-founded a production company, Karıncalar Production,
where he shot many commercial, educational, corporate films and
videos. He conducted workshops on editing at the Diyarbakir
Festival for three years. He published articles on cinema in various
magazines. Press (2010) is his first film.
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Dışarıda süregiden savaşa rağmen aileyi koruyup
gözetmenin dinamiklerini ele alan Gölgeler ve Suretler,
farklı etnik gruplar arasında hoşgörüye ve ümide bir saygı
gösterisi. Fonda toplumsal bir çöküşün yaşandığı filmin
başkarakterleri, 1960’larda Kıbrıs’ta yaşayan, biri Kıbrıslı
Türk, biri Kıbrıslı Rum orta yaşlı iki bilge adam. İkisi de
kimseye zarar vermeden bu kargaşadan sağ çıkmaya
çalışırken mutlu ve uyumlu bir yaşam için birbirlerini
desteklemeleri gerektiğini görüyor. Beri yanda, şiddet ve
intikamın amaçlarına ulaşmak için en uygun yol
olduğunu düşünen oğullarına da yol göstermeleri
gerekiyor. Gölgeler ve Suretler, bireylerin karanlık ve
kötücül taraflarıyla yüzleştiklerinde kendi içlerinde bir
uyum yakalayabilecekleri düşüncesine dayanıyor. Barış ve
uyum temaları aynı zamanda geleneksel gölge oyunu
Karagöz aracılığıyla da öne çıkarılıyor. Gölge oyunu,
bilgelik ve yaşam sevinciyle dolup taşan bir araç. Sağlam
psikolojik unsurlarla dolu bir dram sunan filmde sarsıcı
bir insanlık hali ve karakter gelişimi öne çıkarken siyaset,
bu bağlamda geri planda kalıyor. Gölge oyununun
geleneksel tadı da öykünün ahlaki yapısını güçlendiriyor.
– Derviş Zaim

YARIŞMA DIŞI
OUT OF COMPETITION

GÖLGELER VE SURETLER
SHADOWS AND FACES

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 116’
Yönetmen Director: Derviş Zaim Senaryo Screenplay: Derviş Zaim
Görüntü Yön. Director of Photography: Emre Erkmen Kurgu
Editing: Aylin Zoi Tinel Müzik Music: Marıos Takoushıs
Oyuncular Cast: Osman Alkaş, Hazar Ergüçlü, Popi Avraam,
Settar Tanrıöğen, Buğra Gülsoy, Erol Refikoğlu Yapımcı
Producer: Derviş Zaim Yapım Production Co.: Marathon Film,
Yeşil Film Dünya Hakları World Sales: Marathon Film

Shadows and Faces is a tribute to hope and tolerance
between human beings of different ethnicities. It deals
with the dynamics of having and protecting a family
against a war waging outside. Two wise middle-aged
protagonists, a Turkish and a Greek Cypriot living in
the Cyprus of the 1960s, lead the story against a
backdrop of social catastrophe. Both want to survive the
turbulence without harming anybody, and they need to
support each other in their pursuit of a happy and
harmonious life. They also need to guide their sons –
young adults who believe violence and retaliation are
the best instruments to achieve their ends. Shadows and
Faces focuses on the idea that individuals can create
harmony within themselves by communicating with
their dark, evil side. The themes of peace and harmony
are also brought out through the tradition of the shadow
play (Karagöz). The shadow play is a medium that
resonates with wisdom and the celebration of life. The
film presents a drama with strong psychological
elements. Politics is used simply as a backdrop to
establish a distinct, powerful human condition and
memorable character development within this context.
The traditional flavour of shadow theatre also helps
reinforce the moral fibre of the story.
– Derviş Zaim

Derviş Zaim
1964’te Kıbrıs’ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra,
İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde sinema ve
kültürel çalışmalar alanında yüksek lisans
çalışmasını tamamladı. 1992-1995 arasında TV
için senaryo yazarlığı, yapımcılık ve yönetmenlik
yaptı. Ares Harikalar Diyarında adlı romanı
1992’de Yunus Nadi Roman Armağanı’nı kazandı.
Yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Tabutta Rövaşata (1996) yurtiçi
ve yurtdışında pek çok ödül aldı; onu bol ödüllü Filler ve Çimen (2001)
ile Venedik’te ödül kazanan Çamur (2003) izledi. Kahire ve Adana
film festivallerinde ödül alan Cenneti Beklerken (2006) bir üçlemenin
ilk filmi oldu. Bu filmi İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen
Ödülü’ne layık görülen Nokta (2008) ve Gölgeler ve Suretler (2010)
izledi.
Born in 1964 in Cyprus. After graduating from Boğaziçi
University’s Department of Management, he completed his
graduate studies in Film and Cultural Studies at the University of
Warwick in the UK. Between 1992-1995 he worked as scriptwriter,
producer and director for the TV. He won the Yunus Nadi Award in
1992 with his novel Ares Harikalar Diyarında. The first feature that
he wrote and directed, Somersault in a Coffin (1996), won several
national and international awards; it was followed by the awardwinning Elephants and Grass (2001), and Mud (2003), which won an
award in Venice. Waiting For Heaven (2006) is the first film of a
trilogy that won awards at Cairo and Adana. This film was followed
by Dot (2008) (Best Director at Istanbul Film Festival), and his latest
Shadows and Faces (2010).
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Hikâye, tüm ülkeyi kasıp kavuran 12 Eylül 1980
darbesinin günler öncesi ve hemen sonrasının
yansımalarının yaşandığı Mardin’in Nusaybin ilçesinde
geçer. Darbe günleri hayatın yönünü belirlese de, tüm bu
olup bitenlere bir deli ve onun etrafındaki bir grup
çocuğun dünyasından açılan pencereden bakmak, adeta
girdabın ortasında durup da çevredeki korkunç
devinimden etkilenmeme duygusu yaratır. Xelilo yalnız
ve sessizdir, hiç konuşmaz. Sokakta karşılaştığı
insanların adeta ağzından aldığı sigarasıyla, hükümet
konağı önündeki öfkeli ve bitmek bilmeyen voltalarına
asker ve ilçe halkı alışıktır. Bu sessiz protestosuyla
yetişkinlerin gözünde görünmez hale gelen Xelilo’nun
dünyası, Cengo adlı çocuk tarafından keşfedilmesiyle
değişir. Darbenin kapıya dayandığı günlerdir, ancak
Cengo ile birlikte kalabalık bir grup çocukla tanışıp
arkadaş olan Xelilo, kısa bir süre için de olsa, dışlandığı,
öfkelendiği, önemsenmediği dünyadan uzaklaşır. Tüm
dehşetiyle gelen darbe ise, ilçede yaşayan herkes gibi
Xelilo, Cengo ve diğer arkadaşlarının da yaşamlarını alt
üst eder. Xelilo’nun arkadaşlarının kimi babasız kalır,
kiminin ailesi ilçeyi terk eder, kiminin yakınları gözaltına
alınıp bilinmeyen yerlere götürülür. Xelilo, ağzında
rastgele birilerinden aldığı sigarasıyla sessiz
protestosunu sürdürmeye devam etmektedir.
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YÜRÜYÜŞ
MEŞ
WALK
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Shıar Abdı Senaryo Screenplay: Selamo
(Abdulselam Kılgı) Özgün Öykü Original Story: Selamo
Abdulselam Kılgı Görüntü Yön. Director of Photography: Ercan
Özkan Kurgu Editing: Ulf Bremen Müzik Music: Frank Schreıber
& Hemin Derya Oyuncular Cast: Selamo & Abdulah Ado Yapımcı
Producer: Selamo (Abdulselam Kılgı) Yapım Production Co.: Sel
Film Dünya Hakları World Sales: Nar Film

The story takes place in the Nusaybin district of Mardin,
where one can feel the effects of the days leading to and
immediately after the 12 September 1980 military coup,
which stormed through the country. Although the days
of the coup determine the route of life, looking at the
events through the window of a deranged man and a
group of children around him creates a feeling of being
in the middle of a swirl and not being affected by the
horrible surrounding motion. Xelilo is lonely and silent;
he never talks. Both the army and the district folk are
used to his snatching of cigarettes out from the mouths
of smoking people, and his angry and non-ending
pacing in front of the government office. The world of
Xelilo, who had become invisible in the eyes of grownups with his silent protest, starts changing when he is
discovered by a boy named Cengo. It is the eve of the
coup. Xelilo meets and befriends a crowded group of
children with Cengo, and, for a short time, is able to
move away from the world that makes him angry,
where he is alienated and not ignored. The coup, with
all its might, turns the lives of Xelilo, Cengo, and his
other friends upside down, just like everyone else in the
district. Some of Xelilo’s friends lose their fathers; some
families leave, relatives of some are taken under custody
or just taken away. With his cigarette in his mouth that
he has snatched from someone, Xelilo continues his
silent protest.

Shıar Abdı
1973’te Suriye’de doğdu. Yirmi yaşında
Hollanda’ya gitti. 2005’te Almanya’ya giderek
halen yaşamakta olduğu Dortmund’daki Sinema
Akademisi’nde yönetmenlik okudu. Uluslararası
festivallerde gösterilen pek çok kısa film çekti.
Meş / Yürüyüş (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1973 in Syria. At the age of 20 he left
home and went to the Netherlands. In 2005, he
moved to Germany, where he completed his studies in the Film
Academy as a film director in Dortmund, where he still lives today.
He has made several short films screened at international festivals.
Meş / Walk (2010) is his first feature film.
Filmleri Fılmography
2006 Mistek Ax
2007 Sara
2008 The Surprise
2008 Jan Deutsch
2010 Yürüyüş Walk
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“Kendini uydurmak zorunda kalan benlik kendini
kısaltır…” – Maurice Blanchot
Dağınıklar Kenti, “ait/aitsiz”, “yurt/yurtsuz”,
“kök/köksüz” olmayı ince bir şekilde sorgulamaya ve
didiklemeye açıyor. Bu coğrafya sancıyla kıpırdanmakta,
kendini ve yerini arayan çocuklar doğurmaktadır.
Dağınıklar Kenti’nde ev(ler), anahtarlar, kaçaklık, kayıp
anne, hopper, yeni sorulara açılıyor. Ve bu sorular her
şeyi reddeden, başka bir birey oluşu arzulayan bir zihnin
karşısına, duygularıyla hareket eden, köşeye sıkışınca da
aidiyeti arayan bir başka karakteri koyarak deneylenmeye
çalışılıyor. Uygar Asan’ın yeni minimal bağımsız
çalışması Dağınıklar Kenti sorular ve “oluş”lar üzerine bir
ayrıntılar çalışması. “Aidiyet güçlü bir duygu, ait’siz
ol’manın hiç de kolay olmadığı rahatça söylenebilir. Şu
sorulabilir ilkin: Aidiyet duygusu en çok ne zaman
beliriyor? Köşeye sıkıştırılınca, yalnızlaşınca vb. Böylesi
durumlarda bir ırka, bir bayrağa, bir ülkeye, bir futbol
takımına, bir aileye gereksinimimiz ne yazık ki artıyor. Bu
aşılabilir mi? Kış Bahçesi’nin annesiz babasız kadın
kahramanı, Kabuk’ta erkeğin dünyasından babaya bakış,
Düğüm’de sembolik düzeyde onunla işlerin
yürümeyeceğini hissettirerek babayı ortadan kaldırmak…
Dağınıklar Kenti ile şimdi anneye bakma zamanı benim
için. Sahi o nerede?”
– Uygar Asan
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DAĞINIKLAR KENTİ
CITY OF THE SCATTERED

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Uygar Asan Senaryo Screenplay: Uygar Asan
Görüntü Yön. Director of Photography: Uygar Asan Kurgu Editing:
Uygar Asan Oyuncular Cast: Sezgin Cengiz, Umur Ozan, Aslı
Turan, Tolga İskit, Alp Giritli, Nurşin Durmaz Yapımcılar
Producers: Anıta Sezgener & Uygar Asan Yapım Production Co.:
Yeşil Karınca / Video Düş Laboratuvarı Dünya Hakları World
Sales: Yeşil Karınca / Video Düş Laboratuvarı

“The abbreviation of the self would exert itself where it
has to get adjusted…” – Maurice Blanchot
City of the Scattered subtly investigates and scrutinizes
the concepts of “belonging/not belonging”,
“home/displacement”, and “root/rootlessness” often
perceived or experienced as polar states. This geography
squirms with pain, giving birth to children searching
for self, place and locus. In the City of the Scattered,
house(s), keys, fugitiveness, the missing mother and
Hopper pave the way for and open up to new questions
experienced via a juxtaposition: of a mind that rejects
everything and longs for another individuation with a
character whose actions are guided by emotion –and
one who searches for a state of belonging when he is on
the ropes. City of the Scattered, the latest minimal
independent work by Uygar Asan, is a work of details
on questions and ways of being. “Belonging is a
powerful sentiment; it can be easily stated that be’ing
not belong’ing is not so quite easy. Primarily, these
questions can be brought up: When does the sentiment
of belonging most appear? When one is cornered, in
solitude, etc. In such cases, unfortunately our
requirement for a race, a flag, a football team, a family
increases. Can this be overcome? The motherlessfatherless heroine of Winter Garden, the masculine
perception of the father in Shell, and when symbolically
things will not work with him, getting rid of the father
in Knot... Now it’s time to take a look at the mother with
City of the Scattered. Really, where is She now?
– Uygar Asan

Uygar Asan
1967’de Isparta’da doğdu. İki yıl Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV
Bölümü’nde okudu. 1995’te 13 adlı deneysel bir
kısa film yaptı. 1995-2002 yılları arasında sadece
edebiyatla ilgilendi, şiirler ve yazılar yayımladı.
2002’de tekrar sinemaya dönüp senarist olarak
çalışmaya başladı. Artun Yeres’le birlikte 2002’de
beş, 2005’te birinin kameramanlığını üstlendiği
iki belgeselin senaryosunu yazdı. 2003’ten bu yana kendi filmlerini
yazıp yönetiyor. 2003’te Rüzgârın Evi Nerede? ve Perpetuum Immobile
adlı kısa filmleri ve Boşluğa Atlayış: İlhan Usmanbaş adlı belgeseli
çekti. İlk uzun metrajlı sinema filmi Kış Bahçesi (2005) dijital çekilip
dijital gösterilen ilk Türk filmi oldu. Kabuk (2007) ve Düğüm’ün
(2009) ardından Dağınıklıklar Kenti (2011) son filmidir.
Born in 1967 in Isparta. He studied for two years at the Film and
TV Department, Faculty of Fine Arts, Mimar Sinan University. In
1995, he made an experimental short, 13. Between 1995 and 2002,
he took an interest in literature only, writing published poems and
writings. In 2002, he returned to cinema working as a scriptwriter.
Since 2003, he writes and directs his own films. With Artun Yeres,
he wrote the screenplays of five films in 2002, and in 2005, two
films, one of which he was the director of photography. In 2003, he
directed two shorts Rüzgarın Evi Nerede? and Perpetuum Immobile,
and the documentary Boşluğa Atlayış: İlhan Usmanbaş. His debut
feature-length cinema film Winter Garden was the first Turkish film
shot and screened digitally. After Shell (2007) and Knot (2009), his
latest digital feature is City of the Scattered (2011).
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“Kısa filmlerinde yoksul mahallelerde yaşanan hayatı,
kaskatı bir gerçekçilik kadar en mahrem düşlere kadar
sokulan bir duygu yoğunluğuyla da anlatan” Savaş
Baykal, ilk uzun metrajlı filminde hayallerinin peşinde bir
gencin hayata tutunma çabasını konu alıyor. Ailesinin
topladığı hurda yığınları içinde kırık bir gitar bulan Okan,
televizyonda seyrettiği yetenek programlarının yarattığı
sahte umutlara kapılarak bir hayal kurar: Dünyaca ünlü
biri olacaktır. Mahalledeki arkadaşlarını toplayıp onları
birlikte bir konser vermeye ikna eder. Kaydedecekleri
konseri internet üzerinden yayma planı yapan Okan ve
arkadaşları bir süre sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşmek
zorunda kalır, ancak her şeye rağmen bu
yolculuklarından vazgeçmeyeceklerdir. “Başlangıç ile son
arasında ne yapabildiysem birilerinin dikkatini çekeceğini
biliyorum. Ortak ‘düşlerin’ ve çoğu yerde ortak
‘düşüşlerin’ kendi içinde onlarca kez bölünmüş,
çatallanmış yollarına aldırmadan, yeni olanaklar, her
koşulda yaşamaya atılmak adına yeni arayışlar içine
girmiş insanların deneyimlerini, hayatta kalabilme
serüvenlerini anlatmaya, göstermeye çalışmanın kendi
içinde birçok tuzakları olmasına rağmen tek dikkat
ettiğim şey, sadece kendisiyle yüzleşmekle yetinmeyip
toplumun ve kuralların ikiyüzlülüğüyle uyumsuzluk
içinde olan ‘kişilerin’ her şeyi değiştirme arzularıdır.”
– Savaş Baykal
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KANATSIZ TAKLALAR
SOMERSAULTS WITHOUT WINGS

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / HDCAM / Renkli Colour / 76’
Yönetmen Director: Savaş Baykal Senaryo Screenplay: Savaş
Baykal Görüntü Yön. Director of Photography: Savaş Baykal Kurgu
Editing: Savaş Baykal Müzik Music: İnan Akkaya & Savaş Baykal
Oyuncular Cast: Okan Koç, Gökhan Koç, Arif Koç, Mehmet Koç,
Ülkü Koç, Handan Koç, Canan Koç, Sezgin Koç Yapımcı
Producer: Savaş Baykal Yapım Production Co.: Perfect Dünya
Hakları World Sales: Savaş Baykal

“Telling in his short films, life in depraved
neighbourhoods with a rock-solid realism as much as
an emotional intensity that penetrates even the most
intimate dreams”, Savaş Baykal, director of awarded
short films and scriptwriter for feature films, in his
debut feature deals with the struggle of a young man
holding onto life, chasing his dreams. Okan finds a
broken guitar in the heaps of junk his family has
collected. Having false hopes as a result of the talent
shows he watches on television, he dreams that he
would become world-famous. He gathers his friends
together and persuades them to give a concert. Planning
to broadcast online the concert they will record live,
Okan and his friends are compelled to face the realities
of life soon after. Nevertheless, they do not give up on
this journey. “Between the beginning and the end,
whatever I was able to do, I know that it would have
drawn some interest. Without paying attention to the
forked paths of common ‘dreams’, and most of the
time, common ‘falls’, divided in themselves, although
there are traps in trying to show, trying to retell the
survival adventures, experiences of people who search
for new opportunities in the name of plunging into life,
all I pay attention to is the desire of these ‘people’ to
change everything –people who do not contend with
confronting themselves, but who also are incongruous
with the hypocrisy of rules.”
– Savaş Baykal

Savaş Baykal
1978’de Diyarbakır’da doğdu. Hacettepe Güzel
Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun
oldu. 2005’te sinemaya başladı. Karadelik ve
Bilyeler (2007) adlı ilk kısa filmiyle çeşitli
festivallerde birincilikler aldı. Daha sonraki
yıllarda yurtiçi ve yurtdışında bazıları birincilik
kazanan on dört kısa film yaptı. Kültür
Bakanlığı’ndan aldığı senaryo geliştirme
desteğiyle Şiirin Tadı ve 7. Vagon adlı uzun metraj film senaryolarını
yazdı. Kanatsız Taklalar (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1978 in Diyarbakır. He studied painting at Hacettepe
University Academy of Fine Arts in Ankara. He launched his film
career in 2005. He won first prizes at several festivals with his first
short film Karadelik ve Bilyeler / Blackhole and Marbles (2007). He
later made 14 short films which won first prizes in Turkey and
abroad. He wrote the screenplays Şiirin Tadı / The Taste of Poem and
7. Vagon / 7th Wagon, with the support of the Turkish Ministry of
Culture. Somersaults Without Wings (2010) is his debut feature film.
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Kerim, öğretmenliği bırakarak Giresun’un merkez köyüne
yerleşmiş, annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün bir
telefon gelir ve bütün yaşamı değişir: Arayan, yıllar
öncesinden arkadaşı Reis’tir. İki arkadaş geçmişte birçok
define kazısına gitmiştir. Yeni bir define peşinde olan
Reis, Kerim’i ikna eder ve yine birlikte Giresun’un dağlık
kesimlerinde Rumların gizlediği bir manastır hazinesinin
peşine düşerler. Rumlar, Anadolu’dan göç etmeden evvel
Meryem Ana Manastırı’nın değerli eşyalarını kimsenin
inemeyeceği gizli ve sarp kayalıklar içindeki bir mağaraya
saklamışlardır. Kerim, Reis’in adamı Ramiz’le beraber
mağaraya iner ve çekiçle mağaranın duvarını delmeye
başlarlar. Geceli gündüzlü çalışırlarsa bir hafta ya da on
günlük işleri vardır. Bir gün, Reis’le ortağı Musa Hoca
geri gelmez. Kerim ve Ramiz ise mahsur kaldıkları
mağarada define arayışına devam eder; fakat zaman
onları yaşamın tek değişmez gerçeğiyle yüzleştirdiğinde,
her ikisi de kendini ayrı bir savaşın içinde bulur.
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ARAYIŞ
SEARCH

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / Blu-Ray / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Deniz Çınar Senaryo Screenplay: Deniz Çınar
Görüntü Yön. Director of Photography: Koray Çetin Kurgu Editing:
Deniz Çınar Müzik Music: Volkan Zorlu Oyuncular Cast: Fırat
Çınar, Fazlı Vurguncu, Şaban Karakaya, Aynur Çınar, Erdem
Uğur Közleme, Nisa Közleme, Selin Vurguncu, Deniz Çınar
Yapımcı Producer: Deniz Çınar Kaynak Print Source: Deniz Çınar

Kerim is a retired teacher living with his mother in a
village near Giresun. A phone call one day changes
Kerim’s whole life: It is Reis, Kerim’s friend from years
ago. In the past, Kerim had gone many times on several
treasure hunts with him, and Reis is calling him once
again for another collaboration effort. Convinced, Kerim
joins Reis on a new treasure hunt: the riches from a
monastery that the Greeks had hidden in the mountains
of Giresun. Before emigrating from Anatolia, the
Greeks had hidden the valuable belongings of the
Monastery of Virgin Mary in a cave disguised inside a
precipice where no one could easily reach. Kerim goes
down into the cave with Ramiz, who works for Reis;
together they start digging into the cave’s walls with
hammers. They have a week’s or ten days’ work here,
even if they were to work night and day. One day Reis
does not show up. Kerim and Ramiz continue their
search for the treasure in the cave, in which they are
trapped. But when time forces them to face the only
invariable reality of life, both men find themselves in a
different sort of war.

Deniz Çınar
1979’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi mezunudur.
Born in 1979, Çınar is a graduate of Ankara
Gazi University’s Communication Department.
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Selim Demirdelen’in kesişen hayatlar hikâyesi bu
konseptin beraberinde getirdiği karmaşıklıktan kendini
kurtarabilmiş ve oldukça mütevazı bir üslupla derdini
usluca, aşırıya kaçmadan anlatıyor. Demirdelen bu tip bir
öykü için oldukça yerinde bir tercih yaparak ana karakteri
Güven’i (Güven Kıraç) kendini dışarıya tamamen
kapatmış asosyal bir yapıda çiziyor. Bir muhasebe
firmasında klasik bir devlet memuru disipliniyle çalışan
Güven, hayatına kimsenin girmesine izin vermiyor. Dış
dünyayla kesiştiği durumlar olsa bile sanki dokunduğu
şeyi kıracakmış gibi hemen kendini geri çekiyor ve
kabuğuna saklanıyor. Farklı hayatlarla kesişmesi de
sadece iş çevresi ve komşu düzeyinde yaşanıyor zaten.
Ancak ne kadar kaçılırsa kaçılsın insan faktörü devreye
girince izole olma da hayal oluyor. İşyerindeki birkaç
meraklı davranış, masum ve desteksiz tehditler ve hatta
evin kapısını çalan ağlayan bir kız çocuğu Güven’in ince
sınırlarını zorluyor. Kavşak, metropol hayatında tek
başına yolculuk eden karakterlerini bir kavşakta
karşılaşmaya ve bir anlamda kendileriyle de barışmaya
davet ediyor. Demirdelen, tek başına direksiyona geçtiği
bu ilk uzun metraj filminde son derece temiz bir işçilikle
büyük şehir yaşantısına ve insanlarına bir bakış atarken
oyuncularından da etkili performanslar çıkarıyor.
– Kemal D. Yılmaz
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KAVŞAK
THE CROSSING

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Selim Demirdelen Senaryo Screenplay: Selim
Demirdelen Görüntü Yön. Director of Photography: Aydın
Sarıoğlu Kurgu Editing: Selim Demirdelen Müzik Music: Selim
Demirdelen Oyuncular Cast: Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları,
Cengiz Bozkurt, Başay Okay, Umut Kurt, Dolunay Soysert,
Yücel Erten Yapımcı Producer: Türker Korkmaz Yapım
Production Co.: Arti Film Dünya Hakları World Sales: Arti Film

As a story of crossing lives The Crossing, directed by
Selim Demirdelen, focuses on its matters with an
unpretentious and steady way, avoiding any excessive
complexity as the concept usually requires. The main
character, an asocial accountant who works in such a
strict way as if he’s a typical civil servant, Güven (Güven
Kıraç) is like a perfect case study for the story. He never
lets anyone in his private space and in the case of any
encounter just pulls himself back, hides in his shell, as
if he’s going to break anything he touches. That’s why
Güven’s only interactions are with his colleagues or
neighbours. Yet, whatever he does, the humanely
actions around never allow him to fully isolate himself.
Couple of curious actions, innocent and false threats or
a crying little girl knocking on his door pushes Güven’s
fragile boundaries further and further. The Crossing
invites its lonesome and wounded characters to meet at
a crossing rather than move along in an urban life alone
and encourage them to make their peace within
themselves. In his debut solo direction effort, Selim
Demirdelen gazes upon the big city life with a neat
craftsmanship and pulls out wonderful performances
from his actors.
– Kemal D. Yılmaz

Selim Demirdelen
1969’da Almanya’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi’nde iktisat okudu. New York
Üniversitesi’nde kısa dönem film eğitimi aldıktan
sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sinema-TV
üzerine yüksek lisans yaptı. İlk çektiği kısa filmler
Hasret (1994) ve Çevre (1994) ile İFSAK Kısa Film
Yarışması’nda ödül aldı. 1998’den bu yana
bağımsız olarak reklam filmleri çekti. İlk müzik
albümü Beat Bazaar’ı 2002’de yayınlandı. Anlat İstanbul’un (2004)
beş yönetmeninden biri oldu. 2006’da profesyonel müzik kayıt
stüdyosu Stüdyo 101’i kurdu. Serdar Akar’ın Barda (2006) filminin
müziklerini yaptı. Bıçak Sırtı (2007-2008) adlı TV dizisini yönetti.
2008’de “36 Poz” başlıklı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Yazıp
yönettiği ve müziklerini de yaptığı Kavşak ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1969 in Germany. He studied economics at Istanbul
University. After attending a film production workshop at New York
University, he received his MA on Film and TV from Istanbul Bilgi
University. He won awards in the IFSAK Short Film Contest with
his short films Hasret (1994) and Çevre (1994). In 1998, he started
working as a freelance commercial director. In 2002, his first music
album, Beat Bazaar was released. He was one of the five directors of
the portmanteau film Istanbul Tales (2004). In 2006, he established
his professional music recording studio “Studio 101”. The same
year, he composed the soundtrack of Serdar Akar’s feature Barda.
He directed the TV drama Bıçak Sırtı for the 2007-2008 season. The
Crossing is his debut feature film, for which he has also written the
script and scored.
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Bir dönemin gerçek hikâyesi: Faili meçhuller, JİTEM,
işkenceler... Son yıllarda Ergenekon soruşturmasıyla
gündeme gelen Güneydoğu’daki faili meçhul cinayetleri
konu alan film şehirlerde, köylerde yaşayan silahsız,
masum insanlara JİTEM’in yaptığı işkenceleri anlatıyor.
1990’lı yılların ortalarında İstanbul’da bir sabah Deniz
Şahin adlı bir genç, evinin bulunduğu sokakta silahlı
siviller tarafından kaçırılır. Bu sahneye tanık olan babası
Mürşit olay yerinde kalp krizi geçirir ve kızı Selvi
tarafından hastaneye kaldırılır. Mürşit’in yerleştirildiği
hastane odasında bir hasta daha vardır: Deniz Şahin’i
kaçıran JİTEM timinin şefi Kemal’in babası Harun. Kemal
ile Selvi babaları için sık sık geldikleri hastanede tanışırlar
ve aralarında aşka uzanan bir arkadaşlık başlar. Üç hafta
boyunca işkence yaptığı Deniz Şahin’den herhangi bir
bilgi alamayan Kemal ve ekibi, elde ettikleri yeni bir
istihbarat sonucunda, örgütün para kuryesi olarak
suçlanan Liceli’yi kaçırırlar. Aynı sorgu üssünde uzun
süre yaptıkları işkencelerde Liceli’yi de çözemeyince bu
kez de Liceli’nin kız kardeşi Lili’yi kaçırırlar... Deniz Şahin
çözülecek mi, kurtulacak mı, yoksa direnerek ölecek mi?
Lili ajanlık mı yapacak, intihar mı edecek? Hayatında ilk
kez âşık olan işkenceci ve katil Kemal, âşık olduğu Selvi
için neler yapacak; aşkı mı seçecek, öldürmeyi mi?
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KAYIP ÖZGÜRLÜK
LOST FREEDOM

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 91’
Yönetmen Director: Umur Hozatlı Senaryo Screenplay: Umur
Hozatlı Görüntü Yön. Director of Photography: Hüseyin Mazlum
Karaman Kurgu Editing: Aytekin Birkon Müzik Music: Nail
Yurtsever Oyuncular Cast: Serdar Kavak, Vedat Perçin, Öznur
Kula, Musa Yıldırım, Özlem Turan Yapımcı Producer: Özlem
Turan Yapım Production Co.: Jan Medya Kaynak Print Source:
Umur Hozatlı

The true story of an era: unresolved murders, the
gendarmerie intelligence and anti-terror unit (JİTEM),
torture… Focusing on the unresolved murders in the
southeastern part of Turkey that became the current
issue due to the Ergenekon investigation, the film
recounts the tortures and inhumane actions practiced
by the JİTEM in towns and villages onto unarmed,
innocent people. One day, in the mid-90s, in Istanbul,
Deniz, a young man, is abducted by armed civilians on
the street where he lives. His father, having witnessed
the incident, suffers a stroke and is taken to the hospital
by his daughter Selvi. The man shares his hospital ward
with another patient, an old man who is the father of
Kemal, the leader of the military intelligence team who
has abducted Deniz Şahin. Kemal and Selvi eventually
meet at the hospital where they both visit their fathers,
and strike up a friendship. Kemal and his men torture
Deniz Şahin for three weeks, but failing to extract any
information, upon an informant’s report, they abduct
Liceli, who they suspect to be the money courier of the
organisation. Torture on Liceli at the same place fails as
well, resulting in the team abducting Liceli’s sister Lili
this time… Will Deniz Şahin give in, give up, be saved,
or die in resistance? Will Lili rat out or commit suicide?
A torturer and a murderer, Kemal falls in love for the
first time, and the decision will be bugging him: will he
kill or will he love?

Umur Hozatlı
1969’da Tunceli’de doğdu. Özgür Gündem,
Özgür Ülke, Yeni Politika, Demokrasi, Özgür Bakış
ve Yeni Gündem gazetelerinde muhabirlik,
editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1993’te Kürt
meselesiyle ilgili yazdığı bir yazı nedeniyle Devlet
Güvenlik Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis ve
400 milyon lira para cezasına çarptırıldı. AİHM
bu davada yazarı haklı buldu ve Türkiye’yi
tazminat ödemeye mahkûm etti. 1997’de Helsinki İzleme Komitesi
Hellman Hammet Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye,
Avrupa ve Irak’ta yayın yapan özel televizyon kanalları için programlar
yaptı. Kalbimin Her Yanı (1999) adlı bir kitap yazdı. Kayıp Özgürlük
(2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1969 in Tunceli. He worked as editor, columnist and
reporter in Özgür Gündem, Özgür Ülke, Yeni Politika, Demokrasi,
Özgür Bakış and Yeni Gündem dailies. Because of an article he wrote
on Kurdish issues he was sentenced to 3 years 9 months in prison
and pay a monetary fine. The European Court of Human Rights
found the writer rightful, and condemned Turkish Republic to pay
compensation. In 1997, he won the Hellman/Hammett Writer’s
Award in Helsinki. He worked as a producer in some TV stations in
Iraq, Turkey and Europe. He also has a published book titled
Kalbimin Her Yanı / All Around My Heart (1999). Lost Freedom
(2010) is his first feature film.
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Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği Vicdan
Filmleri projesi kapsamında A. Acar Filiz ile birlikte
gerçekleştirdiği Lüks Otel adlı kısa filminin ardından
Kenan Korkmaz, bu kez aynı otelde dört çıkışsızlık
öyküsünü birleştiriyor. Terör örgütünü geride bırakıp yeni
bir hayatın peşine düşen Mehdi, Taliban’dan kaçan
Afgan bir aile, hayallerindeki İstanbul’da hayatlarını
diledikleri gibi yaşamayı umut eden genç bir gey çift ve
adeta kapana kısılmış uyuşturucu bağımlısı bir genç kız...
Başta onlar için umudun getirdiği bir durak olan bu “lüks
otel”, zaman içinde sıkışıp kaldıkları bir araf haline gelir...
Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar öteki olmaktan aslında
belki de hiç kurtulamayacaklardır. Yine de sessizdirler,
çok nadir duyarız konuştuklarını veya tepki verdiklerini...
Bir bitkinlik vardır üstlerinde ama belli ki çığlık çığlığa
yardım çağırmaktadırlar. Yine de seslerini duyabilmek
için belki de öncelikle bizim bir öngörüye ihtiyacımız
vardır. Kenan Korkmaz, “uçurtmanın takıldığı bir tel”
olarak tanımladığı bu otelde karakterlerinin içinde
bulundukları çıkmazları ve çaresizliği mekândan da aldığı
güçle perdeye aktarırken, tıpkı aynı adlı kısa filminde
olduğu gibi vicdanımıza yakından bakmamız için bize bir
çağrıda bulunuyor.
– Kemal D. Yılmaz
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LÜKS OTEL
LUXURY HOTEL

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / HDCAM / Renkli Colour / 92’
Yönetmen Director: Kenan Korkmaz Senaryo Screenplay: Kenan
Korkmaz Görüntü Yön. Director of Photography: Kenan Korkmaz
Kurgu Editing: Mesut Ulutaş Müzik Music: Nuri Harun Ateş &
Ömer Erciyes Oyuncular Cast: Necip Memili, Ali Düşenkalkar,
Savaş Özdemir, Ceren Altundaşar, Şendal Yıldız, Melih
Düzenli, Seher Devrim Yakut, Müslüm Köse Yapımcı Producer:
Kenan Korkmaz Yapım Production Co.: Mor Prodüksiyon Dünya
Hakları World Sales: Mor Prodüksiyon

Right after his short film, Luxury Hotel -a collaboration
with A. Acar Filiz-, which was in the selection “Films
About Conscience” gathered by International Hrant
Dink Foundation, director Kenan Korkmaz brings
together four “no way-out stories” in the same hotel.
Mehdi, who leaves the terrorist organisation and hopes
to catch a new break; an Afghan family escaping the
Taliban regime; a young gay couple whose only wish is
to live their relationship freely in Istanbul, and an
almost trapped young junkie girl... At first, Luxury Hotel
represents a temporary station on their way out.
However, in time, the hotel becomes limbo where they
are stuck in. It seems, whatever they do, they will never
get rid of being an “other”. They retain their silence. We
rarely hear them speak or actually respond to anything.
It looks like they are exhausted in this journey, but
obviously they are crying for help. Yet, maybe an insight
would be required in order to hear their voice. Kenan
Korkmaz describes the hotel as “the wire which catches
the kite,” and shows us these characters’ predicaments
by taking a huge narration support from the location’s
characteristic essence. In the end Luxury Hotel -just like
the eponymous short- calls for us to take a closer look at
our conscience.
– Kemal D. Yılmaz

Kenan Korkmaz
1969’da Diyarbakır’da doğdu. Yüksek
öğrenimini Adana Çukurova Üniversitesi’nde
tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında
gazetecilik yaptı. Mezun olduktan sonra fotoğrafla
ilgili çalışmalarına devam etti. Çukurova
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde fotoğraf
ve sinema eğitmenliği yaptı. Kurucusu olduğu
Akdeniz Sinema Amatörleri Derneği’nde başkan
yardımcılığı görevini sürdürüyor.
Born in 1969 in Diyarbakır. Studied at Adana Çukurova
University, where he also worked as journalist. After graduation, he
continued to work in the field of photography. He has given lectures
on film and photography at the Faculty of Fine Arts, Adana
Çukurova University. He is the founder of the Mediterranean
Cinema Amateurs Association, where he is still the acting deputy
chairman.
Filmleri F›lmography
2004 Pantor (kısa short)
2007 Le vallah (kısa short)
2008 Beyaz Anadol
2009 Satır Arası (belgesel dizi documentary TV series)
2010 Lüks Otel (kısa short)
2011 Lüks Otel Luxury Hotel

Filmlerin sinemaya, hele hele yaratım sürecine bakışı
her zaman sorunlu ve takıntılı manzaralar çıkarmıştır
karşımıza. Kerem Topuz’un ilk uzun metraj çalışması
Film de bu yönden diğerlerinden farklı sayılmayabilir.
Ancak Film’in başkahramanı Kemal Mutlu’nun sorunlu
ve takıntılı olmanın ötesinde problemleri var. Aşırı
özgüveni, bu yönetmen adayını –kendi deyimiyle
sinemanın gördüğü en büyük yönetmenlerden birisini–
neredeyse körleştiriyor ve “hayatın film olduğu”
yanılsamasını fazlasıyla içselleştirmesine sebep oluyor.
Daha filmini çekmeden afişini hazırlamış Kemal (İlker
Savaşkurt); huzuru TV karşısında patlamış mısır yiyerek
bulan zararsız ve iyi niyetli ev arkadaşı Nuri (Cumali
Karakaya) ve Nuri’nin yetimhaneden arkadaşı belalı ve
fazlaca bıçkın İzzet’in (Özgür Emre Yıldırım) yolları bir
gece kesişir. İzzet ve Kemal birbirlerini gazlayıp hemen o
gece bir film çekmeye karar verirler. Ancak bir noktadan
sonra gerçek hayatta işlerin o kadar da film gibi olmadığı
ortaya çıkar. Kemal bu “doğal set”in hâkimiyetini bir süre
sonra İzzet’e kaptırır. Tamamen doğaçlama oyunculuklar
ve sübjektif kamerayla gerçekliği yakalamaya çalışan
Kerem Topuz, zaman içinde karakterleri gibi seyirciyi de
hırpalayan bir gerilime imza atıyor.
– Kemal D. Yılmaz
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FİLM
THE MOVIE

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 87’
Yönetmen Director: Kerem Topuz Senaryo Screenplay: Kerem
Topuz Görüntü Yön. Director of Photography: Onur Ercoşkun
Kurgu Editing: Emre Dair Oyuncular Cast: Öznur Kula, Özgür
Emre Yıldırım, İlker Savaşkurt, Cumali Karakaya Yapımcılar
Producers: Başak Bingüller Şahin, Çağrı Bingüller, Erkan
Şahin Yapım Production Co.: BSK Yapım Dünya Hakları World
Sales: BSK Yapım

When films look at cinema itself from within, especially
to its creation process, they always reflect troubled and
obsessed stories and characters. Kerem Topuz’s debut
feature The Movie is no surprise in this sense. Yet, the
protagonist of the story, Kemal Mutlu, has more
problems besides being troubled and obsessed. His
extreme self confidence almost blinds this aspiring
director –one of the biggest directors film industry has
ever seen, in his own words– and makes him
excessively internalise the illusion of “life itself as a
film.” Kemal (İlker Savaşkurt), who designed and
printed his movie poster without even before shooting
it; Nuri (Cumali Karakaya), his naive room mate and
Nuri’s hoodlum friend from the orphanage İzzet
(Özgür Emre Yıldırım) get together one night. İzzet and
Kemal provoke each other for shooting a film together
on that very night. However at some point they see
realise, that real life is not like a film after all. Kemal, on
the other hand loses his grip on this “natural film set”
and İzzet takes over. Kerem Topuz tries to capture
reality with improvisations by the young actors and the
subjective use of camera, to create a disturbing thriller
that becomes uncomfortable for not only its characters
but also for its audience.
– Kemal D. Yılmaz

Kerem Topuz
1978’de Çorlu’da doğdu. 1996-98 arasında
Akademi İstanbul’da Sinema-TV eğitimi aldı.
1999-2003 arasında İstanbullu
underground/deneysel-elektronik müzik grubu
Sad Eyed Lemur’s ile birçok sokak performansına
katıldı. Proje kapsamında görsel enstalasyon
çalışmaları yaptı. Aynı zamanda ulusal kanallarda
TV programları, reklâm filmleri, konserler ve
birkaç video klibin yönetmenliğini yaptı. Senaryosunu yazıp yönettiği
ilk uzun metraj sinema filmi olan Film (2011), sinemadaki deneysel
arayışlarının bir yansımasını teşkil ediyor.
Born in 1978 in Çorlu. He studied Film and TV at Academy
Istanbul between 1996 and 1998. He participated to the street
performances of the Istanbul-based underground experimentalelectronic music band Sad Eyed Lemurs between 1999 and 2003,
and made several visual installations as part of the project. He
directed several TV shows, commercials, concerts and music videos.
His debut feature, Film (2010) is a reflection of his experimental
explorations in cinema.
Filmleri Fılmography
2000 Hiçlik ve Her Şey Mümkün
2007 Sessizlik
2011 Film The Movie
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Saklı Hayatlar her şeyden öte meselesi olan bir film, Alevi
toplumunun yaşamak zorunda bırakıldığı acı ve kanlı bir
dönemi anlatması ve Alevilerin saklı hayatlarını
dillendirmesi bakımından da Türkiye’de bir ilk. Aleviler
için kâbus dolu günleri, Çorum katliamı ile 12 Eylül
cuntası arasında geçen süreci kurgularken, önyargıyı ve
ötekileştirmeyi basit ve bildik bir öyküyle anlatıyor; Alevi
bir genç kız ve Sünni bir delikanlının imkânsız aşkı
üzerinden. Saklı Hayatlar, senarist A. Haluk Ünal’ın da
yönetmenlik koltuğuna oturduğu ilk sinema filmi.
“Kendimizin ve başkalarının hikâyelerini hissetmenin,
paylaşmanın en zengin en yoğun dili olan sinema,
kimliksel önyargıların çözülmesine de önemli bir katkı
yapabilir” diyor Ünal ve ekliyor, “Türkiye’nin tüm saklı
hayatlarını örnekleyen Alevi kimliğinin dramı, Sünni
çoğunluğun da trajedisidir.” Alevilerin karşısındakine
Yezit, Sünnilerin ise Kızılbaş dediği, “mum söndü” gibi
hurafelerin işlendiği bu filmin, toplumsal baskıya ve
ayrımcılığa dair sözleri var. Küçük bütçeli ve hoşgörülü
Saklı Hayatlar, gücünü sadeliğinden, sorunun
yakıcılığından, çoğu tanınmamış oyuncularından,
kusurlarından, senaryosundan ve herkese eşit mesafede
durmayı başarabilmekten alıyor. Haksızlıklar ve baskılara
rağmen özgür bir toplum umudu her zaman vardır ve
elbette aşk da.
– Alper Turgut
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SAKLI HAYATLAR
HIDDEN LIVES

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: A. Haluk Ünal Senaryo Screenplay: A. Haluk
Ünal Görüntü Yön. Director of Photography: Gökhan Atılmış
Kurgu Editing: Mehmet Atan Müzik Music: Ender Akay & Sunay
Özgür Oyuncular Cast: Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin
Ceylan, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Irmak Ceren
Öztürk Yapımcılar Producers: A. Haluk Ünal & Serpil Güler
Yapım Production Co.: Drama İstanbul Film Yapım Dünya Hakları
World Sales: Drama İstanbul Film Yapım

Hidden Lives, above all, is a film that has something to
say. It is also a first in Turkey, for it tells the story of a
painful and bloody period, and gives a voice to Alevis’
concealed lives. Fictionalising the dreadful period
between the massacre in Çorum and the September 12,
1980 junta, Hidden Lives depicts prejudice and
alienation through a simple and familiar story, the
hopeless love of a young Alevi girl and a Sunni boy.
Hidden Lives is the directorial debut of scriptwriter A.
Haluk Ünal who states “cinema, the richest and most
intensive means to feel and share our story as well as
that of others, can also help dissolve prejudices based
on identity” and adds, “the misfortune of the Alevi
identity, which exemplifies all the hidden lives in
Turkey, is also the tragedy of the Sunni majority.” The
film, in which Alevis call the other party “Yazidi” and
are in return are called “Kızılbaş” (Red Head) by the
Sunnis, handles such superstitions as the slandering
“the candle put out”. The film also has something to say
on social pressure and segregation. Hidden Lives is a
tolerant film made with a low budget, taking its power
from its simplicity, the bitterness of the problem, from
its mostly non-celebrity actors, its flaws, its script, and
from its success in its ability to keep an equal distance
to all parties involved. Despite injustices and
oppression, there is always hope for a free society, and
of course, there is always love.
– Alper Turgut

A. Haluk Ünal
1957’de Ankara’da doğdu. Hacettepe
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördü.
1987-2009 yıllarında çeşitli gazete, dergi ve web
sitelerinde makaleleri yayınlandı. 2004-2008
yılları arasında iletişim ve reklam sektöründe
metin yazarlığı ve proje tasarımcılığı yaptı. 20052009 arasında Senaryo İstanbul Atölyesi’nin
yöneticiliğini ve eğitmenliğini yürüttü. 20082009’da Kadir Has Üniversitesi Film-Drama Yüksek Lisans
Bölümünde ve Dijital Film Akademi’sinde senaryo eğitmenliği yaptı.
Saklı Hayatlar (2011) ilk sinema filmidir.
Born in 1957 in Ankara. He studied Economics at Hacettepe
University in Ankara. He has articles published in various
journals, magazines and web pages between 1987-2009. Between
2000 and 2004, he worked as copywriter and project designer in
communications and advertising. He worked as manager and
instructor at Script–İstanbul Workshop between 2005 and 2009.
He worked as scriptwriting instructor at Kadir Has University Film
& Drama Post-Graduate Department and Digital Film Academy in
2008-2009. Saklı Hayatlar / Hidden Lives (2011) is his first feature
film.
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Çukurova, 1960… Toros Dağları’nın uzak bir köşesinde,
kara kıl çadırının içinde Zeynep hamileliğinin son gününe
uyanır. Uzaklardaki sarp kayalıklarda üç gündür aç olan
Çoban, çoktan uyanmış ve sürüsünün peşindedir.
Dağlara doğru bir eşek sırtında getirilen Gani Efendi
aslında son derece gönülsüz çıktığı bir yolculuktadır,
çünkü artık yaşlı, yorgun ve hastadır. “Adana’da geçen
hikâye, ABD üssü İncirlik’ten havalanıp duran jetlerin sırf
sesleriyle bile bütün bu coğrafyaya nasıl korku saldığını
ve yok edici bir etki bıraktığını anlatıyor; kimi
çocukluğuma ait anıları da içeriyor. Öncelikle tek başına
olan insanı, her şeyden uzak ve yalnız insanı anlatmak
istedim. Bu insanları tanımlayacak hiçbir şeyleri yok ve
hiçbir şeye de sahip değiller. Dağlarda yaşarken aynı
koşulları paylaştıkları hayvanlardan hiçbir farkları yok.
Modern insana ve şehirli yaşama o kadar uzak ve
yabancıdırlar ki adeta yitik ve görünmez olmuşlar. Film
karakterlerinin bu uzak ve yalnız durumlarını
desteklemek için gösterişli kamera hareketlerinden ve
renkli kostümlerden özellikle kaçındım. Onların sanki
toprağın ve dağın rengine bürünerek doğaya uyum
sağlama çabalarını öne çıkarmak istedim. Bir günde
başlayıp biten hikâye tüm bir yaşamın metaforudur. Biri
doğar, biri ölür, ama korku, hem de anlamsız bir korku
bu coğrafyada yaşamaya devam eder.”
– Hatice Yakar
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ÖFKELİ ÇILGINLIK KARAMSAR ÇİLE
FURIOUS MADNESS SOMBER
SUFFERING
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Hatice Yakar Senaryo Screenplay: Hatice
Yakar Görüntü Yön. Director of Photography: Ertunç Şenkay
Kurgu Editing: Sedat Yılmaz Oyuncular Cast: Asiye Dinçsoy &
Barış Koçak Yapımcı Producer: Hatice Yakar Yapım Production
Co.: HY Film Yapımcılık Dünya Hakları World Sales: HY Film
Yapımcılık

Çukurova, 1960. In a distant spot in the Taurus
Mountain Range, in her black haircloth tent Zeynep
wakes up to the last day of her pregnancy. Starving for
three days now, The Herder has long woken up,
running after his herd on the steep rocks far away. By
the mountain, brought on a donkey, Gani rides
reluctantly because he is now old, sick and tired. “The
story, which takes place in Adana, portrays how the jets
taking off from the US military base in İncirlik spread
fear in the region and how they leave a devastating
effect. Some contain memories from my childhood.
First and foremost, I wanted to tell the story of man as a
solitary person, alone and distant from everything.
There is nothing to identify these people with and they
do not own anything. There is no difference between
them and the animals that they share the same
conditions with, while living in the mountains. They are
so far away and so alien to modern people and urban
life that they have become lost and invisible. In order to
support the characters’ distant and solitary conditions, I
purposefully omitted dashy camera movements and
colourful costumes. By dressing them up in the colours
of the earth and the mountains, I wanted to accentuate
their effort to blend in the nature. The story, which
starts and ends on the same day, is a metaphor for life
as a whole. One is born, one dies, but fear, and a
senseless fear at that, continues to live in this region.”
– Hatice Yakar

Hatice Yakar
Adana’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nden
mezun oldu. 1997’den bu yana dizi ve sinema
filmlerinde yönetmen yardımcılığı yaptı.
Senaryosunu yazıp yönettiği Öfkeli Çılgınlık
Karamsar Çile (2010) ilk sinema filmidir.
Born in Adana, she graduated from Marmara
University Fine Arts Faculty Cinema-TV
Department. Since 1997, she has worked as assistant director in TV
series and movies. Furious Madness Somber Suffering (2010), which
she wrote and directed, is her first feature-length movie.
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Göçebe yaşam tarzının Anadolu’daki son temsilcileri
olan Sarıkeçililer, kışın deniz seviyesine, yazın yüksek
yerlere ulaşmak için yılın yarısından çoğunu yollarda
geçirirler. Her yıl aynı güzergâh üzerinde, uygun
gördükleri yerlerde çadırlarını kurup konaklarlar. En
büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Ne var ki son
yıllarda tarım arazileriyle ilgili yapılan yasal düzenlemeler,
Sarıkeçililerin göç yollarını sınırlamakta ve bu da
sayılarının azalmasına neden olmaktadır. Yüksel
Aksu’nun Antalya’da Altın Portakal alan belgeseli,
Yörüklerin mevsimlerin akışıyla uyum içinde, doğayla iç
içe sürdürdükleri yaşamlarını ve yüzlerce yıllık geçmişe
dayanan geleneklerini anlatırken, malzemesini etnografik
bir belgeselin mesafeli yaklaşımıyla ele almak yerine,
Yörüklerin kendi anlatımlarını ön plana çıkaran içeriden
bir bakışı benimsiyor. Bu tür belgesellerden alışık
olduğumuz soğuk üst sesin yerini, filmin anlatıcılığını
üstlenen bir Yörük dedesi alıyor. Bu anlatı eşliğinde,
doğanın iklim koşullarına dair verdiği işaretler ya da
hayvanların barınma, beslenme, çiftleşme alışkanlıkları
kuru birer bilgi olmaktan çıkıp Sarıkeçililerin gündelik
yaşamlarına dair kanlı canlı detaylar haline geliyor.
– Berke Göl
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ANADOLU’NUN SON GÖÇERLERİ:
SARIKEÇİLİLER
LAST NOMADS IN ANATOLIA:
SARIKECILILER
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 75’
Yönetmen Director: Yüksel Aksu Senaryo Screenplay: Yüksel Aksu
Görüntü Yön. Director of Photography: Eyüp Boz Kurgu Editing: S.
Ümit Demir Yapımcılar Producers: Stare Yıldırım & Yüksel Aksu
Yapım Production Co.: Yüksel Aksu & Makara Film Dünya Hakları
World Sales: Yüksel Aksu

Sarıkeçililer, the last representatives of the nomadic
lifestyle in Anatolia, spend more than half the year on
the roads to reach sea level in the winter and high lands
in the summer. Each year, they build their tents and
stop over anywhere suitable on the same route. Their
main source of income is raising livestock. However,
the legal arrangements made in the past years
concerning agricultural lands have been limiting
Sarıkeçililer’s emigration routes, causing their numbers
to decrease. Yüksel Aksu’s documentary, which won the
Golden Orange at Antalya Film Festival, displays the
Yörük (Turkish native nomads) life, maintained in
harmony with the cycle of seasons, integrated with
nature, and their hundreds of years old tradition.
Instead of handling its subject with the distant approach
of an ethnographic documentary, it adopts an insider’s
point of view point which emphasises the Yörük
narrative. Instead of the habitual cold voiceover used in
this type of documentaries, a Yörük elder assumes the
role of narrator. Guided by this narration, the signals
that nature provides on climate conditions or animals’
sheltering, nutrition, and mating routines are no longer
dry information; they become lively details about
Sarıkeçililer’s daily life.
– Berke Göl

Yüksel Aksu
1966’da Muğla’da doğdu. Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV
bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.
Bir Dilim Aşk, Büyük Yalan, Pilli Bebek, Yılan
Hikâyesi, Yasemince gibi pek çok TV dizisi ve şov
programını yönetti. Kendi yazdığı ve yönettiği ilk
uzun metrajlı filmi Dondurmam Gaymak (2006)
ile İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü
kazandı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Maltepe
Üniversitesi’nde ders veren yönetmenin, Antalya Altın Portakal’da En
İyi Belgesel ödülü alan Anadolu’nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer (2011)
son filmidir.
Born in 1966 in Muğla. He completed his undergraduate and
graduate studies at Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts,
Cinema-TV Department. He directed a number of TV series and
programs including Bir Dilim Aşk, Büyük Yalan, Pilli Bebek, Yılan
Hikâyesi, and Yasemince. He won the Istanbul Film Festival Special
Jury Award with his first feature film Ice Cream, I Scream (2006),
which he wrote and directed. Last Nomads In Anatolia: Sarıkeçililer
(2011), which won the Best Documentary Award at Antalya Film
Festival, is his latest film. He is also a lecturer at Istanbul University
Faculty of Communication and at Maltepe University.
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1890 yılından beri İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan
Sirkeci-Halkalı tren hattı şehrin tarihi yarımada adı
verilen bölgesinden yola çıkıp, deniz kıyısından güney
batı eksenine doğru ilerleyen tarihi bir ulaşım yoludur.
Yol boyunca İstanbul surlarının içinden ve
sarayın eteklerinden geçerek şehrin en eski yerleşim
yerlerinin, pek çok anıtsal yapının çevrelediği bir
güzergâhı takip eder. Marmaray Projesi nedeniyle bu tren
hattı büyük ölçüde işlevini yitirecek, dolayısıyla bu hattın
endüstriyel ve kültürel miras olarak korunması gereken
pek çok yapısı, peronları ve geniş arazileri özelleştirme ve
kentsel dönüşüm politikaları gereğince korunamayacak,
kamu yararına kullanılmayacak ve tahrip edilecek. Tren
yolu çevresinde yer alan tarihi yapılar, İstanbul’un en eski
ve otantik binaları ve onlarla bütünleşen şehir yaşamı da
Marmaray projesi kapsamında büyük yara alacak. SirkeciHalkalı Elveda...Merhaba... bu tarihi güzergâha duyulan
sevgi ve minnettarlıkla, bütün bu değerli birikimin
yitirilme endişesi ve hüznüyle, tren yolu hattı ve
çevresindeki gündelik hayatın gözlenmesi amacıyla
yapıldı.
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SİRKECİ-HALKALI ELVEDA…
MERHABA…
FAREWELL
TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DV / Renkli Colour / 38’
Yönetmen Director: Necla Algan Senaryo Screenplay: Necla
Algan Görüntü Yön. Director of Photography: Serhat Dumlu
Kurgu Editing: Serhat Dumlu & Necla Algan Müzik Music: İlker
Görgülü Yapımcı Producer: Necla Algan Dünya Hakları World
Sales: Necla Algan

The historic train route between Sirkeci and Halkalı has
been serving Istanbul’s European side since 1890,
originating from the “historic peninsula” it advances on
a south-west axis by the sea. It follows a route through
inside Istanbul’s ancient city walls and the outskirts of
the palace to pass through the city’s oldest settlements
and many monumental structures. Due to the
underground railway Marmaray Project, many of the
structures associated with this route, platforms and vast
fields –all part of the industrial and cultural heritage–
will not be preserved or used in public interest due to
privatisation and urban transformation policies, and
will be destroyed. Historic buildings around the railway,
Istanbul’s old and authentic structures, buildings and
the urban lifestyle associated with them will be seriously
harmed due to this new railway project. Farewell was
made to observe daily life on this route and its environs
with a sense of love and gratitude for this historic
railroad, with a lingering sense of distress and sadness
for the probable loss of this wealth.

Necla Algan
1958’de İstanbul’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı, Mimar
Sinan Üniversitesi’nde Sinema-TV okudu.
Antrakt, 25. Kare, Evrensel Kültür, Yeni Sinema,
Altyazı, Pazartesi, Kadınlar Dünyası, Toplum Bilim
dergilerinde yazıları yayımlandı. Sadeliğin
Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad (2005),
Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası (2008),
Taşrada Var Bir Zaman (2010) adlı kitapların yazarları arasında yer
aldı. Fikret Bey (Selma Köksal, 2007) filminin senaryosunu yazdı.
Sirkeci-Halkalı Elveda… Merhaba… (2011) ilk filmidir.
Born in 1958 in Istanbul. She studied Turkish Language and
Literature at Istanbul University, and Film and TV at the Mimar
Sinan University. Her articles were published in several magazines
including Antrakt, 25. Kare, Evrensel Kültür, Yeni Sinema, Altyazı,
Pazartesi, Kadınlar Dünyası, Toplum Bilim. She was among the
writers of the books Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad /
Profound in Simplicity (2005), Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası /
From Freedom to Missing and Later (2008), Taşrada Var Bir Zaman /
A Time in the Countryside (2010). She co-wrote the feature Fikret Bey
(2007) by Selma Köksal. Farewell (2011) is her first film.
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Canlar, Alevi/Bektaşilerin inanışlarını, yaşam biçimlerini,
felsefelerini, bu konuda araştırmalarıyla dünya çapında
bir bilim kadını olan Irene Melikoff’un “inanmak değil
anlamak için araştırıyorum” yaklaşımıyla ele alıyor: Irene
Melikoff’un Strasbourg’daki çalışma odasından
Kahramanmaraş’ta, Nurhak’taki cemevinde yapılan ikrar
ve görgü cemine uzanan bir yolculukla, kendinden farklı
olanlarla yüzyıllar boyunca sorunsuz birlikte yaşamış
olan Alevi/Bektaşilerin çoğulculuğuna ve insanları
cinsiyet, ırk, din, dil esasında ayırmadan “Can” olarak
anlayışlarına odaklanıyor. Adalete, eşitliğe, kul hakkına
hayati önem veren Alevi/Bektaşilerin tarih boyunca
maruz kaldıkları baskıları anlatmayı da ihmal etmiyor.
“Benim Kâbem insandır” diyen Alevi/Bektaşiler
ibadetlerini cemlerinde yapıyor; namaz kılmıyor, oruç
tutmuyor, camiye, hacca gitmiyorlar. Özellikle 16.
yüzyıldan sonra tarihte muhalif olarak biliniyorlar.
Yüzyıllar boyunca Nesimi’den Hatayi’ye, Pir Sultan
Abdal’dan Edip Harabi’ye, Feyzullah Çınar’a kadar
Alevi/Bektaşi şairlerinin nefes ve deyişleri muhalif
duruşlarının en edebi örneklerini veriyor. Canlar
belgeseli, ömrünün son kırk yılını Alevi/Bektaşiler
hakkındaki çalışmalarına hasreden ve 2009 yılında,
Alevi/Bektaşi deyimiyle bu dünyadan “Hakka yürüyen”
Irene Melikoff’a ithaf edilmiş.
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CANLAR
CANLAR-ALEVIS/BEKTASHIS

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 59’
Yönetmen Director: Nurdan Arca Senaryo Screenplay: Nurdan
Arca Görüntü Yön. Director of Photography: Cafer Gebedaş, Aydın
Kapancık, Oytun Orgül Kurgu Editing: Melih Fehmi Tatlıcan
Müzik Music: Alevi-Bektaşi nefes ve deyişleri / Alevi-Bektashı
folk Songs Yapımcı Producer: Nurdan Arca Yapım Production
Co.: Ajans 21 Dünya Hakları World Sales: Ajans 21

The documentary explores Alevi/Bektashis’ beliefs, life
styles, philosophies through the “I research not to
believe but to understand” approach of Irene Melikoff,
who was a world-renown researcher on this subject. The
film takes us on a journey from Irene Melikoff’s study
in Strasbourg to the rite of integration in the cemevi
(worship house) in Nurhak, Kahramanmaraş, where
petitioners’ statuses are evaluated and they are
integrated, become whole with the world. The
documentary Canlar – Alevis/Bektashis focuses on the
Alevi/Bektashis’ pluralism and their perception of all
humans as “souls” without segregating them based on
sex, race, religion or language. The film also shows the
oppression suffered through generations by
Alevi/Bektashis, who give vital importance to justice,
equality, and fairness. Saying, “My Kaaba is people,”
Alevi/Bektashis carry their rituals in cemevis, they do
not pray five times a day, do not fast, and do not attend
the mosque or haj. Starting from the 16th century, they
are known to be dissidents. Throughout centuries,
hymns and songs by Alevi/Bektashi poets, from Nesimi
to Hatayi, from Pir Sultan Abdal to Edip Harabi, to
Feyzullah Çınar illustrate the literary examples of their
opposing stance. Canlar – Alevis/Bektashis is dedicated
to Irene Melikoff, who devoted the last 40 years of her
life to research on Alevi/Bektashis and who, in 2009,
“walked to God” as Alevi/Bektashis would say.

Nurdan Arca
1984–86 arasında Milliyet Sanat dergisinde
yazdı. 1986’da Hasret Resimleri adlı ilk belgeseliyle
Ankara Film Festivali’nde AFSAD Ödülü’nü aldı.
1992’de belgesel yapımevi Ajans 21’i kurdu.
Yapımcı ve yönetmen olarak çalışmaktadır.
Yapımcı olarak Yitik Zamanın İzinde belgeseliyle
2000’de Fransa’da “En İyi Kazı Filmi” ödülünü
aldı. 2004-2006 arasında Belgesel Sinemacılar
Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğini ve 2005-2006’da İstanbul
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin direktörlüğünü yürüttü.
She wrote for Milliyet Sanat between 1984 and 1986. She won the
AFSAD Award at Ankara Film Festival in 1986 with her first
documentary Hasret Resimleri / Pictures of Longing. In 1992, she
founded the documentary film production company Ajans 21. She
continues to work as producer and director. As producer, she won
the “Best Excavation Film” Award in France in 2000 with the
documentary In Search of Lost Time. She acted as board member of
the Association of Documentary Filmmakers in Turkey (BSB)
between 2004 and 2006, and as the director of the International
1001 Documentary Film Festival in 2005 and 2006.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
2000 Dostlar’ın Tiyatrosu
2001 Gülen Ayva Ağlayan Nar
2006 Arada In Between
2006 Simavnalı Bedreddin
2009 Uyanış
2011 Canlar Alevis/Bektashis
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Kadim, göç ettikleri yere diktiği ağaçlarla beraber
büyüyen, yıllardır o ağaçlardan, anılarından ayrılmayan
yaşlı bir kadının hikâyesi. Bir ömürlük misafir misali bu
kadın, çocukları eşliğinde yaşadıklarıyla izleyiciyi bir
Türkiye panoramasına tanık etmektedir; zira çocukları
yüzünden, kendisine hiç sorulmadan, Türkiye’nin siyasi
hayatının son elli yılına dahil edilmiştir. Marshall
yardımından 12 Eylül 1980’e, Almanya işçi göçü de dahil
olmak üzere tanıklık hikâyeleriyle doludur hayatı.
Çocukları bir yerlere gitmiş ya da götürülmüştür ama o
olduğu yerde karşılamıştır olanları; siyasi hayat ona
gelmiştir. Bütün olan bitenlerden sonra yine ağaçların
arasında gülümseyen yüzüyle hayatına devam eder,
gidenlerin ardından kendisinin de gideceğini bilerek.
Huzurla konuşur, çünkü o anılarda huzura kavuşmuştur
artık “kadim” hayatında... “İlk filmimde bildiğim bir şeyi
anlatma isteğiyle babaannemin hayatını aktarmaya karar
verdim. Onun hayatının, mutfakta ocağın başında
dinlerken fark ettiğim, Türkiye’nin siyasi hayatıyla olan
bağlantısı belgesel yapma fikrimi tamamladı. Asıl
anlatmak istediğim ise, yaşanan bunca şeyden sonra
hâlâ aynı evinde, herkesin eninde sonunda ulaşmak
isteyeceği, sadeliğin hüküm sürdüğü, huzurlu,
gülümseyen bir yaşam hikâyesi.”
– Okan Avcı
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KADİM
VENERABLE

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 35’
Yönetmen Director: Okan Avcı Görüntü Yön. Director of
Photography: Serkan Yüksel Kurgu Editing: Senem Bay & Eral
Güvenir Müzik Music: Erkan Oğur Yapımcılar Producers: Özkan
Yılmaz & Serkan Çetinkaya Yapım Production Co.: İşler
Prodüksiyon Dünya Hakları World Sales: İşler Prodüksiyon

Venerable is the story of an old woman, who has grown
up with the trees she planted where they emigrated. For
years, she has not parted from those trees and the
memories they hold. Her life, which she lives as a lifelong sojourn, is a panorama of Turkey, witnessed
through her children. Because of her children, without
her consent, she was involved in the last 50 years of
Turkey’s political journey. Her life is full of testimonies,
from the Marshall Fund to September 12 1980 military
coup to workers’ immigration to Germany. Her
children have gone away, or were taken away, but she
confronted all occurrences exactly where she stands and
has always stood, and thus politics came to her instead.
After all, she lives her life now with a smile among
trees, knowing she will leave in the footsteps of those
who have already left. She talks peacefully because she
has found peace among her memories in her
“venerable” life… “The biggest reason why I told my
grandmother’s story was my wish to tell, in my first
film, a story I knew. As I was listening to her while she
was working in the kitchen, I realised the link between
her life and Turkey’s political life. This gave me the idea
to make a documentary. What I really wanted to show is
a peaceful, smiling life, where simplicity prevails; in the
same house, in a place where everyone would want to
be.”
– Okan Avcı

Okan Avcı
1984’te Fethiye’de doğdu. İstanbul
Üniversitesi’ni kazandı. Pera Güzel Sanatlar’da
oyunculuk ve sinema eğitimi aldı. Fotoğraf
asistanlığının yanı sıra çeşitli işlerde kamera
arkasında çalıştı. Nefes (Levent Semerci, 2009) ve
Çoğunluk (Seren Yüce, 2010) adlı filmlerde
oynadı. Kadim (2011) ilk yönetmenlik
denemesidir.
He was born in 1984 in Fethiye. He attended Istanbul University
and studied acting and film at Pera Fine Arts School. He worked as
assistant photographer and in various positions behind the camera.
He took part in Nefes / The Breath (Levent Semerci, 2009) and
Çoğunluk / Majority (Seren Yüce, 2010). The documentary Venerable
/ Kadim (2011) is his directorial debut.
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ARABEKS
ARABESK GOSSENSOUND
UND MASSENPOP
ARABESK FROM STREETSOUND
TO MASSCULTURE
ALMANYA GERMANY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 58’
Yönetmenler Directors: Gökhan Bulut & Cem Kaya Görüntü Yön.
Director of Photography: Tan Kurttekin Kurgu Editing: Cem Kaya &
Gökhan Bulut Katılanlar Participants: Ozan Garip, Ekim Savran,
Ezel Akay, Haluk Çobanoğlu, Kadir Çöpdemir, Ali Tekintüre,
Emel, Aydeniz, Hüseyin Altın, Parlak Ahmet Yapımcı Producer:
Jochen Laube Yapım Production Co.: teamWorx Televısıon &
Fılm GmbH Ludwıgsburg, Arte Dünya Hakları World Sales:
teamWorx

Gökhan Bulut
1985’te doğdu. Galatasaray Üniversitesi’nde sinema eğitimi gördü.
2007’de İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra
kendimi tamamen sinemaya adadı. Üç kısa film çekti: 40 Gün 40 Gece
(2007), Mazruf (2007) ve festivallerde gösterilen Parallèles / Paralel
(2008). Arabeks (2010) Cem Kaya’yla ilk ortak çalışmasıdır.
Born in 1985. He studied film at Galatasaray University. In 2007,
he worked at the Istanbul Museum of Modern Art for a year, but
quit to concentrate fully on cinema. He made three short films: 40
Nights and 40 Days (2007) Mazruf / Envelope (2007) and Parallèles /
Parallel (2008) which was in the official selection of seven
important short film festivals in Turkey. Arabesk from Streetsound to
Massculture (2010) is his first collaboration with director Cem Kaya.
Cem Kaya
Mezuniyetinden sonra reklam filmleri ve video kliplerde kurgucu
olarak çalıştı. Bu sırada “bulunmuş kayıtlar” tarzında filmler yaptı.
Şehirleşme ve popüler kültür konularına ilgi duyuyor. Yönettiği filmler
Die Kalte Platte (2003), Do Not Listen (2005), ve Gökhan Bulut’la
ortak projesi Arabeks’tir (2010). Halen uzun metrajlı belgesel Remake,
Remix, RipOff (2011) üzerinde çalışıyor.
After his graduation he worked as editor for commercials and
music videos. In the meanwhile, he also created a bunch of foundfootage films. Die Kalte Platte (2003), Do Not Listen (2005), Arabesk
from Streetsound to Massculture (2010). His latest feature documentary
film Remake, Remix, RipOff (2011) is in post production.

Cumhuriyet sonrası sanayileşme sürecinde büyük kentler
aldıkları yoğun iç göç ile yeni bir sosyal kimliğe
bürünmeye başlar. Şehrin yeni sakinleri şehrin mevcut
kültürü içinde kendini ifade edemez ve kendi şehirli
kültürünü yaratır. “Gecekondulular”, kendi kültürel
tatlarını “minibüs müziği” olarak adlandırılan yeni bir
müzik türünde bulur. Doğu, batı ve Türk müziğinden
devşirilmesine rağmen bu çok katmanlı müziğe yeterince
“batılı” olmadığı için “arabesk” yaftası yapıştırılır. Acılı,
kaderci ve sitemkâr şarkı sözleri, yeni şehirlilerin bu
yabancı yerdeki uyum sorununa işaret eder. 70’li yıllarda
Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve
İbrahim Tatlıses’in çıkışıyla arabesk müziğin “babalar
kare ası” tamamlanır. Yeni şehirlilerin şehirde eski
şehirlilerden daha fazla yer kaplamasıyla, şehir gibi
arabesk de kendi içinde dönüşüme uğrar. Arabesk, 1980
darbesinin yarattığı kültürel tahribatla isyankâr kimliğini
kaybeder, sisteme eklemlenir ve geniş kitlelere hitap
eden yeni bir tür popüler müziğe evrilir. Sanatçılarının
yanı sıra hitap ettiği kitlenin de kendi içindeki
dönüşümüyle arabesk bugün çoğunluğun kültürü
konumunda. Film, bu kültürel ve müzikal fenomenin
doğuşunu ve gelişimini müzikal örneklerle birlikte
Tarlabaşı birahanelerinden, lüks restoranlara; amatör
müzisyenlerden usta aranjörlere uzanan geniş
bir panorama üzerinden anlatıyor.
“Arabesk” music, the subculture of the rural emigrants
of the 1970s and 1980s became Turkey’s most
important and controversial pop culture movement.
Besides its musical significance, arabesk culture
represented a certain way of living that was condemned
by the country’s power elites. They considered arabesk
as the cheap cultural output of the mostly poor emigrant
communities in the suburbs of big industrial centres
like Istanbul, and they accused the songs of being
excessively “painful”. Arabesk musicians though created
a contemporary urban sound by bending the rules of
Turkish classical music, mixing them up with folk
elements and arabic tunes while using modern
instruments. Their songs managed to express the
worries and anxieties of the deracinated and
impoverished masses, who suffered difficulties while
adapting to urban life. At the face of post-1980
neoliberal transformations, arabesk music and
musicians did not fall short of adapting themselves to
the changing urban life, and today, one may see most of
the well-known figures of arabesk serving the interests
and likes of the new power elites. Authors Gökhan
Bulut and Cem Kaya trace the success story and
evolution of a musical movement that originated in the
outskirts of the big industrial cities to become one of
Turkey’s most influential musical genres.
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Onlar bugüne kadar sadece mahkeme salonları ve
karakollarda söz almıştı… 1911 yılında Toroslar’ın Bolkar
yaylalarında dünyaya geldi. İlk evliliğini on beş yaşında
babasının peşinden gittiği Bulgaristan’da bir Roman
kızıyla yaptı. Uzun yıllar Suriye, Irak, İran ve Ürdün’de
yaşadı ve buralarda da evlendi. 1942’de beş karısıyla
birlikte Adana’ya yerleşti. 1985’te öldüğünde 42 çocuğu
ve 150 torunu olan Cono Ahmet, 300 hanelik bir aşiretin
reisiydi. Bugün ise “Cono Aşireti” Türkiye’nin birçok
ilinde yaşayan, mensupları on binlerle ifade edilen bir
topluluk halini aldı. Türkiye’deki belki de en uç aşiret
Conoların ötekileşmesinin ve kuralsızlaşmasının konu
edildiği belgesel, aramızda dolaşan hırsızlar, kimliksiz
çocuklar ve 10-11 yaşından itibaren evlendirilen kız
çocuklarına yer veriyor. Filmde, hırsızlık yapmayı bir
hayat tarzı haline getirmiş kuralsız ve eğitimsiz bir
topluluk olan Conoların nereden geldiği, hayatlarını nasıl
devam ettirdiği, gelenekleri anlatılıyor.
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CONO AHMET’İN ÇOCUKLARI
CHILDREN OF CONO AHMET

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 64’
Yönetmen Director: Ömer Can Görüntü Yön. Director of
Photography: Ece Çakır Kurgu Editing: Arda Öztürkcan, Esin
Can, Ömer Can Müzik Music: Hüseyin Akan & Ali Zorbay
Yapımcılar Producers: Esin Can & Kazım Can Yapım Production
Co.: Pusula Film Dünya Hakları World Sales: Pusula Film

Up until today, they were called upon to speak only in
courts and police stations… He was born in 1911, at the
Bolkar plains of the Taurus Mountain Range. His first
marriage was with a Romany girl in Bulgaria, to where
he went after his father. He was only 15 years old. For
years, he lived in Syria, Iraq, Iran and Jordan, only to
marry more in these countries. In 1942, he settled in
Adana with his five wives. When he died in 1985, he
was survived by his 42 children and 150 grandchildren.
He ruled a house of 300. Today, the Cono House is
settled in several Turkish towns, and their population
has reached tens of thousands. This documentary retells
how one of the most extreme clans of Turkey was
alienated to become unruly, and features pickpockets
among us, children with no ID, young girls forcefully
married. The film also examines how the Conos live
their lives, their traditions, and their habits of stealing.

Ömer Can
1977’de Isparta’da doğdu. Ege
Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi’ne geçti ve aynı dönemde film
sektörüne girdi. Köstebek dizisinde yönetmen
yardımcısı, Yüzleşme, Yılan Hikâyesi, Paşa Baba
Konağı, Evimiz Olacak mı?, Karate Can, Yedi Tepe
İstanbul gibi dizilerde yapım koordinatörlüğü;
Sahra, Son Osmanlı Yandım Ali, Baba Ocağı
projelerinde uygulayıcı yapımcılık ve Denizden Gelen (2010) filminde
yapımcılık görevini üstlendi. Cono Ahmet’in Çocukları (2011) ilk
yönetmenlik denemesidir.
Born in 1977 in Isparta. He was transferred from Ege University
to Istanbul University Department of Communication and launched
his career in film. He was assistant director at the TV series
Köstebek, production coordinator at Yüzleşme, Yılan Hikâyesi, Paşa
Baba Konağı, Evimiz Olacak mı?, Karate Can, Yedi Tepe İstanbul,
executive producer for Sahra, Son Osmanlı Yandım Ali, Baba Ocağı,
and producer for the feature Brought by the Sea (2010). Children of
Cono Ahmet (2011) is his directorial debut.
101

BELGESELLER
DOCUMENTARIES

ANNEM BARIŞ İSTİYOR
DAYE DİBE AŞİTÎ
MY MOTHER WANTS PEACE
TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 52’
Yönetmen Director: Aziz Çapkurt Senaryo Screenplay: Aziz
Çapkurt Görüntü Yön. Director of Photography: Aziz Çapkurt
Kurgu Editing: Aziz Çapkurt Müzik Music: Nizamettin Arıç
Yapımcı Producer: Aziz Çapkurt Dünya Hakları World Sales: Aziz
Çapkurt

Aziz Çapkurt
1981’de Kars’ta doğdu. Çeşitli TV dizilerinde ve
filmlerde reji asistanlığı yaptı. Son Mevsim
Şavaklar (Kazım Öz, 2010) filminde yapım amiri
ve kurgu asistanı, Fırtına’da (Kazım Öz, 2008)
yardımcı yönetmen ve kurgu asistanı olarak ve
Seyid: Hakikat Yolunda’da (Özkan Küçük, 2010)
ses ekibinde çalıştı. İlk kısa filmi Bêdengî /
Sessizlik’in (2010) ardından Daye Dibe Aşitî /
Annem Barış İstiyor (2010) belgesel filmini yaptı.
Born in 1981 in Kars. He worked as assistant director in several
TV series and films. He worked as production manager and
assistant editor in The Last Season: Shawaks by Kazım Öz (2010), as
assistant director and assistant editor in The Storm (2008), and
sound engineer in Seyid – On the Path of Truth by Özkan Küçük
(2010). After his first short Bêdengî / Silence (2010), he made the
documentary Daye Dibe Aşitî / My Mother Wants Peace (2010).

“Kürt tarihinde ne zaman savaş çıksa, bir Kürt annesi
beyaz örtüsünü atarak savaşı durdurmuştur.” Türkiye
tarihinde ise son 30 yıldır, binlerce Kürt annesinin
“Yeter!” diye haykırmasına rağmen doğu ve
güneydoğudaki savaş sürmektedir. Özellikle 1990’larda,
savaşın en yoğun dönemlerinden birinde, on binlerce
kayıp verilmiş, milyonlarca insan yerlerinden,
yurtlarından zorla göç ettirilmiştir. Annem Barış İstiyor, bu
savaştan şüphesiz en çok etkilenen kişilerin, kayıp
annelerinin hikâyesini anlatıyor; 1995’ten bu yana
çalışmalarını sürdüren Barış Anneleri İnisiyatifi’ni takip
ediyor. Güncel röportaj, toplantı ve eylem kayıtlarını arşiv
görüntülerle birleştiren film, annelerin fikirlerine ve
dertlerine genel bir bakış sunuyor. Belgesel, 1997’de
Dünya Barış Günü etkinlikleri için Diyarbakır’a giderken
geri çevrilen Musa Anter Barış Heyeti, O-Hal Gazileri ve
Şehit Anneleri Dayanışma Derneği’nin Diyarbakır’da
Barış Anneleri’ni ziyareti, Arjantin’deki Plaza de Mayo
anneleri dâhil tarihi şekillendiren birçok önemli olaya da
yer veriyor. Anneler, daha önce de birçok film ve TV
programına konu ya da konuk oldular. Bu doğrultuda,
filmdeki annelerden birinin sitemi oldukça manidar: “Bu
kameralar sürekli çekiyorlar; neyi çözdüler? Biz
anlatıyoruz; siz de gülüyor, ağlıyorsunuz. Yeter, sıkıldık
artık!”
– Esra Demirkıran
“Whenever there is a war in Kurdish history, a Kurdish
mother throwas her white scraf and stopped the war.”
In the history of Turkey, however, although thousands
of Kurdish mothers have been crying “enough!” since
30 years, the war in the east and the southeast ensues.
Especially in the 90s, during one of the most severe
periods of the war, tens of thousands of people were
casualties, millions were forced to migrate. My Mother
Wants Peace tells the story of perhaps the ones who
were affected the most from this war: the mothers of
the lost. The film follows the Peace Mothers Initiative,
features actual interviews, recordings of meetings and
demonstrations with archive footage and presents a
comprehensive perspective on the troubles and ideas of
the mothers. The film also tackles several significant
incidents such as the Musa Anter Peace Delegation
being stopped on their way to Diyarbakır for the 1997
World Peace Day activities, the visit of O-Hal veterans
and Mothers of the Martyrs’ Association to the Peace
Mothers in Diyarbakır, and the Plaza de Mayo mothers
in Argentina. The Peace Mothers had previously been
the subjects of or participants in several TV shows. In
this sense, it is quite meaningful to hear one of the
mothers says “These cameras! They are constantly
rolling, and for what? What have they resolved? We are
telling, and you are laughing or crying. That’s enough!”
– Esra Demirkıran
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“İnat hikâyelerini çekmek için inatçı olmak lazım.”
Bundan yıllar önce yönetmen Reis Çelik ve oyuncu
Tuncel Kurtiz, doğaçlama bir film yolculuğuna çıktılar ve
galası 2004 Şubat’ında donmuş Çıldır Gölü üzerinde
yapılan İnat Hikâyeleri filmini çektiler. Dünya üzerinde ilk
kez kardan bir yüzeye yansıtılarak yapılan bu gösterime
hem Çıldır halkı hem de Türkiye sinemasından birçok kişi
katıldı. Reis Çelik, İnat Hikâyeleri filmi 23. İstanbul Film
Festivali’nde gösterildikten yedi sene sonra, bu
yolculuğun arka planını anlattığı belgeseli İnadına Film
Çekmek ile yine festivalin konuğu. Film, Doğu
Anadolu’nun âşıklık geleneğinden esinlenerek,
senaryosuz ve bir anahtar kelime üzerine
gerçekleştiriliyor: Âşıklar köy köy, kasaba kasaba
dolaşarak duydukları hikâyeleri birinden diğerine
aktarıyorlar. Güneydoğu’daki “dengbej”ler gibi, o
bölgenin bir nevi haber taşıyıcısı, gazetecisi oluyor
âşıklar. İnadına Film Çekmek’te, beş kırık çöpün bir kırık
kalp yarattığı muamma ve aşk destanından; geride iki
mezar, bir hikâye bırakan inat anlatısına kadar, birkaç
kısa film ve onların kamera arkalarını izliyoruz. Filmlerde
Tuncel Kurtiz’e oyuncu olarak yöre insanları eşlik ediyor.
Reis Çelik ve Tuncel Kurtiz’in tutkulu yolculuğu ve
sohbetleri başta olmak üzere, tüm ekibin samimi
katkıları oldukça başarılı bir yol belgeseli ortaya çıkarmış.
– Esra Demirkıran
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İNADINA FİLM ÇEKMEK
FILM AGAINST ALL ODDS

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DVD / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Reis Çelik Senaryo Screenplay: Reis Çelik
Görüntü Yön. Director of Photography: Reis Çelik Kurgu Editing:
Ali Deniz Çelik Müzik Music: Reis Çelik Katılan Participant:
Tuncel Kurtiz Yapımcılar Producers: Anıl Çelik & Ekrem Çelik
Yapım Production Co.: Kaz Film Yapımcılık Ltd. Dünya Hakları
World Sales: Kaz Film Yapımcılık Ltd.

Reis Çelik
1961’de Ardahan’da doğdu. İstanbul Belediye
Konservatuarı’nda müzik ve tiyatro okuduğu
sıralarda çeşitli edebi ve siyasi dergilerde yorum,
öykü, eleştiri yazıları ve şiirleri yayınlandı.
1982’den itibaren çeşitli gazetelerde ekonomipolitika muhabirliği yaptı. Türkiye’deki ilk özel TV
yayını özelliği taşıyan “Video Gazete”de
kurguculuk, kameramanlık, yönetmenlik ve genel
yönetmenlik yaptı. Bu dönemde belgesel filmler de çekmeye başladı.
Yaklaşık 600 reklam, tanıtım, siyasal kampanya filmi çekti. Yurtiçi ve
yurtdışında birçok fotoğraf sergisi açtı. 1996’da ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi Işıklar Sönmesin’i yönetti. Bunu 1998’de Hoşçakal Yarın,
üçüncü filmi İnat Hikâyeleri (2003) ve son kurmaca filmi Mülteci
(2007) izledi. İnadına Film Çekmek (2010) son filmidir.
Born in 1961 in Ardahan. He studied music and theatre at the
İstanbul Municipal Conservatory. During those years, he had
several essays, stories, and poems published in a variety of literary
and political magazines. In 1982, he worked as an
economic/political correspondent for various national daily
newspapers. He worked as cameraman, editor, and director of
“Video Gazete”, the first example of a private TV show. He also
made around 600 commercials, promotional and political
campaign films. He has held several photography exhibitions in
Turkey and abroad. In 1996, he wrote and directed his debut feature
Let There Be Light. He followed it with Goodbye Tomorrow (1998),
Tales of Intransigence (2003) and Refugee (2007). Film Against All
Odds (2010) is his latest film.

“To film tales of intransigence, you have to be
intransigent.”
Years ago director Resi Çelik and actor Tuncel Kurtiz
embarked on an improvisational film journey and made
Tales of Intransigence which they premiered in February
2004, on the frozen Lake of Çıldır. This was the first
time a film was being projected on snow, and the
premiere was attended by both the people of Çıldır and
many Turkish film personalities. Seven years after the
screening of Tales of Intransigence at the 23. Istanbul
Film Festival, Reis Çelik participates to the festival once
more this time with the making of this film, Film
Against All Odds, where he recounts the background of
this journey. Inspired by the bard traditions of eastern
Anatolia, the film is woven around a keyword without a
script. The bards transfer these stories which they hear
from other people to the different townsfolk they meet
as they travel from one village to another. Just like the
dengbej of the southeast, the bards become a gobetween, a journalist for that region. In Film Against All
Odds, we see a few short films and their behind the
camera scenes including the myth of the “broken hearts
made of broken darts” and a love story; and the
intransigence tale that leaves two tombs and a tale
behind. Tuncel Kurtiz is accompanied by the locals as
amateur actors in the films. The intimate contribution
of the crew and primarily the warm conversation of Reis
Çelik and Tuncel Kurtiz, not to miss their passionate
journey, make up a wonderful road movie.
– Esra Demirkıran
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KAPAK OLSUN
LOCAL TALE OF SODA: STRIVE TO
SURVIVE
TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 28’
Yönetmen Director: Burak Serkan Çetinkaya Görüntü Yön.
Director of Photography: Özkan Yılmaz, Tolga Kutluay, Ulaş
Beşoklar Kurgu Editing: Hande Sakarya Müzik Music: Arda
Algül Yapımcılar Producers: Burak Serkan Çetinkaya & Özkan
Yılmaz Yapım Production Co.: İşler Prodüksiyon Dünya Hakları
World Sales: İşler Prodüksiyon

Burak Serkan Çetinkaya
1976’da Eskişehir’de doğdu. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli
reklâm ajanslarında çalıştıktan sonra kendi yapım
şirketini kurdu. Şirket bünyesinde reklâm,
belgesel ve uzun metraj film yapım projelerinde
çalıştı. Kapak Olsun (2011) ilk filmidir.
Born in 1976 in Eskişehir. He graduated from
Department of Economy at Anadolu University.
After working in several advertising agencies, he established his
own production company. He worked in several feature,
documentary and commercial films within the scope of his
company. Local Tale of Soda: Strive to Survive (2011) is his first
documentary film as a director.

Çocukluğunuzu geçirdiğiniz kente, kasabaya bir gazozla
dönebilir misiniz? Kapak Olsun’da gazoz şişeleri arz-ı
endam eyliyor, kapaklar açıldıkça içilen ilk gazozların tadı
ağza geliyor adeta. Günümüzde yerini farklı meşrubatlara
bırakmış gazozların üretimi Türkiye’de 1930’lara dayanır.
Yerel gazoz tüketimi de üretimiyle paralel hızda yayılır.
1960’lara gelindiğinde 1000 kadar yerel gazoz üreticisi
vardır. 1990’lara kadar uzanan yerel üretim 60’ların
sonlarında ülkeye giren uluslararası markalarla rekabete
dayanamayarak yavaş yavaş yok olur. Her yörenin kendi
koşullarına göre üretilen, oranın damak tadını taşıyan
yerel gazozlar dünyanın her yerinde aynı tadı tüketmeyi
vaat ederek mutluluk verdiğini iddia eden kolaya yenik
düşmüştür. Ne yazık ki kola karşısında kaybeden sadece
gazoz değil bir neslin yaşam biçimidir. Önceleri üretim
odaklı, tasarrufçu yaşam biçimimiz giderek tüketmekle
var olan bir yapıya dönüşmüştür. Belgesel, eğlenceli
biçimde bu değişimi anlatırken kaybolan gazoz
markalarını yöre yöre tekrar hatırlatıyor.Yerli gazoz
üreticileri üretim maceralarını anlatırken, gazoz severler
içme deneyimlerini izleyici ile paylaşıyor. Kapak Olsun
yerel üretimin nostaljisini hatırlatırken, kapitalist düzenin
yıkıcılığına da göndermede bulunuyor.
Can you return to your hometown with just a soda? In
Local Tale of Soda bottles reveal themselves and as caps
flip the first sodas are tasted… Local manufacturing of
soda pop in Turkey starts in 1930s and spreads
throughout the country afterwards. In 1960s, the
number of local manufacturers had already reached up
to one thousand. The on-going local manufacturing
tried to survive until 1990s, their struggle became
harder when international brands entered the local
market in late 60s and eventually most of them were
defeated unable to compete with the monopolistic
strategies of international brands. Local soda, whose
trademark was the variety of its local taste, was defeated
by the Cola which promises the happiness that comes
with an invariable taste all around the world.
Unfortunately, local soda was not the only one defeated
by Cola, also a generation’s lifestyle got its share out of
it. Mostly oriented by production and savings in the
past, our lives have gradually transformed into a
consumption based form of existence. Local Tale of
Soda: Strive to Survive tells the story and struggle against
this change with a reminiscence of the local soda
brands of Turkey, and also refers to the destructive
aspect of capitalism.
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Bu belgeselde İstanbul’da Sirkeci-Halkalı arasında
çalışan banliyö treninin bir günü, hat civarındaki tarihi,
kültürel ve mimari dokuyla birlikte anlatılıyor. Hat
üzerinde ve etrafında birbirinden farklı yerleşim
yerlerindeki yaşam kültürleri ve insan ilişkileri, trenin
yaptığı yolculukla paralel olarak yansıtılıyor. “Belgeseli
yapmamdaki en temel itki, çocukluğumda bu hattın
bende bıraktığı izlerdir: Yazın kavurucu sıcaklarında,
zengin semtleri arasındaki Florya istasyonunda duran
trenden inip, Güneş plajına giden yoksul veya orta halli
insanların, zenginlerin sessiz ve donuk yerleşim yerlerine
kattıkları yaşam sevincidir; bazen tıklım tıklım dolu bir
vagonda ayakta yolculuk yaparken Cankurtaran’da Erol
Taş’ın kahvesini görüp kendinizi oraya atmaktır; Bakırköy
istasyonunda treni beklerken yüksek ve isten kararmış
duvarların etrafındaki incir ağaçlarına bakıp, dalıp
gitmektir; Kumkapı’da çocuk parkında oturup çocuk
sesleri arasında bir taraftan gelip giden trenlere bakarken
bir tarafta balıkçıları izlemektir; Veliefendi’den geçerken
yarış atlarıyla treni yarıştırmaktır; Kumkapı gecelerinde,
rakı kadehi elinizde, şarkılar dillerinizde, karşınızda
duran trenin camında gördüğünüz yorgun, boş gözlere
takılıp kalmaktır; Sirkeci’de inip serin istasyon
binasından çıkıp dünyanın en sonsuz kalabalığına
karışmaktır.”
– Bülent Çubukçu
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BANLİYÖ
SUBURB

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 29’
Yönetmen Director: Bülent Çubukçu Kurgu Editing: Ebru Sim
Güler Yapımcı Producer: Bülent Çubukçu Yapım Production Co.:
TRT, Ankara Dünya Hakları World Sales: TRT, Ankara

Bülent Çubukçu
1960’ta Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi
Basın Yayın Yüksekokulu Radyo-TV bölümünden
mezun oldu. Halen TRT Ankara Televizyonu’nda
belgesel yönetmeni olarak çalışıyor. Tarık Minkari,
Gidengelmez Dağları, Üç Kişi Bir Yaşam, Saros’un
Balıkçıları, Yarım Kalan Devrim adlı belgeselleri
çekti. Banliyo (2010) son filmidir.
Born in 1960 in Sivas. He graduated from
Marmara University Radio-TV Department. He is still working as
documentary director at the Turkish Radio-TV Ankara. He has
made the documentaries Tarık Minkari, Gidengelmez Mountains,
Three People One Life, The Fishermen of Saros, Half Revolution. Suburb
(2010) is his latest film.

This is the depiction of an ordinary day of the SirkeciHalkalı line suburban train, together with the historical,
cultural and architectural texture of its environs. The
various life styles, cultures, human relations at the
different localities around the line form a special, multilayered social environment, all reflected on the screen
along with the journey of the train. “The basic
motivation behind the making of this documentary was
the traces this railroad left on me in my childhood. It is
the joy of life that spices up the silent and cold houses
of the rich when in the scorching summer heat, one
would get off the train, the poor or ordinary people who
go to the Güneş Beach; it is sometimes seeing the
coffeshop run by Erol Taş in Cankurtaran while
travelling in a crowded train car; or it is sometimes
staring at the fig trees that lean high, darkened walls; it
is watching trains pass by sitting at the children’s oark
in Kumkapı and seeing the fisherman by the sea; it is
also racing trains with horses in Veliefendi; staring
blank eyed in Kumkapı at the reflection on the train
window with a glass of raki and a sad song; it is finally
getting off at Sirkeci at the cool main station and
mingling in the world’s endless crowd...”
– Bülent Çubukçu
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ÖTEKİ KASABA
THE OTHER TOWN

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 45’
Yönetmen Director: Nefin Dinç Senaryo Screenplay: Hercules
Mıllas Görüntü Yön. Director of Photography: Nefin Dinç Kurgu
Editing: Nefin Dinç Müzik Music: Loudovıkos Ton Anogıon
Yapımcılar Producers: Nefin Dinç, Hercules Mıllas, Gamze
Paker, Claudıne Avetyan Yapım Production Co.: Atlantik Film
Dünya Hakları World Sales: Atlantik Film

Nefin Dinç
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunu. Halen State University of New York,
Fredonia’da belgesel film yapımı konusunda
dersler vermektedir. İskoçya’daki Strathclyde
Üniversitesi’nde medya kültürü, North Texas
Üniversitesi’nde belgesel film alanında yüksek
lisans yaptı. Amerikan Devleti tarafından
desteklenen, Türkiye’deki genç öğrencilere kısa
film yapım aşamalarını öğreten, “Türkiye’de Gençlerle Film Yapımı”
adlı projenin yöneticiliğini yürütmektedir. Türkiye ve çevre ülkeler ile
ilgili beş belgesel film yönetmiştir. Öteki Kasaba (2011) son filmidir.
Studied Economics at Ankara University, Political Science
Faculty. She is Assistant Professor at State University of New York
at Fredonia. She has received her MA in Media and Culture from
Strathclyde University, Scotland as well as a MFA degree in
Documentary Filmmaking from the University of North Texas,
USA. She produced five documentaries on Turkey and its
surrounding countries. She is also the director of the Youth
Filmmaking Project in Turkey, sponsored by the U.S. Department
of The Other Town (2010) is her latest film.
Filmleri Fılmography
2000 Cumhuriyet Treni The Republic Train
2005 Rebetiko: The Song of Two Cities
2005 İsmini Melek Koydum Named Her Angel
2006 Violette Verdy The Artist Teacher
2010 Öteki Kasaba The Other Town

Komşular neden kavga eder? Etnik gruplar arasında kin
ve önyargılar nasıl doğar? Öteki Kasaba, bu soruların
peşinden gidip iki “komşu” halkın birbirine karşı
yargılarını ele alıyor. Türkiye’de Birgi ve Yunanistan’da
Dimitsana kasabalarının halkına öteki tarafı nasıl
gördükleri soruluyor. İkili ilişkileri bozan bir önyargılar
ağına yakalanmış gibi duran her yaştan insan var.
Anlaşılan, güvensizlikler her iki toplumda da hâlâ
sürüyor. Ama neden? Bu kin neden ve nasıl yeniden
üretiliyor? Film, 2010 Mart ayında 13. Selanik Belgesel
Film Festivali’nde İzleyici Ödülü kazandı. “Böyle bir filmi
yapmayı çok uzun zamandır istiyordum. Turk-Yunan
ilişkilerini arkadaşlarımla tartıştığımda, belli bir eğilim
sezinliyordum. Arkadaşlarım, birbirlerinden bağımsız
olarak aynı cümleleri tekrar tekrar kullanıyorlardı. Bu
durum beni, bu kalıpların, stereotiplerin ve önyargıların
nereden kaynaklandığı üzerine düşünmeye itti. Daha
önce Rebetiko’nun ortak kökenleri üzerine bir film
çekmiştim. Bu filmi Herkül Millas’a gönderdim ve o da
filmi beğenince kendisiyle bu filmi üretmeye karar verdik.
Bir yıl boyunca Türkiye’de ve Yunanistan’da iki kasabada
resmi ve dini törenleri, tarih derslerini ve kasabalıların
günlük yaşamını filme çektik. Her iki kasabada da ötekine
karşı çok benzer şeylerin söylendiğini gördük.”
– Nefin Dinç
Why do neighbours fight? Why is there hatred and
suspicion between ethnic groups in the world? In the
documentary film The Other Town we witness the
negative feelings of the inhabitants of a Greek town,
Dimitsana, and a Turkish town, Birgi, towards the
“other”. The locals of all ages seem to be trapped in a
web of stereotypes, which ruins the bilateral
relationships between Turkey and Greece, similar to
many other countries all around the world. But why?
Why is peace so difficult to achieve sometimes? Why is
hate constantly reproduced in public life? The film won
the Audience Award at Thessaloniki Documentary Film
Festival in March 2011. “Böyle bir filmi yapmayı çok
uzun yıllardır istiyordum. Turk-Yunan ilişkilerini
arkadaşlarımla tartıştığımda, belli bir eğilim
sezinliyordum. Arkadaşlarım, birbirlerinden bağımsız
olarak aynı cümleleri tekrar tekrar kullanıyorlardı. Bu
durum beni, bu kalıpların, stereotiplerin ve önyargıların
nereden kaynaklandığı üzerine düşünmeye itti. Daha
önce Rebetiko’nun ortak kökenleri üzerine bir film
çekmiştim. Bu filmi Herkül Millas’a gönderdim ve o da
filmi beğenince kendisiyle bu filmi üretmeye karar
verdik. Bir yıl boyunca Türkiye’de ve Yunanistan’da iki
kasabada resmi ve dini törenleri, tarih derslerini ve
kasabaların günlük yaşamını filme çektik. Her iki
kasabada da ötekine karşı çok benzer
şeylerin söylendiğini gördük.”
– Nefin Dinç
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OĞLUNUZ ERDAL
YOUR SON, ERDAL

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DVD / Renkli Colour / 76’
Yönetmen Director: Tunç Erenkuş Senaryo Screenplay: Tevfik Taş
Görüntü Yön. Director of Photography: Tunç Erenkuş Kurgu
Editing: Tunç Erenkuş Müzik Music: Ayşe Tütüncü Yapım
Production Co.: Sosyal Araştırmalar Vakfı Dünya Hakları World
Sales: Sosyal Araştırmalar Vakfı

Tunç Erenkuş
1974’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi
Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nden 2002’de
mezun olduktan sonra kurduğu prodüksiyon
şirketinde ticari filmler çekti ve reklam filmlerinde
yönetmen yardımcılığı yaptı.
He was born in 1974 in Istanbul. After
graduating from Istanbul Bilgi University’s
Cinema-TV Department in 2002, he has made
commercial films in the production company he had established, as
well as working as assistant director in advertisements.
Filmleri Fılmography
2002 Adak
2003 Testi Kırığı Bir Masal: Avanos
2004 Ekmek ve Gül
2004 Beykoz
2010 Oğlunuz Erdal Your Son, Erdal

Hiçbir cinayet tek başına bir insanın öldürülmesi değildir
/ Ölür başka insanlar da o ölümde… Lise öğrencisi olan
Erdal Eren’in mahkemeye düşmesinde, darağacına
götürülmesinde de vardır bu zalimce şey. MHP üyesi bir
polis, ODTÜ öğrencisi Sinan Suner’i arkasından vurarak
öldürmüştür. Devrimci gençlerin Suner’in öldürülmesini
protesto etmek için düzenlediği korsan mitinge
müdahale eden askeri timden 20 yaşındaki dokuma
ustası Zekeriya Önge çatışma sırasında ölür. Bu korsan
gösteride Erdal Eren, Önge’yi öldürmek suçlamasıyla
tutuklanmış ve askeri mahkemelerin çok önemli bir
kesimini bile ikna edemeyen “kanıtlarla”, ilgili bilim
dallarının kabul etmediği bir adli tıp tutanağıyla idam
cezasına çarptırılmıştır. Devlet, Erdal Eren’i darağacında
öldürmüştür. “Erdal Eren’in hesabını faşist cuntadan
soralım!” yazan bir pankartı otobüs durağına astığı
gerekçesiyle yakalanan Ercan Koca da işkence edilerek
öldürülür. Sinan Suner, Zekeriya Önge, Erdal Eren ve
Ercan Koca… Oğlunuz Erdal bu genç insanların kısa
öyküleri üzerinden Türkiye’nin 1977-1984 yılları
arasındaki karanlık dönemini yeniden hatırlatmayı ve
soğuk bir tarih algısından çıkarıp insancıllaştırmayı
deniyor; doğduğu topraklardan yola çıkarak ailesi,
dostları ve tanıklar aracılığıyla Erdal Eren’in idamına
kadar geçen süreyi anlatırken bir döneme de ışık tutmuş
oluyor.
No murder is just the killing of a person. / Others die in
that death, too... This cruelty also existed in high school
student Erdal Eren’s summon before a judge, his being
taken to the gallows... A Nationalist Movement Party
(MHP) member police officer had shot and killed
Middle Eastern Technical University (ODTÜ) student
Sinan Suner behind his back. Revolutionary youths
protested Suner’s killing with an unauthorised
demonstration. The 20-year-old loom master Zekeriya
Önge, who is in the military team that intervenes, dies
in the conflict. Erdal Eren was arrested in this
demonstration for killing Önge and, based on
“evidence” that could not convince even most of the
military courts and on a forensics report that was not
accepted by related sciences, was condemned to death.
The state killed Erdal Eren in the gallows. Arrested with
the excuse that he hanged a banner that read, “Let’s call
the fascist junta to account for Erdal Eren!” in a bus
stop, Ercan Koca was killed under torture. Sinan Suner,
Zekeriya Önge, Erdal Eren and Ercan Koca… Through
the short stories of these people, Your Son, Erdal
attempts to remind us of the dark period in Turkey
between 1977 and 1984 and to deliver an account of that
period from a cold perception of history, making it
more humane. The film focuses on the short life of
Erdal Eren, depicting the time up to his execution,
starting from his birthplace, his family, friends, and
witnesses, along with an era.
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SPOTLARIN ALTINDA DANS
UNDER THE SPOTLIGHT

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DVCAM / Renkli Colour / 60”
Yönetmen Director: Duygu Etikan Görüntü Yön. Director of
Photography: Merve Uslucan, Brıgıtte Wıttmer, Frıda Lınnea
Persson Kurgu Editing: Duygu Etikan & Ayhan Çetiner Müzik
Music: Ilgıt Aşcıpınar Yapım Production Co.: Filmur Ltd. Dünya
Hakları World Sales: Filmur Ltd.

Özellikle son yıllarda, şov dünyasının dünyaca ünlü
yıldızları, sahne performansları sırasında dansçı ve
koreografları olmadan seyirci karşısına çıkmayı ve klip
çekmeyi tercih etmiyorlar. Dansçılar kostümleri,
hareketlilikleri ve sergiledikleri dinamizmle sahnelerin
ayrılmaz parçaları artık. Çok zor ve uzun çalışmalar
sonucu ortaya çıkan bu performansların yaratıcıları,
geniş kesimler tarafından tanınmıyor; bu kişilerin ne
denli zor bir yolda ilerledikleri bilinmiyor. Amerika
Birleşik Devletleri’nde çekilen bu belgesel Beyoncé,
Rihanna, Lady Gaga, P. Diddy, Toni Braxton, Jennifer
Lopez, Pussycat Dolls, Spice Girls, Christina Aguilera
gibi birçok sanatçının sahnesinde yer alan dansçı ve
koreografların dünyasına girerek, onların bilinmeyen
yönlerini seyirciye tanıtıyor.
In the last few years, the famous stars of show business
would not go on tours, make music videos or even go
on stage without their dancers or choreographers. Their
costumes, make up, moves and dynamism make
dancers an inseparable, indispensable part of the stage.
Unfortunately these creators” long and hard work are
not recognized by audiences. People do not know how
stressful and tiring their journey is to just be on stage.
This documentary film shot in the USA, delves into the
world of dancers and choreographers, who have worked
with worldwide renowned artists such as Beyoncé,
Rihanna, Lady Gaga, P. Diddy, Toni Braxton, Jennifer
Lopez, Pussycat Dolls, Spice Girls, and Christina
Aguilera.

BELGESELLER
DOCUMENTARIES

SESSİZLERİN SESİ–ORHAN KEMAL
BELGESELİ
THE VOICE OF THE VOICELESS–
AN ORHAN KEMAL DOCUMENTARY
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 45’
Yönetmen Director: Mehmet Güleryüz Senaryo Screenplay: İsmet
Feza Sınar Görüntü Yön. Director of Photography: Levent
Bıyıklıoğlu Kurgu Editing: Cem Salman Katılanlar Participants:
Doğan Hızlan, Fikret Otyam, Müjdat Gezen, Erden Kıral, Işık
Öğütçü, Nazım Öğütçü, Halit Kıvanç, Hüseyin Sözlü, Uğur
Öğütçü Yapımcı Producer: Mehmet Güleryüz Kaynak Print
Source: Mehmet Güleryüz

Mehmet Güleryüz
1966’da Kastamonu’da doğdu. Sakarya
Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü’nde öğrenim
gördü. 1987-1991 yıllarında yardımcı yönetmen
olarak Yavuz Özkan’la çalıştı. Feza Sınar’la
birlikte Türk sinema tarihi üzerine belgeseller
hazırladı. 2000-2002 yıllarında Film Yönetmenleri
Derneği Genel Sekreterliği’ni yürüttü. Halen,
kurucusu olduğu SETEM’in (Sinema ve
Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) genel başkanlığını yapıyor.
Born in 1966 in Kastamonu. He studied at the MIS Department
in Sakarya University. From 1987 to 1991 he worked as assistant
director to Yavuz Özkan. He made some documentaries about the
history of Turkish cinema in collaboration with Feza Sınar. Between
2000 and 2002, he served as Secretary General to the Film
Directors’ Association. He is currently the director of the
Association of Owners of Film and TV Works.

Duygu Etikan
1984’te İstanbul’da doğdu. Öğrencilik yıllarında
aralarında 2007 Nike Dans Ödülü dahil birçok
ödül kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi SinemaTelevizyon Bölümü’nden mezun oldu. Öğrencilik
yıllarında festivallerde gösterilen dans filmleri
çekti. Mezuniyetten sonra New York’taki
Broadway Dans Merkezi’ne devam etti. Halen
ders veriyor ve koreografiye devam ediyor.
Spotların Altında Dans (2010) son belgeselidir.
Born in 1984 in İstanbul. She has won numerous dance awards
during her years at school including the 2007 Nike Dance Award
(İstanbul). She graduated from the department of Film-TV at
Bahçeşehir University. She made short films about dance while still
a student which were shown at some festivals. After graduating, she
completed the dance program in Broadway Dance Center, New
York. At the moment she continues to teach and choreograph.
Under the Spotlight (2010) is her latest documentary.

Mehmet Güleryüz, son belgeselinde aydınlık gerçekçilik
akımının önemli yazarlarından Orhan Kemal’in muhalif
düşünceleri nedeniyle hapishanelerde ve ekonomik
sıkıntılara katlanarak geçen yaşam öyküsünü anlatıyor.
“Sessizlerin Sesi: Orhan Kemal belgeseli, kendini ifade
etme şansı hiç bulunmayan yoksul insanların sesi olmayı
seçmiş bir yazarımızın yaşam öyküsüne bir bakış. Bu
bakış bize yakın tarihimizde olup bitenler hakkında
ipuçları veriyor. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz
düşünülünce toplumsal belleğimizin erozyona
uğramasına engel olmak bakımından biyografik
belgesellerin önemli rol oynadığına inanıyorum. Tarihsel
süreç içinde bizim şu an bulunduğumuz noktadaki
duruşumuz göz önüne alınarak bizden önceki nesillerin
meşakkatli bir yol katettiğini bilmemiz ve hak ettikleri
değeri onlara vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”
– Mehmet Güleryüz
In his last documentary, Mehmet Güleryüz tells the life
story of Orhan Kemal, one of the most prominent
writers of the active realism movement in Turkish
literature. Kemal was jailed because of his dissident
views and suffered economic hardships. “The Voice of
the Voiceless – An Orhan Kemal Documentary is an
observation of the life story of a writer who has chosen
to become the voice of the poor who have never found a
chance to express themselves. This observation also
gives us clues about the occurrences in our recent
history. Considering the fact that our population is
predominantly young, I come to believe that
biographical documentaries play an important role to
prevent our collective memory from becoming eroded.
Keeping in mind our current position in the course of
our history, I believe we need to be aware that
generations before us have travelled an arduous road
and that we should give them their due value.”
– Mehmet Güleryüz

Filmleri Fılmography
1992 Neyzen Tevfik
1995 Türk Sinema Tarihi
2000 Kemal Sunal
2001 Hayal Kahramanlar
2002 Bir Antalya Sevdalısı-Behlül Dal
2003 Altın Çağın Senaristi-Bülent Oran
The Scriptwriter of the Golden Age
2008 Havar
2010 Sessizlerin Sesi The Voice of the Voiceless
108

109

Geçtiğimiz yıl ilk uzun metrajlı filmleri Orada ile her
ailede yaşanan meselelere cesurca yaklaşımlarıyla dikkat
çeken genç yönetmenler Hakkı Kurtuluş ve Melik
Saraçoğlu bu yıl programda otobiyografik belgeselleriyle
yer alıyorlar. Sinemasal yolculuklarında hep Ingmar
Bergman’ı pusula almış yönetmenlerin ilham
kaynaklarına ve onun filmlerini çektiği diyara yaptıkları bu
sinemasal hac yolculuğu, onları önce İstanbul’dan
Stockholm’e götürecek, oradan da Uppsala, Dalarna,
Gotland ve tabii ki de Fårö adasına dek savuracaktır.
Bergman’a yapılan bu yolculuk aynı zaman genç
yönetmenlerin kendi içlerine yaptıkları bir yolculuk da
olacaktır.
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BERGMANYA’YA YOLCULUK
VIAGGIO IN BERGMANIA
JOURNEY TO BERGMANIA
TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 74’
Yönetmenler Directors: Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu
Senaryo Screenplay: Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu Görüntü
Yön. Director of Photography: Hakkı Kurtuluş Kurgu Editing:
Melik Saraçoğlu Müzik Music: Alper Maral Katılanlar
Participants: Wım Wenders, Lıv Ullmann, Stıg Björkman,
Thomas Elsaesser, Maaret Koskınen Yapımcılar Producers:
Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu Yapım Production Co.: İki
Film Dünya Hakları World Sales: İki Film

1990 yılına kadar Türkiye’de Kürt kelimesini kullanmak
bile yasaktı; Kürtçe kitap, kaset, dergi, gazete yayımlamak
yasaktı. Bu yıllarda Kürtlerin toplumsal istekleri
yükselirken, 1991 yılında 2932 sayılı yasanın değişmesiyle
birlikte “Türkçe dışındaki dillerde yayın” serbestisi
başladı. Tam bu dönemde, Mezopotamya Kültür Merkezi
yöneticileri Rewşen adında Türkçe-Kürtçe bir dergi
çıkarmaya başladı. İlk yıllarda Kürtçe yazanların sayısı bir
elin parmaklarını geçmezken birkaç yıl içinde dergi
Türkçe-Kürtçe yerine tamamen Kürtçe yayımlanmaya
başladı. Rewşen yaklaşık on yıllık yayın hayatı boyunca
Kürt dilini geliştirirken, Kürt aydınlanması için de önemli
bir görev üstlendi. Film 1990’lardan 2000 yılına Rewşen
dergisinin serüvenini gözler önüne sererken, o dönemde
Kürtçe’nin gelişimine ve dönemin önemli olaylarına da
tanıklık ediyor. “Annemden öğrendiğim Kürtçe’yi 1990’lı
yıllarda Welat gazetesi ve Rewşen dergisiyle yazmaya
başlayanlardan biriyim. Ben de bu dönemin yetiştirdiği, o
dönemi yaşayanlardan biri olarak daha önce gazetede bu
konuda haberler yapmıştım. Son yıllarda sinemaya merak
salarken, bu dönemi görselleştirmemiz gerektiğine karar
verdim. Yeniden araştırmalara yöneldim. Benim bile
bilmediğim, görmediğim belgelerle karşılaşınca ‘Bu iş
olur’ diyerek sürdürdüm.”
– Cemil Oğuz
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REWŞEN

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 50’
Yönetmen Director: Cemil Oğuz Senaryo Screenplay: Cemil Oğuz
Görüntü Yön. Director of Photography: Cahit Çeçen Kurgu Editing:
Mahsum Elmas Müzik Music: Mustafa Biber Yapımcı Producer:
Cemil Oğuz Kaynak Print Source: Cemil Oğuz

Journey to Bergmania is an autobiographic documentary
about the journey of two young filmmakers (Hakkı
Kurtuluş and Melik Saraçoğlu) to one of their biggest
sources of inspiration, Ingmar Bergman. Therefore, it
can also be considered as a cinematographic pilgrimage.
Their desire to approach even further to Bergman and
to his work leads them to make this journey from their
hometown Istanbul to Sweden, the land of Bergman.
Their journey passes through not only Stockholm,
Uppsala, Dalarna, Gotland and of course Fårö, but will
also be an inner journey to their own selves.

Until 1990, it was forbidden to even use the word
“Kurdish.” It was forbidden to publish books, tapes,
magazines, or newspapers in Kurdish. During these
years, while social demands by Kurds were rising, the
amendment to the 2932 numbered law in 1991 brought
the freedom of “publishing in languages other than
Turkish.” At this point, the managers of Mesopotamia
Cultural Centre started publishing a Turkish-Kurdish
magazine called Rewşen. Although, in the first years,
only a handful of people wrote in Kurdish, in a couple
of years the magazine began to be published solely in
Kurdish. During its nearly ten year-long journey, Rewşen
helped develop the Kurdish language and sustained an
important role for Kurdish enlightenment. Through the
story of Rewşen’s journey from 1990 to 2000, the film
also reflects the development of the Kurdish language
and the important events of that period. “I had learned
Kurdish from my mother. I was one of those people
who began writing it in the 1990s with Welat
newspaper and Rewşen magazine. Being brought up by
that era, someone who has witnessed that era, I had
handled this subject in newspaper articles. As I got
interested in cinema in recent years, I decided we
should be visualizing this period. I started researching
once again. When I found documents that even I was
not aware of, I was convinced this could be done and
continued.
– Cemil Oğuz

Hakkı Kurtuluş
1980’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray, Lyon,
Paris, Tübingen, Weimar ve Berlin
üniversitelerinde iletişim, sinema, Alman etütleri
eğitim gördü. Sinema, Alman kültürü ve Avrupa
kültür tarihi, özellikle Weimar klasikleri ve
Nietzsche üzerinde çalışmaları vardır.
Born in 1980 in Istanbul. He has completed
his studies on communication, film and German
studies at the universities of Galatasaray, Lyon, Paris, Tübingen,
Weimar and Berlin. Among with his cinematographic vocation, he
is a specialist on German culture and European cultural history with
a special focus on Weimar Classics and Nietzsche.
Cemil Oğuz

Melik Saraçoğlu
1984’te İstanbul’da doğdu. 2003-2006 arasında Lyon 2 Lumière
Üniversitesi, ardından Viyana Üniversitesi’nde sinema ve edebiyat
lisansı yaptı. Şu âna dek Jajambo isimli bir orta metraj, Bozkır Tepesi
ve Telefon adlı iki kısa metraj film çekti. Centuria, Monokl, Kitap-lık,
Koara ve temrinler’de yazıları yayınlandı.
Born in 1984 in İstanbul. Between 2003 and 2006, he studied
film and literature in the double major program of Lumière
University Lyon 2 in France. He also studied in University of
Vienna in 2006. He has published several of his works in Centuria,
Kitap-lık, Koara and temrinler.

1975’te Diyarbakır’da doğdu. 1998-2004
yıllarında Azadiya Welat gazetesinde muhabir,
editör ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Dublaj
yönetmenliği, televizyon programı editörlüğü,
metin yazarlığı yaptı. Dört kitabı yayımlandı.
2005’ten bu yana Diyarname adlı internet
sitesinin editörlüğünü sürdürüyor. Rewşen (2011)
ilk filmidir.
Born in Diyarbakır in 1975. He worked as reporter, editor, and
editor-in-chief in Azadiya Welat newspaper between 1998 and
2004. He has also worked as dubbing director, editor of television
programs, and scriptwriter. Since 2005, he acts as the editor of the
internet site Diyarname. He has four published books. Rewşen
(2011) is his first feature film.

Filmleri Fılmography
2009 Orada There
2010 Bergmanya’ya Yolculuk Viaggio in Bergmania!
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BİR BAŞKALDIRI DESTANI: BERİVAN
DESTANEKE SERHILDANÊ: BÊRÎVAN
THE LEGEND OF REBELLION
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 50’
Yönetmen Director: Aydın Orak Görüntü Yön. Director of
Photography: Pîroz Gültekin Müzik Music: Yekbûn Sîncar
Yapımcı Producer: Aydın Orak Kaynak Print Source: Aydın Orak

Aydın Orak
1982’de Mardin’de doğdu. Fırtına (2007), D
(2008) ve bu yıl festival programında yer alan
Kayıp Özgürlük (2010) adlı filmlerde rol aldı. 2000
yılından bu yana tiyatro ve sinema oyunculuğu
yapmaktadır. Yazarlık ve çevirmenlik de yaptı.
Yönettiği ilk kurmaca filmi Ölümün Rengi (2009),
ilk belgesel film Bir Başkaldırı Destanı: Berivan’dır
(2010).
Born in 1982 in Mardin. He has been an actor in theatre and film
since 2000. He took parts in the films, Fırtına / Storm (2007), D
(2008), and Kayıp Özgürlük / Lost Freedom (2010) which is also
screened at the festival this year. He worked as writer and translator
as well. The Colour of Death (2009) is his first fiction and The Legend
of Rebellion (2010) his first documentary film.

Kürtlerin kendilerine biçilmiş kaderi tersine çevirmeye
başladığı yıllarda ve özellikle 1992 yılında başkaldırıya
dönüşen Newroz kutlamaları sırasında binlerce kişiye
öncülük etmiş on yedi yaşındaki Berivan Cizre, bu
direnişin simgesi haline geldi. Belgeselde 1980’de
Diyarbakır Cezaevi’nde insanlık dışı işkencelerden
geçirilen, Cizre başta olmak üzere öldürülen çocuklarının
cesetlerinin helikopterlerden atıldığı, panzerlerin
arkasına bağlanıp şehir merkezlerinde gezdirildiği,
köylülerine dışkı yedirilen bir halkın, yani Kürt halkının
yakın tarihimizdeki ilk büyük ayaklanmasına öncülük
eden Berivan Cizre’nin, 1992 Cizre Newroz’unun öyküsü
anlatılıyor. Berivan Cizre’nin bizzat kendisiyle
görüşülerek hazırlanan ve o günlerin çatışmalı Cizre
görüntüleriyle harmanlanan film, bu simge ismin ateşle
imtihanını belgeliyor; ayaklanma günlerinin bilinmeyen
yönlerini ve Cizre’nin kadınca cesaretini tarihe not
düşerek, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin
silahlarla yaralandığı ve yüzlercesinin gözaltına alınıp
tutuklandığı, gazeteci İzzet Kezer’in öldürüldüğü
“Berivan Cizre” isyanının hafızalardan silinen sokaklarını
da yeniden aydınlatıyor. Belgeselde kullanılan arşiv
görüntüleri, Cizre’nin anlatımları eşliğinde, tarihi
dönemecin gelecek nesillere bırakılması açısından
önemli bir işleve sahip.
It was during the time when the Kurdish people had
begun to challenge and upset their predetermined
destiny. Many glorious resistances were being staged,
and one of these was the Newroz uprising of 1992,
which started out as a celebration and was then
transformed into a rebellion. This is the story of Berivan
Cizre, who led the first great uprising of the Kurdish
people in recent history. The first great uprising of the
Kurdish people, who has been put through inhumane
torture in the Diyarbakır Prison in 1980, who have
watched the bodies of their dead children being thrown
down from helicopters or tied onto panzers and dragged
through avenues in many places including Cizre, who
have been force-fed their excrement in villages... This
rebellion, the rebellion of Berivan Cizre, is one during
which 17 people died, many were injured, hundreds
taken under custody and arrested, and journalist İzzet
Kezer was killed. This documentary brings back the
forgotten streets, alleys and neighbourhoods in, on and
through which the rebellion took place. All that was
erased from memory is shed light upon and evoked.
The images taken from archives and used in the
documentary, along with Berivan Cizre’s narrative, play
an important role in passing on the memories of a
crucial historical turning-point to generations to come.

Anadolu’da yaşayan Rumlar ve Balkanlar’da yaşayan
Türkler, Lozan mübadelesiyle birlikte dünyada eşi ve
benzeri olmayan bir zorunlu göçe maruz kalmış ve hayati
tehlikeler atlatarak, memleketlerinden bir daha asla
dönmemek üzere ayrılmışlardır. Kayıp Toprakların
Torunları, yüzyıllar boyunca aynı topraklarda birlikte
yaşamış bu iki topluluktan, lise çağındaki yeni nesil Türk
ve Yunan çocuklarını bir araya getirerek, atalarının bir
zamanlar yaşadığı topraklara götürüyor ve yaşadıkları
şehirleri, yangınları ve yakın tarihi dolaysız olarak
anlatıyor. Çocuklar, atalarının izlerini sürüyor ve birlikte
Selanik ve İzmir’e gidiyorlar. Eski topraklarında atalarına
ait sosyal ve kültürel miraslarını, kültürel etkileşimi hep
birlikte öğreniyorlar; birbirlerini daha yakın tanımış
olmaktan dolayı sevinç gözyaşları döküyorlar. “‘Oğul
babanın yaşadıklarını unutmak, torun ise hatırlamak
ister…’ Birinci kuşak mübadiller çok acılar çekti; ikinci
kuşak tamamen yeni memleketine entegre oldu, ancak
torun kimliğinin peşindedir. İnsanlar kendilerini
araştırırken, köklerine, büyüklerinin anlattıklarına
dönüşürler. Kayıp Toprakların Torunları’nın amacı iki ülke
arasında kemikleşmiş olan tabuları yıkmak ve önyargıları
değiştirmektir.”
– Berfi Dicle Öğüt
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KAYIP TOPRAKLARIN TORUNLARI
GRANDCHILDREN OF THE LOST
LANDS
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 71’
Yönetmen Director: Berfi Dicle Öğüt Senaryo Screenplay: Berfi
Dicle Öğüt Görüntü Yön. Director of Photography: Berfi Dicle
Öğüt Kurgu Editing: Selçuk Mutlu Müzik Music: Arıon
Kourkouvelıs Yapımcı Producer: Berfi Dicle Öğüt Yapım
Production Co.: Tane Film Yapımcılık Dünya Hakları World Sales:
Tane Film Yapımcılık

The Lausanne Population Exchange subjected Greeks
living in Anatolia and Turks living in the Balkans to
forced immigration on an unprecedented scale. They
encountered life-threatening risks on their journey as
they left their homelands never to return again.
Grandchildren of the Lost Lands, by bringing together
new generations of Turkish and Greek high school
children, leads them to the lands their ancestors once
lived, and introduces them to direct a documentary to
better recognise the cities where they live, the fires and
recent history. On the trails of their ancestors, they
travel to Thessaloniki and İzmir to discover the social
and cultural heritage of their ancestors, interact in
culture, and even shed tears of happiness to have
known each other. “What the son wishes to forget the
grandson wishes to remember.’ First generation
exchange refugees suffered greatly. The second
generation was integrated to their new countries,
however the grandchildren trace their identities. When
people research about themselves, they transform into
their roots, what their elders have told them.
Grandchildren of the Lost Lands aims at breaking the
taboos and prejudices between the two countries.
– Berfi Dicle Öğüt

Berfi Dicle Öğüt
1973’te Diyarbakır’da doğdu. Üniversite
öğrenimine Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nde başladı daha sonra gittiği Paris’te
dil öğrendi ve kısa bir dönem sinema eğitimi aldı.
Akademi İstanbul’da tiyatro eğitimi aldı. Bay E
(Sinan Çetin, 1995) ve Propaganda (Sinan Çetin,
1997) filmlerinde oyunculuk yaptı ve aynı yıllarda
Plato film ile çalışmaya başladı. 1998’de serbest
yazar olarak başta Aktüel dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde çalıştı.
2005’te kendi yapım şirketi Tane Film’i kurdu. Bir Acayip Öfke (2009)
adlı bir romanı ve çeşitli sinema filmi senaryoları var.
Born in 1973 in Diyarbakır. After leaving her education at the
Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering, she went to Paris
where she took film and language lessons . She studied dramaturgy
and theatre at Akademi İstanbul. She took part as actress in feature
films Bay E (1995) and Propoganda (1997) by Sinan Çetin. She
worked at Plato Production for two years. In 1998, she started to
work as a freelance copywriter. In 2009, she wrote her first novel
Bir Acayip Öfke / Some Kind of Fury. After writing film scripts, she
set up her own production company Tane Film, in 2005.
Filmleri Fılmography
2005 Bir Anlık Bakış A Momentary Glance
2008 Nisan Balığı April Fish
2010 Kayıp Toprakların Torunlar Grandchildren of the Lost Lands
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ÖLÜCANLAR
DEAD SOULS

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Murat Özçelik Senaryo Screenplay: Murat
Özçelik Görüntü Yön. Director of Photography: Murat Özçelik
Kurgu Editing: Murat Özçelik, Emre Sevim, Medet Dilek Müzik
Music: Nizamettin Ariç Katılanlar Participants: Murat Özçelik,
Sultan Özçelik Yapımcı Producer: Murat Özçelik Kaynak Print
Source: Murat Özçelik

Murat Özçelik
1977’de Tunceli’de doğdu. Lise 1. sınıfta bazı
yasal dergilere sahip olduğu gerekçesiyle ilk kez
gözaltına alındı ve okuduğu liseden atıldı. 1995’te
Türk-İş mitinginde gözaltına alındıktan sonra 20
yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1995-1999
arasında Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde yattı.
Ulucanlar operasyonundan ağır yaralı olarak
kurtuldu. Sekiz yıl çeşitli cezaevlerinde kaldıktan
sonra tahliye edildi. Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nden
mezun oldu. Çöp toplayıcıların çocuklarına sinema dersleri verdi.
Şavak ve Çöp adında iki kısa metrajlı filmin ardından çektiği Ölücanlar
(2010) ilk uzun metrajlı belgeselidir.
Born in 1977 in Tunceli. He was arrested at ninth grade due to
possessing certain legal magazines, and expelled from school. In
1995, he was arrested at a demonstration and sentenced to 20 years,
later suspended. He served his time at Ankara Central Closed
Prison (Ulucanlar Prison) between 1995 and 1999, where he went
through the “Ulucanlar Carnage”. His served for eight years during
which he was transferred to different institutions. He passed the
university entrance exam while still in prison, and started to study at
the Film & TV Department of the Marmara University. He made
the documentary Şavak while studying. After his graduation, he
gave film courses to underprivileged children, as an art project. At
the same time, he made a second short, Garbage. Dead Souls (2010)
is his latest film.

Ölücanlar, yönetmenin kendi yaşam öyküsünü
anlatmaktadır. On yedi yaşında lisede okurken cezaevine
giren Murat Özçelik sekiz yıl cezaevinde kalır. 1999
yılında Ulucanlar Cezaevi’ne yapılan ve on tutuklunun
öldüğü silahlı operasyonda ağır yaralanır.
Televizyonlardaki ilk haberlerde onun adı da yaşamını
yitirenlerin arasında geçer. Annesi bu ölüm haberiyle
sarsılır ve cenazeyi almak için Ankara’ya gelir. Daha
sonra oğlunun ölmediğini, Amasya Cezaevi’ne
gönderildiğini öğrenir. Murat Özçelik tahliye olmadan
önce cezaevinde liseyi bitirir ve sınava girerek Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV
Bölümü’nü kazanır. Üniversitede okuduğu dönemde, bir
zamanlar yattığı Ulucanlar Cezaevi’nin kapandığını ve bir
kültür merkezine dönüştüğünü öğrenir. Bunun üzerine
kendi geçmişine doğru bir yolcuğa çıkar. Murat Özçelik
ve aynı cezaevinin kapısında günlerce sabahlayan
annesinin ortak öyküsü, Ulucanlar Cezaevi’nin soğuk
koridorlarında yeniden canlanır; Türkiye’nin siyasal ve
kültürel tarihinde önemli bir yere sahip olan Ulucanlar
Cezaevi’nde tarihi bir yolculuk başlar.
This film tells the director’s own story. Murat Özçelik
was arrested and detained in a demonstration when he
was a high school student in 1995, later to be
imprisoned for eight years. He was seriously injured
during the military operation in Ulucanlar Prison in
1999. His name was mentioned in the news on
television among the inmates killed during the
operation. His mother went to Ankara to take her son’s
funeral with deep distress. Later, she learnt that his son
had survived and was sent to another prison, Amasya.
He graduated from high school during the final year of
his sentence and took the university entry exam to
qualify for studying at Marmara University Film and TV
Department before he was released. Murat Özçelik was
released in 2003. During his studies, he learnt that
Ulucanlar Prison where he had stayed for four years
was closed and opened as a public cultural centre. His
visit evokes a journey to his own experiences. The
shared stories of Murat Özçelik and his mother, who
waited in front of the Ulucanlar Prison for days when
his son was a prisoner, intertwine in the cold corridors
of the same prison. Mother and son travel into the past
here, now a significant landmark in Turkish political
and cultural history.
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Geçmişi ve birikimiyle benzersiz bir tarihi mirasa ve
kültürel bir zenginliğe sahip olan İstanbul, bu kültürel
farklılık mirasıyla yaratıcılığı güçlendiriyor; sanatın,
kültürün her dalında üretkenlik ve zenginlik sağlıyor.
Yüzyıllar boyunca ressamlar, heykeltıraşlar, yazarlar,
müzisyenler ve besteciler bu şehirden ilham almış ve
beslenmiş. Kültürel Farklılığın Renkleri, İstanbul’da
yaşayan çeşitli cemaatlere mensup olan 16 sanatçıyı
tanıtıyor. Sanatlarıyla, hayatlarıyla, hatıralarıyla bu şehir
ile iç içeler: Burada doğdular, burada büyüdüler ve
buradan ayrılamıyorlar. Filmde bu şehrin onlara verdiği
ilham ve enerjiyi, toplu hafızada yarattığı kültür birikimini
izliyoruz.
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KÜLTÜREL FARKLILIĞIN RENKLERİ:
SANAT VE ŞEHİR
THE COLOURS OF CULTURAL
DIVERSITY: ART AND THE CITY
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 98’
Yönetmen Director: Annıe G. Pertan Senaryo Screenplay: Annıe G.
Pertan Görüntü Yön. Director of Photography: Nıcolaı Wolf &
Faruk Baydar Kurgu Editing: Esra Geelmuyden Pertan & Jonas
Benjamınsen Müzik Music: İpek İpekçioğlu Katılanlar
Participants: Ağır Roman Orkestrası, Ara Güler, Emılıos Eden,
Erol Sarafıan, Gıovannı Scognamıllo, Habıb Gerez, Hayko
Cepkin, İzzet Keribar, Kobra Murat, Stelyos Berberis Yapımcı
Producer: Annıe G. Pertan Yapım Production Co.: İkon Film
Dünya Hakları World Sales: İkon Film

Throughout the centuries of three empires, people of
different faiths and beliefs lived together in Istanbul
creating a strong cultural heritage, which reinforced
creativity and provided productivity and wealth. For
centuries, painters, sculptors, authors, musicians and
composers were inspired by this city and nurtured by it.
And thus, we have interviewed sixteen artists living and
creating their work in Istanbul from several
communities. Each artist tells us about their cultural
heritage, their relation to their community, to their
family and to the city itself –their vision about their
work, the energy and inspiration they draw from the
city. One can liken the film to marbling: different colors
flow together side by side on the water, without running
into each other, but drawing inspiration from it.

Annıe Geelmuyden Pertan
İstanbul’da doğup büyüdü. Yarı Norveçli yarı
Rumdur. Oslo Üniversitesi, Tarih ve Felsefe
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek
lisansını Sanat Tarihi bölümünde, Paris Sorbonne
Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler
Fakültesi’nde yaptı. 1976’da filmlerde sanat
yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Kısa
zamanda yapımcılığa da başladı ve şimdiye kadar
üç ödül kazandı. Kültürel Farklılığın Renkleri (2010) son filmidir.
Born and raised in Istanbul. She is half Norwegian and half
Greek. She got her Candidat Magister from the Department of
History and Philosophy at the University of Oslo, Norway and her
BA in Art History at the Department of Literature and Humanities
at Sorbonne, Université de Paris, France. In 1974, she started
working as an Art Director for films, and soon segued into physical
production as well as production design, earning several awards in
the process. The Colours of Cultural Diversity (2010) is her latest film.
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Bu senenin en ilham verici öykülerinden birisini sunan
yönetmen Enis Rıza, Oktay Çelikkaya’nın mütevazı tavrı
ve etkileyici hayatını perdeye aktarıyor. Adana
sokaklarında dilencilik yaparak, çöp ve kâğıt toplayarak
kişisel yolculuğuna koyulan Oktay, bir süre sonra
çöplerde bulduğu kitapları okuyup ardından onları
değerlendirmeye başlıyor. Sonrasında ise yolu
İstanbul’da bir sahaf dükkânı açmaya kadar varıyor.
Filmin en büyük başarısı, aslen bir kişiye odaklanıyor gibi
gözükmekle beraber Oktay’ın sadece geçmişinde değil
bugünü için de çok önemli bir konumda olan, sokakta
yaşayan insanların dünyasına da ayna tutmayı başarması.
Kronolojik bir anlatımla Oktay’ın etkileyici yolculuğunu
samimi anlar yakalayarak aktaran belgesel aynı zamanda
yeniden dönüşüm kavramına daha duygusal bir anlam
da yüklüyor. Tüketim toplumunun “işe yaramaz”
artıklarının görünmez pek çok hayatı nasıl değiştirdiğini
göstermesinin de Çöpte Dostoyevski Buldum’u ayrıca
önemli kıldığını belirtelim. Yine de Oktay’ın öyküsünün
klasik bir “kendisini sokaklardan kurtaran adam” gibi de
okunmaması gerekiyor. Zira yönetmen sokaktan,
insanlardan kopmadan yaşayan bu nev-i şahsına
münhasır kişiliği tanıtmakla yetinmiyor, aynı zamanda
bizi, yanından geçerken fark etmediğimiz belki de
görmezden geldiğimiz pek çok hayatı keşfetmeye ve
anlamaya davet ediyor.
– Kemal D. Yılmaz
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ÇÖPTE DOSTOYEVSKI BULDUM
RECYCLING LIFE “I FOUND
DOSTOYEVSKY IN GARBAGE”
TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Enis Rıza Senaryo Screenplay: Enis Rıza
Görüntü Yön. Director of Photography: Koray Kesik Kurgu Editing:
Burak Dal Müzik Music: Sinan Sakızlı Yapımcı Producer: Nalân
Sakızlı Yapım Production Co.: VTR Araştırma Yapım Yönetim
Dünya Hakları World Sales: VTR Araştırma Yapım Yönetim

Enis Rıza
1948’de doğdu. Lise ve üniversite yıllarında
fotoğraf ve tiyatro ile ilgilendi. Fotoğrafları
yurtdışında da sergilendi. 1969’da kısa ve belgesel
film çekmeye başladı. “Genç Sinema” hareketi
içinde yer aldı ve belgesel film gösterimleri ile
festivaller düzenledi. Türkiye’nin çeşitli
yörelerinde “sözlü tarih ve belgesel atölyeleri”
düzenledi. 1996’da Belgesel Sinemacılar
Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı, sözcülüğünü ve yönetim
kurulu başkanlığını üstlendi. Filmleri ulusal ve uluslararası festivaller,
özel organizasyonlar ve televizyonlarda gösteriliyor. Halen Marmara
Üniversitesi’nde belgesel sinema dersleri veriyor.
Born in 1948. His interest in photography and theatre and
cinema started at high school. At university started to play as actor
and become a director of the plays. His photographs have been
exhibited in France and the USA. In 1969, he started working on
documentary and short films. He was among the founders and
active members of the “Young Cinema” movement and organized
documentary film screenings and festivals. He organised “oral
history and documentary workshops” in several different regions in
Turkey. In 1996, he became a co-founder of the Association of
Documentary Filmmakers in Turkey, and become the spokesman
and the chairman of the board until 2005. His films have been
screened in many festivals, organizations, screenings, TV channels
in Turkey and abroad. He is currently a lecturer on documentary
filmmaking at Marmara University.

Director Enis Rıza presents one of the most inspiring
stories of this year by narrating Oktay Çelikkaya’s
impressive life with his humbled and down to earth
lifestyle. Oktay, who started his personal journey in the
streets of Adana by collecting paper from garbage, after
some point begins reading and reviewing the books he
found. And he ends up opening a second-hand
bookshop in Istanbul. One of the film’s biggest
achievements is, that while focusing on one person’s
life, it also touches the lives of those who live on the
streets – persons who have a very special significance in
Oktay’s past and present. While capturing genuine
moments from Oktay’s impressive journey in a
chronological context, the documentary also gives a
sentimental meaning to the term “recycling.” In
addition to all these, it makes the film more valuable as
it shows how “useless” wastes of the consumption
society changes so many lives (in other words how one
man’s trash becomes another’s treasure). Still, Oktay’s
story shouldn’t be labelled as “the man who saves
himself from the streets,” since the director not only
tells us the story of this one-of-a-kind man, but also
invites us to discover and understand the lives which we
don’t notice or simply ignore.
– Kemal D. Yılmaz
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OFSAYT
OFFSIDE

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 50’
Yönetmen Director: Reyan Tuvi Görüntü Yön. Director of
Photography: Reyan Tuvi Kurgu Editing: Ayhan Ergürsel & Ali
Aga Yapımcı Producer: Reyan Tuvi Kaynak Print Source: Reyan
Tuvi

Ofsayt, futbolcu olma umuduyla Türkiye’ye gelen ve
yolları İstanbul’da kesişen iki kaçak Afrikalı göçmenin,
Nijeryalı Taju ile Rachid’in hikâyesini anlatır. Taju bir
yandan 3. Lig’de bir futbol takımına girme hayali
kurarken bir yandan da Kumkapı’da küçük bir berber
dükkânında ekmeğini kazanmaya çalışır. Taju’nun aksine
futbola dair umutlarını Türkiye’de
gerçekleştiremeyeceğini anlayan Rachid ise Avrupa’ya,
internetten tanıştığı İngiliz sevgilisi Diane’in yanına
gitmenin yollarını aramaktadır. Yakın futbolcu arkadaşları
Okute’nin (Festus Okey) gözaltına alındığı polis
karakolunda öldürülmesi, iki dostun Türkiye’de
tutunmaya dair umutlarına darbe vurur ve onları
gelecekle ilgili birçok soruyla karşı karşıya bırakır. Ortak
tutkuları futbol, Taju ile Rachid’i birbirine yakınlaştırdığı
gibi uzaklaştırır da… Ve ikisi de kendi yollarını seçer.
Offside is the story of two young, illegal immigrants
from Africa who have come to Turkey hoping to achieve
as football players. Both Nigerian, the paths of Taju and
Rachid cross in İstanbul. While Taju dreams of
becoming a member of a 3rd league football team, he
spends his days working to make a living in a small
barber shop in Kumkapı, a district where many illegal
immigrants from different countries live. Rachid who
unlike Taju has come to realise he will not be able to
reach his goal as a football player in Turkey, tries to find
ways to go to Europe, in order to join his English
girlfriend Diane, whom he has met on the internet.
Their plans and dreams are suddenly shattered when
their teammate Okute (Festus Okey) is killed under
police custody; this event leaves them with many
questions about the future. As their shared passion for
football brings them closer, it also drifts them apart.
Eventually each chooses his own way...

Reyan Tuvi
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünde lisans, İngiltere’de Sheffield Northern
Media School’da belgesel bölümünde yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Yurtiçinde ve
yurtdışında, farklı kültürler üzerine çekilen birçok
belgeselin araştırmasını, prodüksiyonunu ve
metin yazarlığını üstlendi. Ofsayt (2010)
yönetmenliğini yaptığı ilk belgesel filmdir.
She received her BA in English Language and Literature from
Boğaziçi University, and MA from Documentary Production
program of Northern Media School in Sheffield, UK. She has
worked as scriptwriter and researcher in various documentaries
filmed in Turkey and abroad on travel and different cultures of the
world. Offside (2010) is her directorial debut.
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SON SÜRAT: İSTANBUL
OVERDRIVE: ISTANBUL IN THE
NEW MILLENNIUM
TÜRKİYE TURKEY / 2011 / DigiBeta / Renkli ve Siyah-Beyaz Colour
and B&W / 75’
Yönetmen Director: Aslıhan Ünaldı Görüntü Yön. Director of
Photography: Danıel Vecchıone, Kathryn Westergaard Kurgu
Editing: Aslıhan Ünaldı, Nıck Martın, Etıenne Kallos, Lesya
Kalynska Müzik Music: Erdem Helvacıoğlu Katılanlar
Participants: Doğan Kuban, John Freely, Edhem Eldem, Andy
Fınkel, İlhan Tekeli, Haluk Gerçek, Sibel Bülay Yapımcılar
Producer: Aslıhan Ünaldı & Sibel Bülay Kaynak Print Source:
Aslıhan Ünaldı

Aslıhan Ünaldı
İstanbul’da doğdu. Yale Üniversitesi’nde
fotoğrafçılık ve uluslararası ilişkiler okudu. 20032006 arasında New York Üniversitesi’nin Tisch
Sinema Okulu’nda yüksek lisans programını
burslu olarak sürdürürken Milcho Manchevski,
Todd Solonz, Spike Lee gibi usta yönetmenlerden
dersler aldı. 2008 kış döneminde Sabancı
Üniversitesi’nde seminer, 2010 yılı yaz
döneminde Philadelphia Drexel Üniversitesi’nde film yönetmenliği
üzerine dersler verdi. Razan (2006) adlı kısa filmi pek çok
uluslararası film festivalinde gösterildi. Site adlı ilk uzun metraj
senaryosu 2010 Berlin Film Festivali Senaryo Atölyesi’ne ve 2010
Selanik Film Festivali Crossroads Ortakyapım Pazarı’na seçildi. Son
Sürat: İstanbul (2010) ilk uzun metrajlı belgeselidir.
Born in Istanbul. She received her BA in International Relations
and Photography from Yale University. She received her MFA in
Film from New York University’s Tisch School of Arts. She teaches
film as an Adjunct Professor at Drexel University. Her awardwinning short film Razan premiered at Rotterdam Film Festival in
2006 and went on to travel the international festival circuit. She is
developing her first narrative feature Gated, which has been selected
to the Berlinale “Script Station” and Thessaloniki “Crossroads Coproduction Forum” in 2010. Overdrive: Istanbul in the New
Millennium (2010) is her debut feature documentary.

“Ey, köhne Bizans... Ey, bin kocadan arta kalan bîve-i
bâkir…” –“Sis”, Tevfik Fikret.
İstanbul baş döndürücü bir hızla değişiyor. Her sene on
binlerce yeni göçmen geliyor, onları barındıracak yasal ve
kaçak evler için orman alanları yok ediliyor, giderek
şehrin dışına taşan yerleşimleri merkeze bağlamak için
yeni köprüler, otoyollar yapılıyor, fakat gittikçe büyüyen
şehre kısa süre sonra bunlar da yetmiyor. Bu belgeselin
yapım sürecinde kentin hızlı dönüşümünün ardındaki
insan hikâyelerini keşfettim. Bu hikâyeler İstanbul’un
çıkmazlarını daha da elle tutulur kıldı. Bunların seyirciyi
de benzer şekilde etkileyeceğine ve kanıksanmış çevresel,
kentsel ve sosyal ikilemleri somutlaştırarak daha
anlaşılır, daha umursanır hale getireceğine inanıyorum.
Benim İstanbul’a bakış açımı anlatan en çarpıcı sahne,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün dibindeki tepelere
kurulmuş bir salıncakta sallanan iki genç kızın
görüntüsü: Güneş çevrelerindeki gecekonduların ardında
batarken kızlar yoğun akşam trafiğinin tepesinde
sallanıyor; gülüşmeleri araba gürültüleri içinde
kayboluyor. Tıpkı zenginlikle fakirliğin, korumayla
modernleşmenin, ilerlemeyle kaybın en uçlarında
dengesini bulmaya çalışan şehrin kendisi gibi. Bu
zorunlu, kimi zaman şiddetli mücadelenin içindeki kent
yine de solmayan güzelliğiyle yaşayanlarına ümit vermeye
devam ediyor.
– Aslıhan Ünaldı
“O, antiquated Byzantine… O, the virgin remained of a
thousand husbands…” –“Fog”, Tevfik Fikret. Istanbul
changes at a dazzling pace. Every year, the city receives
tens of thousands of immigrants for whom forested
areas are destroyed to build legal and illegal housing
projects, new bridges and highways are built in order to
connect the city centre to residential areas that gradually
overflow the city. However, after a while, these no
longer satisfy the ever-growing city. During the making
of this documentary, I discovered human stories in the
backdrop of the city’s speedy transformation. These
stories made Istanbul’s problems more discernable. I
believe these stories will affect the viewer similarly and
will make inured environmental, urban, and social
dilemmas more concrete, making them more
comprehensible, more noticed. The most striking scene
from my vantage point that depicts Istanbul is an image
of two young women swaying on swings on the hills
right on the skirts of the Fatih Sultan Mehmet Bridge.
As the sun sets behind the slums around them, the girls
swing on top of the evening rush hour traffic; their
giggles fade in the noise of cars. Just like the city itself
which tries to find a balance between the extremes of
wealth and poverty, conservation and modernisation,
development and loss... The city, in this obligatory, at
times violent struggle continues to give hope to its
residents with its never-fading beauty.
– Aslıhan Ünaldı
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BELGESELLER
DOCUMENTARIES

GÖBEKLİTEPE-DÜNYA’NIN
İLK TAPINAĞI
GÖBEKLİTEPE-THE WORLD’S
FIRST TEMPLE
ALMANYA GERMANY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Ahmet Turgut Yazman Senaryo Screenplay:
Mehmet Yazman Görüntü Yön. Director of Photography: Turgay
Cinoğlu Kurgu Editing: Melih Fehmi Tatlıcan & Barbaros
Kayan Müzik Music: Hakan Özer & Uğurcan Sezen Katılanlar
Participants: Klaus Schmıdt, Betin Bobaroğlu, B.G. Sıdharth,
Mehmet Özdoğan, Wafaa El-Saddık Yapımcı Producer: Ahmet
Turgut Yazman Yapımcılar Producers: Kerem Akalın & Ahmet
Turgut Yazman Yapım Production Co.: Maker Arts Dünya Hakları
World Sales: Maker Arts

Ahmet Turgut Yazman
Mimar Sinan Üniversitesi, Sinema-TV
Bölümü’nde, senaryo ve yönetmenlik eğitimi
gördü. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Tarihi
ve Müzecilik üzerine yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 1998’de yönetmen yardımcısı olarak
çalışmaya başladı. 2008’de, tlevizyonda
yayınlanan Anadolu mitolojisi, dinler ve ezoterik
inançlar hakkındaki Aşure programının
yönetmenliğini üstlendi. “12.000 yıllık Anadolu Bilgeliği” adlı
projesinden yola çıkarak, son 2 yılda seminerler vermeye başladı.
Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü’nde yüksek lisans öğrencilerine
ders de veren yönetmenin, Göbeklitepe–Dünya’nın İlk Tapınağı
(2010), ilk uzun metrajlı belgesel filmidir.
He studied scriptwriting ad directing at Mimar Sinan University
Department of Film-TV. He received his MA on Art History and
Museology at Yıldız Technical University. In 1998, he started to
work as assistant director. In 2008, he directed a 13-episode TV
show about Anatolian mythology, religions and esoteric beliefs. He
has been giving seminars on the 12,000-year wisdom of Anatolia.
He lectures at the Film Department of Bilgi University. GöbeklitepeThe World’s First Temple (2010) is his first feature documentary.

Film, yaygın inanışları sorgulayan hikâyesiyle izleyiciyi
günümüzden 12.000 yıl geriye, Şanlıurfa’nın 15 kilometre
yakınında bulunan Göbeklitepe’ye götürüyor.
Yeryüzündeki bu ilk tapınağın yapılışı antikçağ
bilgeliğinden, İngiltere’deki Stonehenge’den veya Mısır
Piramitleri’nden binlerce yıl öncesine tarihleniyor.
Neolitik çağ insanını böylesine karmaşık bir kutsal
mekân yaratmaya iten sebepler nelerdi? Anıtsal sütunlar,
hayvan figürlü oymalar, 12.000 yıldır çözülmeyi bekleyen
bir kodun gizemli sembolleri mi? Göbeklitepe’de yüksek
bilinç ve farkındalığa sahip birileri mi vardı? Evrenin
döngüleri hakkındaki bilgilerini bize miras mı bıraktılar?
Göbeklitepe bu sorulara kesin cevaplar vermek yerine,
bölgedeki bulguları ve tarihsel olguları yansıtarak yorumu
izleyicinin hayal gücüne bırakıyor. “Hayret uyandıran
keşif Göbeklitepe’yi tüm dünya ile paylaşmak için ilk
çekimleri yapmak üzere 2007 yılında Urfa’ya gittim. Dört
yıllık yoğun bir araştırma süreci sonunda tamamlanan
film, bilinen insanlık tarihi üzerine geliştirilen düşünce
sistemini değiştireceğine inandığım bu sıra dışı keşfin
hikâyesini, kendine has bir üslup ile anlatıyor. Filmi ilk
kez geniş ekranda izlerken Göbeklitepe’deki
gündoğumunu beklediğim sabah hissettiğim mistik,
şaşırtıcı, heyecan verici atmosferi tekrar yaşadım.
Umarım bunu filmi izleyenler de hissederler.”
– Ahmet Turgut Yazman
The film takes the viewer back 12,000 years from today,
to Göbeklitepe, 15 km off from the south eastern
Turkish town of Şanlıurfa. The site houses the oldest
known temple dated thousands of years earlier than the
antiquity wisdom, the English Stonehenge or the
Egyptian pyramids. But what forced the neolitic men to
create such a complex sanctuary? Which tools did they
use during the construction? Does this architectural
mastery indicate that hunter-gatherer societies were
even more developed than we assumed? Are these
monumental columns, animal carvings symbols of a
code waiting to be deciphered fort housands of year?
Was Göbeklitepe inhabited by a society of higher
consciousness who passed on their knowledge of the
cycles of the universe? The film, instead of providing
conclusive replies to these questions, leaves them to the
imagination of the viewer by depicting the findings at
the site and historical facts. “I went to Urfa in 2007 in
order to capture this amazing discovery of Göbeklitepe
on film to share it with the world. The film was
completed after a four-year research and authentically
tells the story of this extraordinary discovery, which I
believe will be a pedestal in changing the explicit system
of thought developed upon the history of humanity as
we know it. When I first saw the film in widescreen, I
relived the mystical, surprising, exhilarating
atmosphere I felt the morning I waited for the sunrise
in Gobeklitepe. I hope the audience of this film will also
feel that.”
– Ahmet Turgut Yazman
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SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

Türk sinemasına imzasını atan sanatçılara her yıl verilen
Sinema Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri oyuncular
Zeki Alasya ve Metin Akpınar, yönetmen Yusuf Kurçenli,
görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay. Festivalin 1 Nisan
akşamı yapılacak açılış töreninde ödülleri takdim edilecek
sanatçılardan Yusuf Kurçenli’nin Karartma Geceleri,
Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın Güle Güle filmleri de
festivalde izleyiciyle buluşacak.
The Cınema Honorary Awards bestowed each year upon
veteran Turkısh actors, dırectors and cınema
professıonals wıll be presented thıs year to actors Zeki
Alasya and Metin Akpınar, dırector Yusuf Kurçenli, and
cınematographer Ertunç Şenkay. Theır awards wıll be
presented at the Openıng Gala of the Festıval, on 1 Aprıl.
Yusuf Kurçenli’s “Karartma Geceleri / Blackout Nıghts”,
and “Güle Güle / Raındrop” ın whıch Zeki Alasya and
Metin Akpınar acted the lead wıll be screened wıthın the
Festıval programme.

Bozcaada’da doğup çocukluklarını burada geçiren bir
arkadaş grubu yıllar sonra adada yeniden bir araya
gelmiştir. Dinine bağlı, naif araba tamircisi Şemsi;
kimsenin sözünden çıkmadığı, grubun önderi,
muhafazakâr albay emeklisi Celal ile kırk yıllık eşi,
taşrada doğmuş, sevgi dolu, duygusal ve cesur Zarife;
ömrü boyunca adadan ayrılmamış ama gözü hep ufka
bakan boşboğaz İsmet ve olağanüstü romantik Galip.
Hayatında sadece bir kez gördüğü Kübalı afet Rosa ile 35
yıldır müthiş bir aşk yaşayan Galip, yalnızca
mektuplaştığı bu kadına hiç ihanet etmemiştir. Tıpkı
kendi dost grubu gibi, ada halkının bir bölümü de onun
yaşadığı bu akıl almaz ilişkiye büyük saygı duyarken
bugünün değerleriyle yaşama bakan başkaları durumu
anlayamaz ve onunla dalga geçerler. İşte bu müthiş
dostlar ekibi, Galip’in kanser olduğunu öğrenmeleri
üzerine banka soymaya ve bu sayede onu son kez mutlu
edebilmek için Küba’ya göndermeye karar verir. Güle
Güle, kendi içinde her biri ayrı dünyaların ve eğilimlerin
temsilcisi olan ve hayatla olan hesaplaşmalarının sonuna
doğru ilerleyen arkadaşların öyküsüdür.

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

GÜLE GÜLE
RAINDROP

TÜRKİYE-MACARİSTAN-FRANSA TURKEY-HUNGARY-FRANCE /
1999 / 35 mm / Renkli Colour / 108’
Yönetmen Director: Zeki Ökten Senaryo Screenplay: Fatih
Altınöz Görüntü Yön. Director of Photography: Ferenc Pap Kurgu
Editing: Nevzat Dişiaçık Müzik Music: Engin Düzyol Oyuncular
Cast: Metin Akpınar, Zeki Alasya, Şükran Güngör, Yıldız
Kenter, Eşref Kolçak, Haluk Bilginer Yapımcılar Producers:
Faruk Aksoy, Ayşe Germen, Romaıne Legargeant, Janos Rozsa
Yapım Production Co.: Unıted Fılm Productıon Kaynak Print
Source: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema
Genel Müdürlüğü, Ankara

Zeki Ökten
1941’de İstanbul’da doğdu. Sinemaya asistanlık
yaparak girdi. 1963’te Ölüm Pazarı’yla
yönetmenliğe başladı. Yönetmen ve senaryo
yazarı olarak ilk çıkışı 1973’te Bir Demet Menekşe
ile oldu. Yılmaz Güney’in senaryolarını yazdığı
Düşman (1979) ve Sürü (1978) ile pek çok ödül
kazandı. Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı çok
sayıda komedi filminin yanı sıra dram tarzında da
filmler çekti. 2009’da hayatını kaybetti.
Born in 1941 in Istanbul. He started cinema as an assistant. His
directorial debut came in 1963 with Ölüm Pazarı / Death Trap. His
first major breakthrough was in 1973 with Bir Demet Menekşe /
A Bouquet of Violets. He also directed two award-winning films
based on scripts written by Yılmaz Güney: Düşman / The Enemy
(1979) and Sürü / The Herd (1978). He directed numerous comedies
as well as highly dramatic films. He died in 2009.

A group of friends, all born on the Aegean island of
Bozcaada, years later get together again on the island.
Şemsi, a pure-hearted mechanic, tied to his religious
beliefs; the conservative Celal, a retired military officer,
who happens to be the group’s leader, and his wife of
forty years Zarife, a woman born in a provincial town,
brave, clever, emotional; although he is the sort that
always looks to the horizon, İsmet, who has never left
the island and who speaks his mind; and finally Galip, a
hopeless romantic. Galip has sustained a perfect love
for 35 years for a Cuban woman, Rosa, even though he
has only seen her once. Of course this love has never
been consummated. Instead, they have communicated
their affections all these years through the love letters
they send to one another. Galip has never once betrayed
her. Like his own group of friends, some people of the
island have a deep respect for this incomprehensible
relationship. Others tease him because they look at the
situation from a modern practical perspective. Upon
learning that Galip is ailed with cancer, this amazing
roster of friends decide to join forces to rob a bank, and
send Galip to Cuba to meet Rosa with the money they
will get their hands on. Raindrop tells the story of these
five aging individuals, who represent different social
milieus, inclinations and longings, and of the lasting
friendship between them.

KARARTMA GECELERİ
BLACKOUT NIGHTS

TÜRKİYE TURKEY / 1990 / 35 mm / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Yusuf Kurçenli Senaryo Screenplay: Yusuf
Kurçenli Özgün Roman Original Novel: Rıfat Ilgaz Görüntü Yön.
Director of Photography: Colın Mounıer Kurgu Editing: İsmail
Kalkan Oyuncular Cast: Tarık Akan, Nurseli İdiz, Bülent Bilgiç,
Deniz Kurtoğlu, Ömer Çolakoğlu, Erol Günaydın, Şükrü
Türen, Menderes Samancılar Yapımcı Producer: Senar Turgut
Yapım Production Co.: Senar Film Kaynak Print Source: Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü,
Ankara

Yusuf Kurçenli
1947’de Rize’de doğdu. Gazetecilik öğrenimi
gördü. 1973-1980 arasında yapımcı ve yönetmen
olarak TRT’de çalıştı. İlk sinema filmi Ve Recep Ve
Zehra Ve Ayşe (1983) Berlin’de Akdeniz Ülkeleri
Panoraması’na seçildi. Festival’den Karartma
Geceleri (1990) ile Yılın En İyi Türk Filmi,
Çözülmeler (1994) filmiyle de En İyi Yönetmen
Ödülü kazandı. 2011’de Festivalin Sinema Onur
Ödülü’nü aldı.
Born in 1947 in Rize. He studied journalism. He worked as
producer and director at Turkish Television. His first feature And
Recep, And Zehra, And Ayşe was screened at the Mediterranean
Panorama at Berlin. Blackout Nights won the Best Turkish Film
Award and he won the Best Director Award with Disintegration at
İstanbul Film Festival. He was given the festival’s Honorary Cinema
Award in 2011.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1983 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe And Recep, And Zehra, And Ayşe
1985 Ölmez Ağacı Eternal Tree
1987 Gramafon Avrat Gramophone
1989 Gönül Bir Garip Kuştur The Heart Is A Strange Bird
1990 Karartma Geceleri Blackout Nights
1994 Çözülmeler The Disintegration
2003 Gönderilmemiş Mektuplar Unsent Letters
2010 Yüreğine Sor Ask Your Heart

Önemli Filmleri Selected F›lmography
1974 Hasret Longing
1976 Kapıcılar Kralı The King of Doormen
1982 Faize Hücum Rush to Interest
1984 Pehlivan The Wrestler
1988 Düttürü Dünya The Queer World
1999 Güle Güle Raindrop
2002 Gülüm My Rose
2007 Çinliler Geliyor Chinese Are Coming
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“Daha güzel bir dünya kurma yolunda paylarına acı
düşenlere...” Böyle başlıyor Karartma Geceleri. Film,
2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, 1944’teki
İstanbul’da geçiyor. Vatandaşların yiyeceklerini karnelerle
aldığı, Türkçe ezan sesinin camilerden yükseldiği
sıkıyönetim dönemi. Uygar bir dünya hayaliyle yola çıkan
ülke, şimdi aydınların boğazlandığı bir tutsaklar ülkesidir.
Karartma Geceleri bu aydınlardan biri olan Mustafa
Ural’ın, komünizm propagandası yapan bir şiir kitabı
yazması nedeniyle polisle yaşanan kovalamacasını
anlatıyor. Mustafa Ural suçunu bilmeden polisten kaçar.
Yakalanmaktan korkmaz; onun korkusu azar, küfür ve
işkencedir. Karartma Geceleri “içeride” geçen bir film.
Karanlık ve harabe ev içleri, izbe odalar, meyhaneler,
işkencehaneler, sürekli bir kapatılmışlık ve klostrofobi
duygusu yaratıyor. Filmin dış mekân çekimlerinde dahi
bir kapalılık söz konusu; sokaklarda geceleri polis
düdükleri ve ayak seslerinden başka kimse yok. Döngüsel
anlatı yapısı aslında dönemin aydınının, devlet baskısı ve
sansür yüzünden topluma yabancılaşması ve Mustafa
Öğretmen’in dışarı çıkma yolunu bir türlü bulamamasını
vermektedir.
– Aytaç Köktürk

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

“For those, on whose behalf falls pain, on their way to
make this world a better place...” is how Blackout Nights
starts. The film is set in Istanbul, in 1944, towards the
end of the Second World War. This is the time when
there is martial law in Turkey; bread is rationed, prayer
calls are made in Turkish. Starting its adventure with
the dream of a civilised world, Turkey had now become
a country of prisoners where intellectuals were
slaughtered. Blackout Nights is about the chase between
the police and one of those intellectuals, Mustafa Ural
who was found guilty of writing a poetry book that
includes communist propaganda. Without knowing
what he is accused of, he keeps running away from the
police. He does not fear to be caught, but instead of
being scolded, sworn at and tortured. Blackout Nights is
a film that is set in “interiors”. The interiors of houses
are dark and wrecked; rooms are damp and dingy; the
taverns and torture rooms all create the feeling of being
trapped and claustrophobia. Even the exterior sequences
bear the feeling of entrapment; on the streets there is
nobody but the sounds of footsteps and police whistles.
The cyclic nature of the film’s narrative actually hints at
the general atmosphere of the era during which the
intellectual is alienated from the society due to the
oppression and the censorship of the government and
how Mustafa the teacher cannot find his way out of it.
– Aytaç Köktürk
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ÖZEL GÖSTERİM: TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN
SPECIAL SCREENING: TURKISH CLASSICS REVISITED

İstanbul Film Festivali, Groupama Gan Sinema Vakfı
işbirliği ile Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore
ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni
kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor. Atlas
Sineması’nda gerçekleştirilecek özel gösterimde
sinemaseverler Memduh Ün’ün, 1958 yapımı “Üç Arkadaş”
filmini beyazperdede tekrar izleme şansı bulacaklar.
Filmin restorasyonu Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sinema-TV Merkezi tarafından yapıldı.
Istanbul Fılm Festıval contınues to unearth the most
ımportant works of Turkısh cınema by restorıng these
outstandıng classıcs and thus revıvıng them. At the
specıal screenıng at Atlas Movıe Theatre, fılmlovers wıll
have the opportunıty to watch Memduh Ün’s 1958 drama
“Three Frıends” wıth the support of Groupama Gan
Foundatıon for Cınema. The Fılm was restored by the
Turkısh Fılm And TV Instıtute Mimar Sinan Fıne Arts
Unıversıty.

Özel Gösterim Sponsoru Special Screening Sponsor

ÖZEL GÖSTERİM: TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN
SPECIAL SCREENING: TURKISH CLASSICS REVISITED

ÜÇ ARKADAŞ
THREE FRIENDS

TÜRKİYE TURKEY / 1958 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 88’
Yönetmen Director: Memduh Ün Senaryo Screenplay: Muammer
Çubukçu, Metin Erksan, Memduh Ün, Ertem Göreç, Aydın
Arakon, Atıf Yılmaz Görüntü Yön. Director of Photography:
Turgut Ören Kurgu Editing: Ertem Göreç Müzik Music:
Abdullah Yüce Oyuncular Cast: Muhterem Nur, Fikret Hakan,
Semih Sezerli, Salih Tozan, Faik Coşkun, Mualla Sürer,
Selahattin Yazgan, hüseyin Güler Yapımcı Producer: Talat
Emin Yapım Production Co.: Emin Film Kaynak Print Source:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi

Memduh Ün
1920’de İstanbul’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıftan ayrıldı.
1947’de Damga’da başrol oyuncusu olarak
sinemaya girdi. 1951’de yapımcılığa, 1954’de
Yetim Yavrular adlı filmle yönetmenliğe başladı.
1944’te Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya
başladı. 1995’te İstanbul Film Festivali’nin
Sinema Onur Ödülü’nü aldı.
Born in Istanbul in 1920. He quit the Istanbul University Faculty
of Medicine at third grade. In 1947, he started cinema as the leading
actor in Damga. He started to work as producer in 1951, and as
director in 1954 with Yetim Yavrular / Orphans. In 1994, he started
to work at the Cinema-TV Department of Mimar Sinan University
in Istanbul as lecturer. He was given the Cinema Honorary Award
of the Festival in 1995.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1958 Üç Arkadaş Three Friends
1960 Kırık Çanaklar Broken Bowls
1966 Namusum İçin In My Honour
1974 Cellat The Executioner
1991 Bütün Kapılar Kapalıydı All the Doors Were Closed
1992 Zıkkımın Kökü Bullshit
1995 Yerçekimli Aşklar Loves with Gravity
2005 Sinema Bir Mucizedir Cinema Is Like A Miracle

BİR YEŞİLÇAM KLASİĞİ:
KÖR KIZ VE VAAT EDİLEN UMUT
Umutsuz üç erkek, her biri birtakım “garip” işlerin
adamı, her birinin birbirinden farklı bir kimsesizliği,
sahipsizliği ve diğerlerinde olmayan bir vicdanı var…
Yoksulluğun vicdanı… Fotoğrafçı Mösyö Artin (Salih
Tozan), ayakkabı boyacısı Mıstık (Semih Sezerli) ve
niyetçi Murat (Fikret Hakan) ile Gül’ün (Muhterem Nur)
hikâyeleri bir gece, bir sokak köşesinde birleşir. Niyetçi
Murat’ın bir bank üzerinde uyuklarken gördüğü Gül’ün,
Murat’ın karınlarını doyurmak için koltuğunun altına
kıstırdığı ekmeğe dokunmasıyla başlayan yakınlaşma ve
bakış naif bir aşkın da başlangıcı olacaktır. Yeşilçam
melodramlarının ortak mağdurluk vurgusu sonradan pek
çok kez işlenen filmin temasında daha da belirginleşir:
Kör bir kız, yoksulluk hallerinin en dibinde var olmaya
çalışan üç erkek; bu üç erkeğin, kızın imgeleminde
yarattığı varsıl hayat ve bu hayatın kızın gözlerinin
açılması için vaat ettiği umut, sonu mutlu biten bu
melodramla birlikte Yeşilçam sinemasında birden
dikkatleri Memduh Ün’e çeker.
Sinemaya amatör bir oyuncu olarak adımını atan
Memduh Ün, öğrencisi olduğu Tıp Fakültesi’ni bırakmış
ve sonradan futbolla ilgilenmiş, farklı farklı işlerde
çalışmış ve nihayetinde akıllarda yer eden pek çok
Yeşilçam filmine imza atmış bir yönetmen. Seyfi
Havaeri’nin yönettiği, Lütfi Akad’ın tamamladığı Damga
(1948) adlı filmle oyuncu olarak sinemaya adım atan Ün,
kariyerine önce yapımcı ve senaryo yazarı olarak devam
etse de yönetmenlik isteği daha ağır basar. Yeşilçam’ın
yazıya dökülmemiş kurallarına, anlatı kalıplarına, “halkın
istediği” senaryolara uygun işler çıkaran yönetmen,
özellikle melodram filmleriyle tanınan Muharrem
Gürses’in yakın bir takipçisidir. Büyük bir başarı
yakalayan filmi ise beş yıllık bir çalışma sonucunda 1958
yılında çektiği Üç Arkadaş adlı Aydın Arakon, Metin
Erksan, Muammer Çubukçu, Ertem Göreç ve Atıf Yılmaz
gibi isimlerden oluşan bir ekibin senaryosunu yazdığı,
Yeşilçam melodram kipinin temel dinamiklerinden
“mağdurluk, mazlumluk ve her halükârda umut”
söylemlerinin işlendiği yapımdır. Film Chaplin’in City
Lights / Şehir Işıkları (1931) adlı yapıtından esinlenilmiş ve
en önemlisi Yeşilçam’ın kendine özgü yerelleştirme
pratikleriyle inşa edilmiş anlatısıyla bir “başarı” yakalar.
Yönetmen bu başarıyı şu sözlerle açıklar: “En iyi bildiğim
şey, küçük insanların –bu lafı sevmiyorum ama başka bir
kavram da bulamıyorum– hayatını anlatmak. Üç Arkadaş
öyledir. Şimdi bakın, Üç Arkadaş filmindeki fotoğrafçı,
benim Kumkapı’da oturduğum evin karşısındaki Nişan
Efendi’dir. Babam beni ekmek almak için Çemberlitaş
fırınına gönderirdi. Oraya gitmek için bazen
Nuruosmaniye Camii’nin avlusundan geçerdim. Orada
bir niyetçi vardı. Tavşanları, güvercinleri vardı. Üç
Arkadaş’taki niyetçi oradaki niyetçidir. Muhterem Nur da
benim âşık olduğum bir kadındı. O zaman film benimle
bütünleşmişti. Filmin başarılı olmasının sebebi budur.”
Memduh Ün bu filmi “renkli” olarak yeniden çekecek
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ve bu başarıyı bir kez daha beyazperdeye yansıtmaya
çalışacaktır, ancak film şirketlerinin yoğun baskısı
sonucunda yapılan 1971 tarihli bu yeni Üç Arkadaş,
yönetmeni hayal kırıklığına uğratır. Kendi tabiriyle, ilk
filmin atmosferindeki “ruh” ikinci filmde gölgede
kalmıştır.
Kuşkusuz ki Memduh Ün’ün yönetmenliğini ve
yapımcılığını yaptığı filmlerde gözden kaçırılmaması
gereken bir nokta da bu filmlerin ve Yeşilçam sineması
kapsamındaki diğer filmlerin, dönemin revaçta olan
melodram formüllerinin işlendiği yapımların “basit” bir
yerelleştirme çabasından ya da “ucuz” bir üretim pratiği
olmasından ziyade kültürel bir miras olarak görülmesi
gerektiğidir.
Giovanni Scognamillo Üç Arkadaş’ı melodramatik,
iyimser ve duygulu bir öykü olarak tanımlarken,
yönetmenin belirli çatışma ve kalıpları “pembe bir iyi
niyetle” kendi ölçüleri içinde zorladığına dikkat çeker. Üç
Arkadaş’ı önemli kılan özelliklerin belki de en belirgini,
öyküde anlatılan sınıfsal hissiyatların toplumsal
gerçeklikte bir karşılığının olmasıdır. Elbette ki bu özellik
filmi tamamen “gerçekçi” olarak nitelendirmeye yetmez.
Ancak öyküdeki kör kızın kendine bakışı, üç fakir erkeğin
ona bakışları ve kurdukları özel dil ve duygudaşlık, “bir
yoksulun halinden ancak başka bir yoksulun anlaması”
durumu, anlatının İstanbul’a ve kente dair korkuları,
umutları ve umutsuzlukları yoğun olarak taşıması filmi
özellikli kılan unsurlardır.
İstanbul bu “üç arkadaş”ın sırtını dayadığı kırık bir
sandalye gibidir filmde; her şeyiyle batar, insanı ayakta
tutmaya yarayan tüm omurlara adeta tek tek acı çektirir.
Kent bir mizansen, dekor ya da benzeri ikincil bir görsel
unsur olarak değil, tek başına en az filmin başrol
oyuncuları kadar etkindir bu anlatıda. Garip, yoksul ve
arkadaşlarından başka sığınacak kimsesi olmayan niyetçi
Murat’ın, bu “umut taciri”nin Mahmure Abla adını
verdiği güvercininin hikâyesinde de kentin çevrelediği
sınıfsal konumların yarattığı kayboluş, yitip gitme
hissiyatı derinden duyumsanır. Niyetçi Murat’ın
uyandırmaya bile kıyamadığı bu kıymetli “işçisi”, sevgili
güvercinin mazlumluğu, iki çocuğun “arsızca” sarf
ettikleri “Uyansın kuş, parasıyla değil mi?” sözüyle
izleyiciyi filmin kahramanlarının hikâyelerindeki şiddette
incitir. Murat’ın Gül’ün gözlerini açtırmak için
güvercinini satmaya kalkışması, “Büyük bir sevap var
ucunda, yoksa insan evladını satar mı?” sorusuyla bu
kıymetli varlığının onun için ne anlama geldiğini belirtir.
Mahmure Abla’nın ölümü ise kaybolmuşluğun ve
çaresizliğin bedeli gibidir, izleyiciyi sarsan bir duygusal
yoğunluğa sahip bu sahne tüm umutların yitirildiği bir
ana odaklanmamızı sağlar. Vaat edilen umut kendini
gerçekleştirecek midir? Yoksa umut yalnızca bir kehanet
midir?
Murat’ın Gül’e vaat ettiklerinin bir türlü
gerçekleşememesi, gözlerinin açılması uğruna önce
yardım istemesi ve bu yardım çığlığına “yalancı bir
merhamet” gösterisi, mahallelinin acımasız oyunları,

“Bize ne, kör olmasaydı!” diye yanıt verilmesi onu bir
intikama doğru sürükler. Filmin yoğun duygularla
kurduğu intikam örgüsü “biz” ve “onlar”, “fakir” ve
“zengin”, “merhamet” ve “merhametsizlik” ikiliklerinin
doruk noktasına ulaştığı bir eylemle noktalanır; “Bundan
sonra zorla almak var” der Murat, Gül’ün ameliyatı için
gereken 800 Lira’yı daha önce kendisini “Ben dilenci
beslemem” diyerek kapısından kovan adamdan “zorla”
alır; hırsızlık yapar ve teslim olur. Gurur, onur, fedakârlık,
merhamet ve bunların ötesinde görmeyen bir kadının
imgeleminde bu “iyi, merhametli ve varsıl” insanların
yarattığı gönül borcu, ameliyat sonrasında “gözleri
açılan” Gül’ün hayallerindeki Mösyö Artin’i tanıyamayıp
İstanbul’un sokaklarında baştaki gibi yapayalnız bir halde
kalmasıyla ertelense de, Murat’ın hapisten çıkıp Gül’ü bu
kayıplar şehrinin her karesinde arayışı hazin hikâyenin
mutlu sonunu müjdeler. Vaat edilen umut, yönetmenin
deyimiyle “küçük insanların” hikâyelerinden biri, izleyiciyi
gerçek hayatta “gerçekleşmesi” ancak masallarda
mümkün olan bir hazza sürükler.
– Evren Barın Egrik

A CLASSIC FROM YEŞİLÇAM:
THE BLIND GIRL AND PROMISED HOPE
Three hopeless men, each of whom has some “strange”
business, a different kind of desolation and forlornness,
and a conscience which cannot be found in others… the
conscience of poverty… One night, the stories of
photographer Monsieur Artin (Salih Tozan), shoeshiner
Mıstık (Semih Sezerli), “fortune seller” Murat (Fikret
Hakan) and Gül (Muhterem Nur) coincide at a street
corner. The sincerity and gaze which starts when Gül,
sleeping on a bench, touches the bread under fortune
seller Murat’s arm, later turns out to be the beginning
of a naive love relationship. The common theme of
“unjust treatment” in Turkish melodramas becomes
more evident in the film: a blind girl, three men striving
to live in a great poverty; the wealthy life which these
three men create in the girl’s imagery and the hope
promised by this life to restore the girl’s eyesight, and
this melodrama which has a happy ending draws all the
attention in Turkish Cinema to Memduh Ün.
Launching his cinema career as an amateur actor,
Memduh Ün is a director who, after dropping out of
medical school, took an interest in football and worked
at various fields, and later made many memorable
Yeşilçam films. Although Ün, who starts his cinema
career as an actor in the film Damga / Stigma (1948),
directed by Seyfi Havaeri and completed by Lütfi Akad,
pursues his career as a producer and scriptwriter, his
wish to be a director outweighs these. The director, who
makes films in accordance with the unwritten rules and
narrative forms of the cinema of Yeşilçam as well as the
scripts “demanded by public,” is a close follower of
Muharrem Gürses, who is specifically known for his
melodramas. The first film of Memduh Ün to attain
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considerable success is Three Friends (1958), which
came after a five-year labour and whose script is written
by a team consisting of Aydın Arakon, Metin Erksan,
Muammer Çubukçu, Ertem Göreç and Atıf Yılmaz. The
film explores discourses such as “unjust treatment,
oppression, and hope under any circumstances,” which
make up the basic dynamics of Turkish melodrama.
With a plot inspired by Chaplin’s City Lights (1931) and
most importantly structured through the localisation
practices of Turkish Cinema, the film attains great
success. The director explains the reason behind this
accomplishment in his own words: “What I know most
is to tell the stories of ordinary people –although I do
not like this word, I cannot find a better option. Three
Friends is that kind of film. Now look: The photographer
in Three Friends is Nişan Efendi, who lives across from
my house in Kumkapı. My father used to send me to
Çemberlitaş bakery to buy bread. I sometimes walked
through the courtyard of the Nuruosmaniye Mosque.
There used to be a fortune seller in the courtyard. He
had rabbits and pigeons. The fortune seller in Three
Friends is that man. Likewise, Muhterem Nur was a
woman whom I loved. So, the film became a part of me.
This is the reason behind the great success of the film.”
Likewise, Memduh Ün remade this film in colour,
and tried to achieve its success again; however, Three
Friends, which was shot for a second time in 1971
succumbing to the pressure of film companies, turned
out to be a disappointment for the director. In his own
words, “the spirit” in the aura of the first film was
overshadowed in the second.
No doubt, a significant point which should be taken
into consideration in the films directed and produced by
Memduh Ün, is that these films and others within the
scope of Turkish cinema, namely the films employing
popular melodrama patterns of the period, are not just
“simple” localisation attempts, or “inexpensive”
production practices, but rather they should be
considered as cultural inheritance.
Giovanni Scognamillo, while describing Three
Friends as a melodramatic, optimistic and emotional
story, also draws attention to the fact that the director
pushes the limits of certain conflicts and patterns
through a “rose-tinted goodwill.” Probably, the most
clear-cut characteristic of Three Friends –which makes it
a very significant film– is that the class feelings
discussed in the film have their counterpart in social
reality. Of course, this characteristic alone is not enough
to qualify the film as “realistic”. However, the blind
girl’s self esteem, the three men’s feelings for her, the
private language and sympathy between them, the belief
that “a poor person can only be understood by another
poor person”, the themes of the story that intensely
includes fear of Istanbul and of the city, hope and
hopelessness, are the factors which make it
distinguishable.
Istanbul, in this film, is like a broken chair these

“three friends” loll against. It pricks them, it hurts all
the vertebrae required to stand straight. The city, rather
than just a scene, a setting or a similar secondary visual
element, is as effective as the leading actors of this film.
In the story of the homeless and poor “merchant of
hope” Murat’s pigeon –which he calls Sister Mahmure–
the themes of loss and fading away caused by the social
status circumscribed by the city can be felt deeply.
When two children say cheekily “wake it up, isn’t it just
a matter of money?”, referring to fortune seller Murat’s
precious “worker”, his beloved pigeon, the suffering of
the bird hurts the audience deeply as powerfully as the
violence inherent in the stories of the antagonists.
When Murat attempts to sell his pigeon to restore Gül’s
eyesight, he says “It is a good deed, otherwise can a
person sell his child?”, which shows us what his
precious means to him. Sister Mahmure’s death is like
the cost of being lost and desperation; the scene, which
has an emotional intensity enough to jolt the audience,
makes us focus on a moment when all hope is lost –will
the promised hope turn into reality? Or is hope just a
prophecy?
Murat’s promise to Gül which comes to nothing, his
cry for help and the response he gets for it; a fake pity,
the cruel tricks of the neighbourhood residents, people
who say “what’s that to us? She is the one who is blind”,
drives him to revenge. This act of vengeance, reflected
in the film through intense emotions, comes to an end
with an incident on the climax of dichotomies such as
“us” and “them”, “rich” and “poor”, “mercy” and
“cruelty”; “from now on, I will take by force,” says
Murat, and forcefully takes 800 Liras required for Gül’s
operation, from the man who previously had thrown
him out by saying “I don’t feed beggars.” He steals the
money and he turns himself over to the police.
Although the gratitude created by these “good, merciful
and wealthy” people under pride, honour, sacrifice,
mercy and above all the imagery of a blind woman, is
postponed when Gül cannot recognise Monsieur Artin
when her eyesight is restored and is left all alone again
in the streets of Istanbul. Murat looks for her all around
this “city of the lost” after he is released from prison, to
announce the happy ending of this sad story. Promised
hope, or as the director says one of the stories of
“ordinary people”, gives the audience a pleasure which
is possible only in tales.
– Evren Barın Egrik
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İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın
desteğiyle sinemamıza kazandırılan filmlerden bir seçki
programda kendine yer buluyor.
A selectıon of fılms supported by the Istanbul 2010
European Capıtal of Culture Agency wıll be screened
wıthın thıs specıal sectıon of the festıval programme.
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UNUTMA BENİ İSTANBUL
DO NOT FORGET ME ISTANBUL

TÜRKİYE TURKEY / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 117’
Yönetmenler Directors: Hany Abu-Assad, Stefan Arsenıjevıc,
Aıda Begıc, Erıc Nazarıan, Stergıos Nızırıs, Omar Shargawı,
Josefına Markarıan Senaryo Screenplay: Aıda Begıc, Stefan
Arsenıjevıc, Omar Shargawı, Stergıos Nızırıs, Gül Dirican,
Erıc Nazarıan, Nazlı Elif Durlu, : Hany Abu-Assad, Josefına
Markarıan Görüntü Yön. Director of Photography: Erol Zubcevıc,
Emre Tanyıldız, Barış Özbiçer, Özgür Eken, Emre Erkmen,
Burak Turan Kurgu Editing: Mary Stephen Müzik Music: Kemal
Sahir Gürel Yapımcılar Producers: Hüseyin Karabey & Sevil
Demirci Yapım Production Co.: Unutma Beni İstanbul Dünya
Hakları World Sales: Unutma Beni İstanbul

Omar Shargawı-Stefan Arsenıjevıc-Aıda Begıc-Erıc NazarıanStergıos Nızırıs-Hany Abu-Assad- Josefına Markarıan
Hany Abu-Assad 1961’de İsrail’de doğdu. 2006’da Paradise Now
adlı filmi Altın Küre kazandı. Stefan Arsenijevic 1977’de Belgrad’da
doğdu. Aida Begic 1976’da Saraybosna’da doğdu. Kar (2008) ile
Cannes’da Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü’nü kazandı. Eric
Nazarian Amerika’da doğdu. Los Angeles’daki USC Sinema
Okulu’nda eğitim gördü. Stergios Niziris 1967’de Yunanistan’da
doğdu. Hadzikou Sinema Okulu’nda ve Londra’da Westminster
Üniversitesi’nde sinema eğitimi aldı. Omar Shargawi 1974’te
Kopenhag’da doğdu. İlk filmi Go With Peace Jamil Rotterdam’da
Kaplan Ödülü’nü aldı. Josefina Markarian 1979’da Atina’da doğdu.
Partner filmi birçok ödül kazandı.
Hany Abu-Assad was born in 1961 in Israel. He owns a Golden
Globe along with many other awards for his film Paradise Now.
Stefan Arsenijevic was born in 1977 in Belgrade. His shorts became
big success all around the world winning a Golden Bear and an
Oscar nomination. Aida Begic was born in 1976 in Sarajevo. Her
first feature Snow won the Critics’ Week Grand Prize in Cannes.
Eric Nazarian was born in the USA. He got his BA in Film
Production from the USC School of Cinematic Arts in Los Angeles.
Stergios Niziris was born in 1967 in Greece. He studied film at
Hadzikou Film School in Greece and Westminster University in
London, UK. Omar Shargawi was born in 1974 in Copenhagen. His
first feature Go with Peace Jamil won the Tiger Award in Rotterdam.
Josefina Markarian was born in 1979 in Athens. She won a number
of awards for her film Partners.

Udi Armenak bir müzik buluşması için ilk defa İstanbul’a
gelmiş olmasına rağmen hiç de öyle hissetmiyor.
Büyükbabasının daha o doğmadan yıllar önce terk etmek
zorunda kaldığı bu şehre dair tuhaf, tarifi zor bir
tanıdıklık hissiyle yürüyor sokaklarda... Dragan ve Ana
satmak üzere toparladıkları dört büyük valiz dolusu ıvır
zıvırı sürükleyerek iki haftada bir İstanbul’un yolunu
tutuyorlar. Yorucu hafta sonlarından birinde Ana, kocası
Dragan’ı kalabalıkta kaybediyor... Vangelis hiç istemese
de işi gereği İstanbul ve Selanik arasındaki yolu sıklıkla
kat etmek zorunda. Her seferinde, o hiç de istendiğini
hissetmediği büyük şehre doğru uzun ve sıkıcı tren
yolculuğuna katlanması gerekiyor... Alma, sahneye
koyulacak olan Othello oyununda rol almak üzere
İstanbul’a gelen genç bir oyuncudur. Burası tuhaf bir
yerdir onun için; tam hayal ettiği gibi değil, ama bu
durumu pek de umursamaz. Filistinli Aber, 1948’de İsrail
kurulduğunda Suriye’ye iltica eden kardeşi Kani’yi 62
yıldır görmemiştir. Bunca yıldan sonra kardeşiyle
buluşmak için İstanbul’a gelir... Londra’da oturan Filistin
asıllı başarılı yazar Fayez, İsrail’de tanıştığı genç Sherin’le
buluşup romantik bir hafta geçirmek üzere İstanbul’a
geliyor… İstanbul’da olma sebepleri farklı olan bu
insanları bu kentin kozmopolit tarihi bir araya getiriyor.
Armenak is a successful oud player who is in Istanbul
for the first time for an important musical event. His
feeling towards the city, which his Armenian
grandfather had to leave “at the tip of the sword” in
1915, are very complex... Dragan and Ana have come to
Istanbul in order to gather cheap goods to sell back in
Serbia. After a long and tiring journey they have begun
shopping without any rest. During one fight, Ana looses
her husband in the crowd... Even though Vangelis has
no desire to do so, he is obliged to travel between
Thessaloniki and Istanbul very often. Each time, he
prefers to endure the long train ride back and forth in
the same day then stay overnight... Alma is a young
Bosnian actress who comes to İstanbul to work on a
representation of Othello. It is a bit of a strange place,
not quite as she expected, but she doesn’t seem to
mind....When Israel was created in 1948, Palestinian
Kani emigrated to Syria. Her sister Aber has not seen
her since 62 years. They will now meet in İstanbul...
Fayez, a successful Palestinian writer living in London,
has recently been in Israel to negotiate with a film
studio the adaptation of his latest novel to the screen...
Istanbul’s cosmopolitan history brings together these
people, whose reasons of being in Istanbul are different.

Bereketli Topraklar Üzerinde, Hakkâri’de Bir Mevsim ve
Ayna gibi filmleriyle Türk sinemasının en önemli
isimlerinden Erden Kıral ilk belgeselinde “kardeşçe bir
arada yaşama” fikrinden yola çıkmış. Kıral’ın çok dinli ve
çok kültürlü olmanın zenginliğini işlediği filmi, tarihini ve
bugünü birlikte yaşayan Haliç’i anlatıyor. Bir tarafta
Karaköy’den Sultanahmet’e açılan ve Müslümanlar için
kutsal olan mekânlar, diğer tarafta farklı toplum ve
dinlerden insanlar. İstanbul’un geçmişe dönük yüzünü
günümüze inat ayakta tutmaya çalışan Haliç, sararmış
bir fotoğraf misali varlığını sürdürüyor. “Ara Güler’in
siyah-beyaz Haliç fotoğrafları beni çok etkiledi. Onun
fotoğrafta yaptıklarını ben filmde yapmak istedim. Bu
belgeseli çekmemin bir diğer nedeni de Haliç’in farklı
kültür ve dilleri bir araya getirmesi. Aynı kareye hem cami
hem de kilise girebiliyor mesela. İşte bu birlikteliğin
belgeselini çekmek istedim. Belgeselin benim için ayrı bir
yeri var. Hayatı olduğu gibi kameraya alırsanız, bir haber
filmi ortaya çıkar. Belgesel, haber filmi ve kurmaca film
arasında çok muğlak bir yerde duruyor. Bu yer de benim
çok ilgimi çekiyor.”
– Erden Kıral
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HALİÇ ALTIN BOYNUZ
HALİÇ GOLDEN HORN

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / DVD / Renkli Colour / 75’
Yönetmen Director: Erden Kıral Senaryo Screenplay: Erden Kıral
Görüntü Yön. Director of Photography: Zekeriya T. Kurtuluş
Kurgu Editing: Erkan Tekemen Müzik Music: Anouar Brahem,
Gökhan Kamu, Noyan Elpen Yapımcı Producer: Erden Kıral
Yapım Production Co.: Deniz Film Productıon, İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Dünya Hakları World Sales: Deniz
Film Productıon

One of the most important names in Turkish cinema
owing to films like On Fertile Lands, A Season in Hakkâri
and Mirror, Erden Kıral sets out from the idea of “living
together in peace” in his first documentary film. Dealing
with the wealth of the multi-religious and multicultural,
Kıral’s film recounts the Golden Horn, a district that
lives its history and present day at the same time. On the
one hand, there are sacred places that lead from Karaköy
to Sultanahmet for the Muslims, on the other, people
belonging to different societies and religions. Striving to
keep Istanbul’s face turned towards the past opposing
the present, the Golden Horn continues to exist like a
faded photograph. “I was impressed by Ara Güler’s
black and white photographs of Haliç, and I wanted to
do that on film. Another reason for me to make this film
was because Haliç melts different cultures and
languages in one pot –you can see a mosque and a
church in the same frame. I wanted to document this.
Documentary has a different place for me. If you film
life as it is, this would turn out to be a news reel. The
documentary stands between news reel and fiction, at a
vague spot. And that spot draws my attention.
– Erden Kıral

Erden Kıral
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde seramik
eğitimi aldı. Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle
Strasbourg Avrupa En İyi Film ödülünü aldı;
Hakkari’de Bir Mevsim, Berlin Film Festivali’nde
Gümüş Ayı, FIPRESCI, CICAE, Otto Dibelis
ödüllerini kazandı; Ayna, European dergisi
tarafından tüm zamanların “En İyi On Avrupa
Filmi” listesine alındı. 1984’ten bu yana Berlin
Akademie der Künste üyesidir. 2006’da İstanbul Film Festivali’nin
Sinema Onur Ödülü’nü aldı.
He studied ceramics at the İstanbul Academy of Arts. On Fertile
Lands won the Best European Film Award in Strasbourg; A Season
in Hakkâri received the Silver Bear, FIPRESCI, CICAE and Otto
Dibelis awards at Berlin; The Mirror was nominated as one of the
“10 Best Films of All Times” by the European magazine. He has
been a member of Berlin Akademie der Künste since 1984. He
received the Cinema Honorary Award of the Festival in 2006.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1978 Kanal
1980 Bereketli Topraklar Üzerinde On Fertile Lands
1983 Hakkâri’de Bir Mevsim A Season in Hakkâri
1984 Ayna The Mirror
1986 Dilan
1993 Mavi Sürgün The Blue Exile
2005 Yolda
2008 Vicdan Conscience
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İSTANBUL’DA AŞK
LOVE IN ISTANBUL

TÜRKİYE TURKEY / 2010 / HDCAM / Renkli Colour / 65’
Yönetmen Director: Yavuz Özkan Senaryo Screenplay: Yavuz
Özkan Görüntü Yön. Director of Photography: Sinan Güngör
Kurgu Editing: Mehmet Atan Oyuncular Cast: Ali Murat Erengül,
Meriç Benlioğlu, Bülent Alkış, Nil Günal, Pınar Öğün,
Erdoğan Aydemir, Tanya Jaziri, Koray Onur Yapımcılar
Producers: Aycan Çetin & Yavuz Özkan Yapım Production Co.:
Z1 Film Atölyesi Ltd. Dünya Hakları World Sales: Z1 Film
Atölyesi Ltd.

Yavuz Özkan
1978’de ilk uzun metraj filmi Maden’i çekti.
1980-1987 yıllarında Paris’te yaşadı. 1988-2002
arasında on bir sinema filmi çekti. Filmleri yurtiçi
ve yurtdışında sayısız ödül kazandı ve dünyanın
birçok ülkesinde gösterime girdi. 1995’te Z-1 film
atölyesini kurarak parasız sinema eğitimi vermeye
başladı. İstanbul’da Aşk (2010) son filmidir.
In 1978, he made his first feature Maden. He
went to Paris in 1980 and stayed there for seven years. He returned
to Turkey in 1987 and directed eleven features. His films won
numerous national and international awards and were screened in
many countries. In 1995, he established the Z-1 workshop and still
gives film education free of charge. He was the director of the Film
Directors’ Association between 1998-2001.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1978 Maden The Mine
1988 Yağmur Kaçakları
1991 Ateş Üstünde Yürümek To Walk on Fire
1992 İki Kadın Two Women
1994 Bir Sonbahar Hikâyesi An Autumn Story
1994 Yengeç Sepeti Lobster Pot
2004 Hayal Kurma Oyunları Dreaming Games

İstanbul asırlar boyunca medeniyetlerin buluşup
kaynaştığı yer… Kalkedon, Byzantion, Augusto Antonia,
Konstantinopolis… İmparator Konstantin’in eski
Roma’dan getirdikleriyle körler ülkesinin karşısında
kurmak istediği başkent; Fatih Sultan Mehmet ile ikinci
devrini yaşayan efsane; asırlarca dünya siyasetine yön
veren merkez… İstanbul birçok şekilde anlatılabilir, ama
neyle anlatılırsa anlatılsın hep bir yanı eksik kalır. Sırlarını
anlatmak gerekir bu şehrin. Sırlarını, büyüsünü,
hüznünü, coşkusunu ve tabii ki asırların içinden süzülüp
gelen ihtişamını... Bu şehirde tarihin akışını değiştiren
aşklar yaşanmıştır. Bu aşkların izini sürdüğümüzde
yaşadıkları dönemlerdeki topluma, siyasete, kültüre,
sanata ve zihniyete ulaştırır bizi. İstanbul’un her taşında
tarihe tanıklık eden bir iz vardır ve her izin de bir
hikâyesi. Mesela Ayasofya’ya bakarken Doğu Roma’nın
en büyük kutsal yapısını, yekpare muazzam kubbesindeki
mimari şahaneliği görürüz. Haçlılar geldiğinde
yağmalanışını, harabeye çevrilişini, minareleriyle yeni bir
hayata kavuşmasının tarihini biliriz. Ama Ayasofya’yı
başlatan insanların hikâyesini bilmeden yarım kalır
İstanbul. Jüstinyen ile Teodora’nın aşkı olmasa Ayasofya
olur muydu acaba? Bence bu sorunun cevabını 1,500
sene geride bulabiliriz.
– Yavuz Özkan
Istanbul. A place where civilisations gathered and
merged for centuries... Khalkedon, Byzantion, Augusto
Antonio, Constantinople... The capital which Emperor
Constantine wanted to build across the “land of the
blind” with what he brought from old Rome. The
legend that lived its second era with Fatih Sultan
Mehmet... The centre which has shaped the politics of
the world for centuries... Istanbul can be described in
many ways. But no matter how you describe it, there is
always a part of Istanbul that remains untold. You need
to tell the secret of this city –its mysteries, spells, blues,
enthusiasm and of course the glory that flows from
inside all those centuries. There were such loves lived in
this city that has changed the course of history. When
we chase the traces of these loves, they bring us to the
society, politics, culture, art and the mentality of the
times they were lived. Each stone of Istanbul has a mark
that witnesses the history. And each of these marks has
a story. Like looking at Hagia Sophia we see the largest
sacred structure of Eastern Rome and the architectural
glory in its magnificent monolithic dome. We know the
history of how it turned into a new form of life with its
minarets after it was plundered and wrecked by the
Crusaders. But without knowing the people who started
Hagia Sophia, Istanbul is unfinished. Without the love
of Justinian and Theodora would Hagia Sophia exist? I
think we could find the answer to this question fifteen
hundred years earlier.
– Yavuz Özkan
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Geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta
yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen seçkin
filmlerin ilk gösterimleri küçük sürprizlerle Atlas
Sineması’nda yapılacak.
The fırst screenıngs of most attractıve, crowd-pleasıng
and most antıcıpated fılms where celebrıtıes meet master
dırectors wıll be made wıth lıttle surprıses at Atlas Movıe
Theatre.

KAPANIŞ FİLMİ
CLOSING FILM

DAHA İYİ BİR DÜNYADA
HÆVNEN
IN A BETTER WORLD
DANİMARKA DENMARK / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 119’
Yönetmen Director: Susanne Bıer Senaryo Screenplay: Susanne
Bıer & Anders Thomas Jensen Görüntü Yön. Director of
Photography: Morten Søborg Kurgu Editing: Morten Egholm &
Pernılle Bech Chrıstensen Müzik Music: Johan Söderqvıst
Oyuncular Cast: Ulrıch Thomsen, Trıne Dyrholm, Mıkael
Persbrandt, Markus Rygaard, Wıllıam Jøhnk Nıelsen, Bodıl
Jørgensen, Elsebeth Steentoft, Anette Støvelbæk Yapımcı
Producer: Sısse Graum Jørgensen Yapım Production Co.:
Zentropa Entertaınments14 Dünya Hakları World Sales:
TrustNordısk Türkiye Hakları Turkish Rights: Umut Sanat
Filmcilik Kaynak Print Source: Danısh Fılm Instıtute

Susanne Bıer
1960’ta Danimarka’da doğdu. Kudüs’teki
Bezalel Akademisi’nde sanat ve tasarım,
Londra’da mimarlık okudu. Danimarka’daki
Ulusal Sinema Okulu’ndan mezun oldu. Bitirme
tezi olan kısa filmi De saliges Ø ile Münih Sinema
Okulu Festivali’nde birincilik ödülünü kazandı.
Bunun ardından gelen uzun metrajlı kurmaca
filmlerinin dışında, video klip ve reklam filmleri
de çekti. Düğünden Sonra (2006) ile Oscar’a aday gösterildi.
Born in Denmark in 1960. She studied art and design at Bezalel
Academy in Jerusalem and architecture in London. She graduated
from the directing program at the National Film School of Denmark
with her final short project, De saliges Ø, winning the first prize at
the Munich Film School Festival. Alongside her subsequent feature
films, she has worked on music videos and commercials. For her
opus After the Wedding (2006), she received an Oscar nomination.
Filmleri Fılmography
1990 Freud Evi Terk Ediyor Freud Leaving Home
1993 Aile Meseleleri Family Matters
1999 Tek Bir Tane The One and Only
2002 Açık Kalpler (Dogma) Open Hearts (Dogme)
2004 Kardeşler Brothers
2006 Düğünden Sonra After the Wedding
2007 Yitirdiğimiz Şeyler Things We Lost in the Fire
2010 Daha İyi Bir Dünyada In A Better World

Danimarka’yı temsilen 2011 Altın Küre ödüllerinin
yabancı film klasmanındaki beş adayından biri, orijinal
adıyla İntikam, aynı zamanda ülkesi namına Oscar’larda
aday olma şerefine de erişti. Biri melek, diğeri fare suratlı
iki ergen oğlan, kaderin ağlarını örmesiyle okulda
karşılaşıp aile yapılarından kaynaklanan dinamiklerin de
etkisiyle birbirlerine kenetleniyor ve haksızlıklara karşı
dramatik ufuklara doğru yelken açıyorlar. İyi aile
evlatlarının bile içinde barındırabildiği kötülük,
seyredenin kahramanlarla özdeşleşmesi için bire bir.
Özellikle baba figürünün tezgâha konduğu zengin
senaryoda Hıristiyan inancının öngördüğü şekilde
şiddete edilgenlikle tepki ver(me)me, maço kültürüne bir
provokasyon gibi gelebilir; fakat adalet bir şekilde ağlarını
örer ve sevimli kahramanlarımız usta bir oyunculuk
eşliğinde işi olacağına vardırır. Ahlaki değerlerin
tartışmaya açıldığı Kieslowski filmlerini uzaktan da olsa
anımsatan Daha İyi Bir Dünyada biraz da yönetmenin
cinsiyetinin etkisiyle nispeten yumuşak bir seyirlik olmuş.
Kâh Kenya’da kâh Danimarka’da gelişen ve su gibi akan
yoğun olaylar örgüsü, bir yandan dönüşümlü olarak
duygusal sahnelerle şiddetin sergilendiği kareler, şık
fotoğraf yönetimi ve kıvrak kamera hareketleriyle
desteklenip çağdaş sinemaya cilalı bir katkıda
bulunurken, dersini vermekten de geri durmuyor.
– Ruggero Calich
Originally titled as Revenge in Danish, this film has been
one of the five candidates in the foreign language film
category of the 2011 Golden Globe Awards; at the same
time it has the honour of being a nominee in the Oscars
representing Denmark. Two adolescent boys, one of
whom has the face of an angel, whereas the other, of a
mouse, meet at school with a twist of fate, and owing to
the dynamics arising from their family structures, hold
on to each other: They set sail for dramatic horizons
against injustices. The touch of evil, which even the
children of decent families may have, is ideal for the
spectators to identify themselves with the characters. In
the rich scenario, where especially the father figure is
put under the spotlight, (not) responding to violence
with passivity as dictated by the Christian belief might
look like a provocation against macho culture.
Nevertheless, justice weaves its web and the lovely
characters with their skilful acting finalise the story.
Reminding us slightly of films by Kieslowski where
moral values are discussed, this film is relatively mellow
to watch somewhat owing to the gender of the director.
It is not only reinforced with the smoothly flowing
intense plot, which sometimes takes place in Kenya and
sometimes in Denmark, frames showing alternately
dramatic and violent scenes, meticulous direction of
photography and rapid camera moves; while
contributing lustrously to modern cinema, it also does
not refrain from giving its lesson.
– Ruggero Calich
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KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR
LES PETITS MOUCHOIRS
LITTLE WHITE LIES
FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 154’
Yönetmen Director: Guıllaume Canet Senaryo Screenplay:
Guıllaume Canet Görüntü Yön. Director of Photography:
Chrıstophe Offensteın Kurgu Editing: Herve Deluze Oyuncular
Cast: Françoıs Cluzet, Marıon Cotıllard, Benoît Magımel,
Gılles Lellouche, Jean Dujardın, Laurent Lafıtte, Pascale
Arbıllot, Valérıe Bonneton, Anne Marıvın, Louıse Monot
Yapımcı Producer: Alaın Attal Yapım Production Co.: Europa
Corp, Les Productıons du Tresor, Caneo Fılms, M6 Fılms
Dünya Hakları World Sales: Europa Corp Türkiye Hakları Turkish
Rights: Calınos Entertaınment

Guıllaume Canet
1973’te Fransa’nın Boulogne-Billancourt
kentinde doğdu. Kısa bir binicilik kariyerinden
sonra oyunculuğa yöneldi. Rol aldığı otuzdan
fazla film arasında Barracuda (1997), En plain
coeur (1999), Danny Boyle’un yönetimindeki The
Beach / Sahil (2000), La fidelité (2000), Vidocq
(2002) ve Oscar adayı Joyeux Noël / Ateşkes
(2005) bulunmaktadır. 2002’de ilk uzun metrajlı
yönetmenlik denemesi olan Monidole’u çekti. İkinci filmi Tell No One
(2006) eleştirmenlerin beğenisini topladı. Küçük Beyaz Yalanlar
(2010) son filmidir.
Born in 1973 in Boulogne-Billancourt, France. He turned to
acting after a brief career in horse riding. His acting credits include
roles in more than 30 films such as Barracuda (1997), En plain coeur
(1999), Danny Boyle’s The Beach (2000), La fidelité (2000), Vidocq
(2002), and the Oscar-contender Joyeux Noël / Merry Christmas
(2005). He directed his debut feature Mon idole in 2002. His second
feature Tell No One (2006) was critically acclaimed. Little White Lies
(2010) is the latest film he directed.

Ünlü oyuncu Guillaume Canet’nin senaryosunu yazıp
yönettiği Küçük Beyaz Yalanlar, 4,7 milyon izleyiciyle
Fransa’da yılın en başarılı filmi oldu. Bir sayfiye evinde
geçen film, şahsi bilgileri, sırları ve travmalarıyla,
endişeleri ve arzularıyla karşı karşıya gelen Paris
burjuvazisini yansıtıyor. Eski dostların aileleriyle birlikte
sahildeki bir malikânede bir araya gelmeleriyle,
aralarındaki gerilim açığa çıkacaktır. Ludo trajik bir kaza
geçirmiştir; malikânenin sahibi olan başarılı restoran
işletmecisi Max, mutlu bir evliliğe sahip gibi görünen
Vincent’ın ona duyduğu aşkın itirafıyla sarsılır. Antoine
eski kız arkadaşını saplantı haline getirmiştir; Marie,
Ludo’nun eski sevgilisidir; Eric, Lea’yı aldatmaktadır.
Bu arkadaşlar sırlar ve güvensizliklerle yaralıdır; günler
geçerken ilişkileri, sadakatleri ve dostluk bağları sınanır.
Fransa’nın en büyük sinema yıldızlarını bir araya getiren
bu esprili, gözlemci ve duygusal öykünün dünya
prömiyeri Toronto Film Festivali’nde yapıldı. Film,
Guillaume Canet’nin eşi, Oscar ödüllü Marion
Cotillard’la yönetmen olarak birlikte çalıştığı ilk yapım
olma özelliğini de taşıyor. Canet, rollerine hazırlanmaları
için, aralarında Marion Cotillard’ın ve Gilles Lellouche’un
da olduğu arkadaş kadrosunun Maine’deki, daha sonra
filmin setini oluşturacak olan sahil evinde üç gün
geçirmesini sağladı: “Böylece sete ilk geldikleri gün, her
yaz oraya gittikleri hissine kapıldılar.”
Written and directed by celebrated actor Guillaume
Canet, this drama has become the most successful film
of the year in France with an audience of 4.7 million.
Set at a vacation home, the film portrays the Parisian
bourgeoisie confronting their personal truths, secrets
and traumas, anxieties and desires. When long-time
friends arrive at the seaside mansion with their families,
tensions are sky-high. Ludo has had a tragic accident,
the owner of the house, successful restaurant owner
Max, is shaken with the confession of Vincent,
seemingly happily married. Antoine is obsessed with
his ex girlfriend, Marie is Ludo’s ex, Eric is unfaithful
with Lea… All of these friends are maimed with secrets
and insecurities, and as days go by, their relationships,
loyalties and friendship bonds are tested. Bringing
together an ensemble of France’s biggest cinema stars,
this humorous, observational, and sentimental drama
had its world premiere at Toronto Film Festival. This is
the first time Canet directs his wife, the Oscar-winning
Marion Cotillard. To prepare for their roles, Canet had
his cast of friends, including Marion Cotillard and
Gilles Lellouche, spend three days living together in a
beach house in Maine that later served as the set for the
movie: “That’s so that on the first day they come on the
set, they would have a feeling that they really went there
every year in the summer.”
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MUHBİR
THE WHISTLEBLOWER

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 112’
Yönetmen Director: Larysa Kondrackı Senaryo Screenplay: Eılıs
Kırwan & Larysa Kondrackı Görüntü Yön. Director of
Photography: Kıeran McGuıgan Kurgu Editing: Julıan Clarke
Müzik Music: Mychael Danna Oyuncular Cast: Rachel Weısz,
Monıca Belluccı, Benedıct Cumberbatch, Lıam Cunnıngham,
Vanessa Redgrave, Davıd Strathaırn, Davıd Hewlett Yapımcılar
Producers: Chrıstıan Pıovesan, Celıne Rattray, Amy Kaufman,
Benıto Mueller, Wolfgang Mueller Yapım Production Co.:
Fırst Generatıon Fılms Dünya Hakları World Sales: Samuel
Goldwyn Fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: D Productıons

Larysa Kondrackı
Toronto’da doğdu. Ukrayna asıllıdır. McGill
Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve tiyatro eğitimi
gördü. Columbia Üniversitesi’nde yönetmenlik
programında yüksek lisans yaptı. Halen Los
Angeles’ta yaşıyor. Çok sayıda uzun metrajlı film
senaryosunu kaleme aldı. 2008’de Yugoslavya’da
Viko adlı filmi çekti. Muhbir (2010) ilk uzun
metrajlı filmidir.
Born in Toronto. She is a Canadian-born Ukrainian. She studied
English and theatre at McGill University. She completed the MFA
directing program at Columbia University. This work led to the
script for The Whistleblower. She is currently based in Los Angeles
and has written several feature projects. She made the short Viko
also set in Yugoslavia in 2008. The Whistleblower (2010) is her
feature directorial debut.

1999 yılında geçen Muhbir, Birleşmiş Milletler
himayesindeki Bosna’da arı kovanına çomak sokan
Kathryn Bolkovac’ın çileli hikâyesini anlatıyor. Kathryn,
birkaç üzücü deneyimin ardından Nebraska’da polis
memurluğu yapmayı bırakır ve yerel emniyet gücünü
eğitmek üzere savaşın parçaladığı Bosna’da bulunan
barış ordusuna katılır. Gizli genelevlerde çalışan seks
kölelerini satarak insan ticareti yapan bir çetenin elinden
kaçan bir kadınla karşılaştığında, savaşı izleyen yıllarda
insan kaçakçılığının ne büyük bir endüstriye
dönüştüğünü fark eder. Bulduğu kanıtlar arttıkça,
mensubu olduğu özel ordudan ya da BM görevlilerinden
hesap sormanın bir yolu olmadığını keşfeder. İnsan
ticareti milyarlarca dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük
suç endüstrilerinden biridir. Muhbir’de sözü geçen
kurumlar ise önüne geçmeleri gereken suçların
işlenmesini kolaylaştıracak kadar bu işe bulaşmıştır.
Kathryn Bolkovac’ın yaşadıklarını öğrenen yönetmen
Kondracki onunla Amsterdam’da buluştu ve nihayetinde
senaryoyu birlikte yazdığı Eilis Kirwan’la Avrupa’da insan
ticareti konusunu araştırdı; Avrupalı sivil toplum örgütü
çalışanları, üst düzey BM ve AGİT temsilcileriyle
görüşerek iki yılda senaryoyu tamamladı.
The Whistleblower is set in 1999, and is based on a true
story which chronicles the trials of Kathryn Bolkovac,
who is thrust into the gravelly snake pit of UN regulated
Bosnia. After enduring a series of personal setbacks,
Kathryn trades in her position as a Nebraska police
officer for a job as part of a private peacekeeping
corporate army, training Bosnian police to restore order
to the war-torn country. After finding a woman who has
escaped from a human trafficker selling sex slaves to
hidden brothels in the area, Kathryn begins to see how
expansive an industry it has become in the years
following the war. As she gathers more and more
evidence, she discovers that there is no way for the
corporate army or UN officers to be held accountable
for their actions. Human trafficking is said to be the
world’s fastest growing criminal industry with an
annual revenue of billions of dollars, and organisations
in The Whistleblower facilitate the very crimes they were
created to stop. After learning of Kathryn Bolkovac’s
fate, Kondracki spent time with her in Amsterdam, and
ultimately spent two years in Europe with co-writer,
Eilis Kirwan, researching the subject of trafficking, and
speaking to NGO workers and high-level United
Nations, EU and OSCE representatives.
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ÖMRÜMÜZDEN BİR SENE
ANOTHER YEAR

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 129’
Yönetmen Director: Mıke Leıgh Senaryo Screenplay: Mıke Leıgh
Görüntü Yön. Director of Photography: Dıck Pope Kurgu Editing:
Jon Gregory Müzik Music: Gary Yershon Oyuncular Cast: Jım
Broadbent, Lesley Manvılle, Ruth Sheen, Peter Wıght, Olıver
Maltman, Davıd Bradley, Karına Fernandez, Martın Savage
Yapımcı Producer: Georgına Lowe Yapım Production Co.: Thın
Man Fılms Ltd. Dünya Hakları World Sales: Focus Feature
Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: Mars Concept

Mıke Leıgh
1943’te, İngiltere’de, Lancashire’de doğdu.
1960’ta Sahne Sanatları Kraliyet Akademisi’nde
öğrenim görmek için burs kazandı. Camberwell
Sanat Akademisi ile Londra Sinema Okulu’nda
resim ve tasarım öğrenimine devam etti. Birkaç
sene tiyatro yönetmeni ve desinatör olarak çalıştı.
1971’de yönettiği ilk uzun metrajlı filmi İç Karartıcı
Anlar ile Chicago ve Locarno gibi festivallerde
ödüller kazandı. Yedi kez Oscar’a aday gösterildi.
Born in Lancashire, England on 20 February 1943. In 1960, he
won a scholarship to study at the Royal Academy of Dramatic Arts.
He studied at the Camberwell College of Art, and the London Film
School of Art and Design. He worked as a theatre director and
designer for a number of years. He made his feature film debut in
1971 with Bleak Moments, which won awards at film festivals such as
Chicago and Locarno. He was nominated seven times for the
Oscars.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1972 Zor İş Hard Labour
1980 Büyükler Grown-Ups
1988 Büyük Ümitler High Hopes
1990 Çıplak Naked
1999 Karmakarışık Topsy-Turvy
2002 Ya Hep Ya Hiç All or Nothing
2004 Vera Drake
2008 Daima Mutlu Happy-go-lucky
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Uyumlu bir çiftin sıcak yuvası, yalnızlıktan ve
mutsuzluktan kavrulan, orta yaşın son demlerindeki
Mary için doğal bir çekim alanı oluşturmaktadır. Yılların
yönetmeni Mike Leigh, tecrübeli oyuncularının katkısıyla,
birilerine yardımcı olurken kendimize ne kadar pay
çıkardığımızı, acımanın sınırlarını, aynı zamanda
yaramıza merhem olamayanlara neden sığındığımızı
sorguluyor. Olağanüstü olaylara dayandırılmayan,
Oscar’a aday senaryo, salonda oturan tatminsiz ve
huzursuz Mary hakkında kapı girişinde olumsuz
yorumlar yaptıktan sonra karşısına geçtiğinde samimiyet
gösteren gelin adayı Katie’den, kendisine göre nispeten
yaşlı olan Mary’nin yakınlaşma çabalarına ümit
verircesine tepki veren oğul Joe’ya, İngiliz toplumunu
gündelik hayatındaki sadeliğiyle teşhir ediyor.
Lancashire’daki muhteşem cenaze bölümünde
müteveffayı aslında tanımayan kadınların varlığı da
cabası. Başroldeki Lesley Manville, Ruth Sheen ve Jim
Broadbent’in performansları dışında, filmin başında,
Vera Drake rolüyle belleklere kazınan Imelda Staunton’ın
psikoloğa ihtiyaç duyan karakter rolü ise durumun
vahametini adeta gözümüze sokuyor. Leigh, etkisi
içimizde zamanla keskinleşen bu filmiyle maharetini bir
kez daha kanıtlıyor.
– Ruggero Calich
The warm home of a harmonious couple constitutes a
natural point of attraction for lonely and unhappy Mary
at the end of her middle ages. Veteran director Mike
Leigh, with the contribution of experienced actors,
questions the limits of pity, how much credit we take for
ourselves while helping others, and also asks why we
take shelter in those who cannot be our cure.
Nominated for an Academy Award, the screenplay does
not depend on supernatural events but exposes British
society in its daily simplicity –whether it is the
prospective daughter-in-law Katie, who makes negative
comments at the entrance of the door about dissatisfied
and restless Mary, who is sitting in the living room, only
to show great intimacy when faced with her, or whether
it is the happy couple’s son Joe who responds almost
encouragingly to the advances of the much older Mary...
To top it all is the presence of the women in the
marvellous funeral scene in Lancashire, who do not
actually know the deceased. As well as performances by
the leading actors Lesley Manville, Ruth Sheen, and Jim
Broadbent, the character at the beginning of the film in
need of a psychologist, portrayed by Imelda Staunton
(memorable with her role as Vera Drake) practically
thrusts the severity of the situation into our eyes. Leigh
once again proves his skilfulness with this film, whose
effect on us becomes sharper with time.
– Ruggero Calich

137

AKBANK GALALARI
AKBANK GALAS

MUTLULUĞUN PEŞİNDE
RABBIT HOLE

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: John Cameron Mıtchell Senaryo Screenplay:
Davıd Lındsay-Abaıre Görüntü Yön. Director of Photography:
Frank G. DeMarco Kurgu Editing: Joe Klotz Müzik Music: Anton
Sanko Oyuncular Cast: Nıcole Kıdman, Aaron Eckhart, Dıanne
Wıest, Tammy Blanchard, Sandra Oh, Mıles Teller Yapımcılar
Producers: Leslıe Urdang, Per Saarı, Dean Vanech, Nıcole
Kıdman, Gıgı Prıtzker Yapım Production Co.: Olympus Pıctures,
Blossom Fılms, OddLot Entertaınment Dünya Hakları World
Sales: Affınıty Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
Mars Productıon

John Cameron Mıtchell
1963’te El Paso’da, Teksas’ta doğdu. Tiyatro
oyuncusu olarak birçok Broadway gösterisinde
ödüller kazandı. Besteci ve söz yazarı Stephen
Trask’la beraber yazıp uyarladığı Hedwig and the
Angry Inch / Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı adlı filmi
yönetti ve başrolünde oynadı. 2001 Sundance
Film Festivali’nde bu filmle En İyi Yönetmen ve
İzleyici ödüllerini, Deauville’de de Büyük Ödül’ü
kazandı; En İyi Oyuncu dalında Altın Küre’ye aday gösterildi.
Jonathan Caouette’in Tarnation’ının sorumlu yapımcısı oldu. Bright
Eyes ve Scissor Sisters gruplarının kliplerini yönetti. Shortbus (2006)
ile birçok ödül kazandı. Mutluluğun Peşinde (2010) son filmidir.
Born in 1963 in El Paso, Texas. He won many prizes for
Broadway shows as a theatrical actor. He directed and starred in the
film Hedwig and the Angry Inch that he wrote and adapted from the
Broadway show with composer and lyricist Stephen Trask, and for
which he received the Best Director and Audience awards at the
2001 Sundance Film Festival and the Grand Prix at Deauville. He
was also nominated for a Golden Globe as Best Actor. He was
executive producer of Jonathan Caouette’s Tarnation. He has
directed music videos for the bands Bright Eyes and Scissor Sisters.
He won several awards for Shortbus (2006). Rabbit Hole (2010) is
his latest feature.

Nicole Kidman’a Oscar adaylığı getiren, acısını içine
gömen yaslı anne rolü, gün geçtikçe olgunlaşan zarif
oyuncu için biçilmiş kaftan. Pulitzer ödülü kazanmış bir
oyundan uyarlanan film, yakışıklı Aaron Eckhart’a da
diriliğini koruyan vücudunun yanı sıra rol yeteneğini de
sergileme imkânı tanıyor. Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı ve
Shortbus gibi cinsellik içerikli agresif filmlerden sonra
yönetmen John Cameron Mitchell, hassas bir konuyu
grotesk veya melodramatik tuzaklara düşmeden olgun
bir tavırla işliyor; fakat aynı zamanda Hollywood
klişelerine ve tutucu burjuvaziye meydan okumadan da
edemiyor. Çocukları ölen ebeveynin katıldığı grup terapisi
seansında Kidman’ın canlandırdığı Becca karakteri
Tanrı’nın varlığını şiddetle reddederken, baba Howie’yi
de aynı ortamda flört ettiği grup arkadaşıyla esrar
çektikten sonra kahkaha krizine mani olamazken
izliyoruz. Acılarımızdan kurtulmak için bazı durumlarda
acımızın kaynağıyla barışmak, hatta dost olmak
Mutluluğun Peşinde’nin bize önerdiği catharsis yolu. Tabii
aynı filmde iki erken ölüme ve bu ikisinin yarattığı
duygusal çöküntünün rekabetine tahammül
edebilirseniz.
– Ruggero Calich
The part of the grieving mother who hides her pain
brought an Academy Award nomination to Nicole
Kidman and it seems to be cut out perfectly for the
elegant actress, who is in her prime. Adapted from a
Pulitzer-winning play, the film also offers handsome
actor Aaron Eckhart a chance to display his talent as an
actor, as well as his body, which maintains its youthful
appearance. Following more aggressive films with
sexual content such as Hedwig and the Angry Inch and
Shortbus, director John Cameron Mitchell maturely
handles a sensitive subject without falling into
grotesque or melodramatic traps. On the other hand, he
cannot help but challenge Hollywood clichés and the
conservative bourgeoisie. We watch Kidman’s character,
Becca, fiercely deny the existence of God during a group
therapy session for parents who have lost their children,
while the father, Howie, cannot help a laughing fit after
he smokes a joint with someone from the same group
with whom he has been flirting. Under certain
conditions, making peace with the origin of our pain,
even making good friends with it, is the cathartic way
that Rabbit Hole suggests in order to rid ourselves from
the pain. That is, of course, if you can stand two
untimely deaths and the emotional collapse that they
cause, all in the same film.
– Ruggero Calich
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KADIN İSTERSE
POTICHE

FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 103’
Yönetmen Director: Françoıs Ozon Senaryo Screenplay: Françoıs
Ozon Özgün Oyun Original Play: Barıllet & Grédy Görüntü Yön.
Director of Photography: Yorıck Le Saux Kurgu Editing: Laure
Gardette Müzik Music: Phılıppe Rombı Oyuncular Cast:
Catherıne Deneuve, Fabrıce Luchını, Gérard Depardıeu, Karın
Vıard, Jérémıe Renıer, Judıth Godrèche Yapımcılar Producers:
Erıc & Nıcolas Altmayer Yapım Production Co.: Mandarın
Cınema Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch Türkiye Hakları
Turkish Rights: Mars Productıon

Franço›s Ozon
1967’de Paris’te do€du. 1990’da l’École
Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et
du Son’dan (FEMIS) mezun oldu. Super-8,
video, 16mm ve 35mm birçok film çekti.
La Petite Mort / Küçük Ölüm (1995), Scènes de lit /
Yatak Manzaralar› (1997) ve X2000 (1998) gibi
birçok k›sa filmi uluslararas› festivallerde yar›ﬂt›.
Potiche (2010) son filmiidir.
Born in 1967 in Paris. He graduated from l’École Nationale
Supérieure des Métiers de l’Image et du Son (FEMIS) in 1990.
Since then, he has been shooting many movies in super-8, video,
16 mm and 35 mm. Many of his short movies, including La Petite
Mort (1995), Scènes de lit (1997) and X2000 (1998) have been in
competition at international festivals. Potiche (2010) is his latest
film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1998 Sitcom
1999 K›zg›n Taﬂlara Düﬂen Su Damlalar›
Water Drops on Burning Rocks
2000 Kumun Alt›nda Under the Sand
2001 8 Kad›n 8 Women
2003 Havuz Swimming Pool
2004 Beﬂ Kere ‹ki 5 x 2
2005 Veda Vakti Time to Leave
2007 Ricky
2009 S›€›nak The Refuge

François Ozon’un, ismini Fransızca’da “belirli bir
kullanım amacı olmayan dekoratif obje, kendi kişiliği
olmayan kimliksiz kadın” sözcüğünden alan son filmi
1977 yılında geçiyor, konusunu ise uysal, evden çıkmayan
Suzanne ile ona, çocuklarına ve hatta işçilerine gaddarca
davranan zengin kocası Robert Pujol’un hikâyesinden
alıyor. İşçiler greve gidip Robert’i rehin alınca Suzanne
fabrikayı işletmek üzere işleri ele alır ve beklentilerin
aksine, görevi başındayken işinin ehli ve iddialı bir kadın
olduğunu ispat eder. Fakat Robert tekrar başa geçtiğinde
ortalık karışır. Bu arada Suzanne kendine komünist bir
sevgili de bulmuştur. Bundan on yıl önce Barillet ve
Grédy’nin aynı adlı tiyatro oyununu izleyen François
Ozon, bu filmle yaygın komedi anlayışına geri dönüyor.
Ozon’a göre filmin iki itici gücü var: Nicolas Sarkozy
hakkında bir film yapmak üzere teklif alması ve 2007
yılındaki başkanlık seçimlerinde Sosyalist Parti adayı
Ségolène Royal’i izlemesi. Öykü, sınıf çatışmalarının
daha belirgin olduğu 1970’li yıllarda geçiyor, böylece
Ozon bugünün toplumu ve siyasi iklimiyle o dönem
arasında paralellikler kurarken ve kadınların sorunlarıyla
ve onlara karşı takınılan tavırların son otuz yılda pek de
değişmediğini gösteriyor.
Taking its title from the French word for “a decorative
object of no real practical use, a woman without an
identity of her own,” the latest film of François Ozon is
set in 1977 and tells the story of Suzanne, the
submissive, housebound wife –potiche– of wealthy
industrialist Robert Pujol, who treats Suzanne, his
children and his workers equally tyrannically. When the
workers go on strike and take Robert hostage, Suzanne
steps in to manage the factory. To everyone’s surprise,
she proves herself a competent and assertive woman of
action. But when Robert returns in top form, things get
complicated. In the meanwhile, Suzanne has acquired a
communist lover. Potiche marks the return to infectious
comedy of François Ozon, who saw the play Potiche by
Barillet and Grédy ten years before he made the film.
According to Ozon, there were two catalysts for the film:
He had been approached by the producers to make a
biographical film about Nicolas Sarkozy, and his
experiences from the 2007 presidential campaign
where he followed the Socialist Party’s candidate
Ségolène Royal. The 1970s setting has been kept,
because class distinction was more conspicuous then.
Ozon has drawn parallels with today’s society and the
current political climate in France, and has succeeded in
showing that many of the problems and attitudes
women face haven’t changed much in thirty years.
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THE CONSPIRATOR

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 122’
Yönetmen Director: Robert Redford Senaryo Screenplay: James D.
Solomon Görüntü Yön. Director of Photography: Newton Thomas
Sıgel Kurgu Editing: Craıg McKay Müzik Music: Mark Isham
Oyuncular Cast: James McAvoy, Robın Wrıght, Kevın Klıne, Evan
Rachel Wood, Danny Huston, Justın Long, Tom Wılkınson
Yapımcılar Producers: Greg Shapıro, Bıll Holderman, Brıan
Falk, Robert Stone Yapım Production Co.: The Amerıcan Fılm
Company Dünya Hakları World Sales: Focus Features
Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

Robert Redford
1936’da Kalifornia’nın Santa Monica kentinde doğdu. Colorado
Üniversitesi’nde ve Paris’teki Ecole des Beaux Arts’ta eğitim gördü.
İlk olarak Broadway’de sahneye çıktı, sonrasında filmlerde oynadı.
The Candidate / Aday, The Way We Were / Bulunduğumuz Yol, The
Sting / Belalılar, Three Days of the Condor / Akbabanın Üç Günü, All
the President’s Men / Başkanın Adamları ve Butch Cassidy And The
Sundance Kid / Sonsuz Ölüm rol aldığı önemli filmlerden bazılarıdır.
Sekiz uzun metrajlı film yönetti, 1980’de Ordinary People / Sıradan
İnsanlar ile En İyi Yönetmen Oscar’ını aldı. 1994’te Quiz Show / Şike
ile yeniden Oscar’a aday gösterildi. Diğer filmleri, The Milagro
Beanfield War / Milagro Fasulye Tarlası Savaşı, A River Runs Through It /
Bizi Ayıran Nehir, The Horse Whisperer / Atlara Fısıldayan Adam ve The
Legend of Bagger Vance / Efsanenin Dönüşü’dür. Sundance Enstitüsü
ile Sundance Film Festivali’nin kurucusu ve yöneticisidir. 2002’de
Onur Oscar’ına, çevre koruma çalışmalarından dolayı da çok sayıda
ödüle layık görüldü. The Conspirator (2010) son filmidir.
Born in 1936 in Santa Monica, California. He attended the
University of Colorado, and the Ecole des Beaux Arts in Paris. He
first acted on Broadway, and later on films. Notable films as actor
include The Candidate, The Way We Were, The Sting, Three Days of
the Condor, All the President’s Men, and Butch Cassidy And The
Sundance Kid. He has directed eight feature films, winning the
Oscar as Best Director for Ordinary People in 1980. He was
nominated again for Quiz Show in 1994, and has also directed The
Milagro Beanfield War, A River Runs Through It, The Horse Whisperer,
and The Legend of Bagger Vance. He is the founder and director of the
Sundance Institute and the Sundance Film Festival. In 2002, he
received an Honorary Oscar. The Conspirator (2010) is his latest film.

Amerikan İç Savaşı’nın sona ermesinden birkaç gün
sonra Abraham Lincoln öldürülür ve yedi adamla bir
kadın Başkan, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’na
suikast planladıkları gerekçesiyle tutuklanıp hüküm giyer.
Katil John Wilkes Booth ile diğer işbirlikçilerin buluşup
saldırı planları yaptıkları pansiyonun işletmecisi olan
Mary Surratt, aralarındaki tek kadındır ve o da ceza alır.
Yirmi sekiz yaşındaki iç savaş kahramanı, yeni mezun
avukat Frederick Aiken, askeri mahkemede Surratt’ı
savunmayı gönülsüzce kabul eder. Dava sürecinde
mahkemeye sunmak üzere kanıtlar arar ve bu süreçte
Surratt’ın aslında masum olabileceğini anlar; kadın,
yakalanmayan tek suikastçı olan oğlu John’un
yakalanması için bir yem ve rehine olarak
kullanılmaktadır. Robert Redford, ABD tarihinde vatan
hainliği nedeniyle idam edilen ilk kadının gerçek
hikâyesini anlatırken, 1965’te John F. Kennedy suikastının
ardından oluşan siyasi ve toplumsal atmosfer ve 11 Eylül
sonrasındaki olağanüstü koşullarla benzerlikler kuruyor.
Yapım şirketi, filmi internette tanıtmak üzere Twitter’da
filmin baş karakterlerinden Başkan Abraham Lincoln
adına bir hesap açmıştı. Prömiyeri 2010 Toronto Film
Festivali’nde yapılan The Conspirator, ABD’de iç savaşın
başlangıcının 150. yıldönümü olan 15 Nisan 2011’de
gösterime giriyor.
A few days after the American Civil War ends, Abraham
Lincoln is assassinated, seven men and one woman are
arrested and charged with conspiring to kill the
President, the Vice-President, and the Secretary of State.
Mary Surratt was the only woman charged. She owned a
boarding house where the murderer John Wilkes Booth
and others met and planned the attacks. Freshly
graduated lawyer, Frederick Aiken, a 28-year-old Union
war-hero, reluctantly agrees to defend Surratt before a
military tribunal. As the trial unfolds, Aiken searches
for evidence, and realises Surratt may be innocent and
that she is being used as bait and hostage in order to
capture the only conspirator to have escaped: her son
John. Robert Redford, while recounting the true story of
the first woman in US history to be executed for
treason, draws parallels to the political and social
atmosphere following the assassination of John F.
Kennedy in 1965 and the extraordinary circumstances
of the post 9/11 era. In an effort to help promote the
film on-line, the production company posted tweets
from the film’s main character, President Abraham
Lincoln. A suspenseful thriller with action throughout,
The Conspirator premiered at Toronto Film Festival in
2010 and opened in the US on April 15, 2011, the 150th
anniversary of the start of the Civil War.
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BENİ ASLA BIRAKMA
NEVER LET ME GO

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 103’
Yönetmen Director: Mark Romanek Senaryo Screenplay: Alex
Garland Özgün Roman Original Novel: Kazuo Ishıguro Görüntü
Yön. Director of Photography: Adam Kımmel Kurgu Editing: Barney
Pıllıng Müzik Music: Rachel Portman Oyuncular Cast: Carey
Mullıgan, Andrew Garfıeld, Keıra Knıghtley, Charlotte
Ramplıng Yapımcılar Producers: Andrew Macdonald & Allon
Reıch Yapım Production Co.: Fox Searchlıght Pıctures, DNA
Fılms, Fılm4 Dünya Hakları World Sales: Fox Searchlıght
Pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: Tiglon AŞ.

Mark Romanek
1959’da Chicago’da doğdu. 1995’te çekilen
Michael ve Janet Jackson’ın ödüllü “Scream”
klibiyle bilinir; diğer video klipleri arasında The
The, Nine Inch Nails için “Closer”, Fiona Apple
için “Criminal”, Beck için “Devil’s Haircut” ve
Johnny Cash cover’ı “Hurt” bulunuyor. Dört yıllık
film yapımı ve teorisi programına sahip yenilikçi
bir özel lise olan New Trier East’te okurken Super
8 ve 16mm kameralarla deneysel işler yaptı. Orada Kenneth Anger ve
Stan Brakhage gibi Amerikalı deneysel ve avangart yönetmenlerin
etkisinde kaldı. New York’taki Ithaca College’da sinema ve
fotoğrafçılık okudu. İlk filmi Static 1986’da gösterildi. 2002’de,
bağımsız gerilim filmi One Hour Photo / Baskı’yı çekti. Beni Asla
Bırakma (2010) son filmidir.
Born in 1959 in Chicago. He is known for his music video work
for Michael and Janet Jackson’s award-winning “Scream” in 1995,
other videos include those for The The, “Closer” for Nine Inch
Nails, “Criminal” for Fiona Apple, “Devil’s Haircut” for Beck, and
Johnny Cash’s cover of “Hurt”. He experimented with Super 8 and
16mm as a teenager while attending New Trier East, a progressive
public high school that offered a four-year film production and
theory program, where he was exposed to American
experimentalists and avant-garde directors such as Kenneth Anger
and Stan Brakhage. He graduated from Ithaca College in New York
with a degree in cinema and photography. He released his first film,
Static, in 1986. In 2002, he made the indie thriller One Hour Photo.
Never Let Me Go (2010) is his latest film.

Beni Asla Bırakma, daha önce The Remains of the Day /
Günden Kalanlar ve The Saddest Music in the World /
Dünyanın En Hüzünlü Müziği adlı yapıtları sinemaya
büyük beğeniyle aktarılan Kazuo Ishiguro’nun aynı adlı
romanından uyarlanmış. Senaryoyu kaleme alan ise The
Beach / Kumsal adlı kitabın yazarı, 28 Gün Sonra ve
Günışığı filmlerinin senaristi Alex Garland. Time
dergisinin 1923 yılından günümüze “Tüm Zamanların En
İyi 100 Romanı” listesinde yer alan Beni Asla Bırakma “iş
işten geçmeden hayattan birazcık mutluluk elde etmeye
çalışan insanlar hakkında varoluşçu bir hikâye” olarak
tanımlandı. Hikâyenin kahramanlarından Kathy
çocukluğunu Hailsham’da, İngiltere kırsalındaki özel bir
okulda geçirmiştir. Bu huzurlu geçmişi uzun zaman önce
geride kalmış olsa da, Hailsham’dan iki arkadaşı
yaşamına tekrar girdiğinde, anılarını ötelemeyi bırakır.
Yakınlaşmaları sonrasında Ruth’la olan arkadaşlığının ve
Tommy’e olan aşkının alevlenmesiyle Kathy,
Hailsham’daki son yıllarını hatırlar; her yerden uzakta,
rahatça birlikte büyüyen kız ve erkek çocuklarının mutlu
anlarını anlatır. Ama bir yandan başka sahneler de gelir
aklına, karanlık sırlara işaret eden fikir ayrılıkları ve yanlış
anlaşılmalar gibi. Tahmin ettiği gerçekler yüzlerine
çarptığında üç arkadaş, çocukluklarıyla ve hatta şimdiki
hayatlarıyla ilgili acımasız olgularla yüzleşmek zorunda
kalacaklardır. Karanlık ve alternatif evrende bulunan bir
İngiltere’de geçen Beni Asla Bırakma, olanaksızı
betimleyen bir başyapıt, büyük bir trajedi türünde ustaca
yazılmış bir bilimkurgu-korku öyküsü.
Never Let Me Go is adapted from the novel of Kazuo
Ishiguro, whose The Remains of the Day and The Saddest
Music in the World were adapted for the big screen
previously to great acclaim. The Beach author and 28
Days Later and Sunshine screenwriter Alex Garland
penned the adaptation. Listed in the “All Time 100
Novels” (from 1923 to the present) of Time magazine,
Never Let Me Go is described as “an existential fable
about people trying to wring some happiness out of life
before the lights go out.” As a child, Kathy lived at
Hailsham, a private school in the English countryside.
She had long ago put this idyllic past behind her, but
when two of her Hailsham friends come back into her
life, she stops resisting the pull of memory. And so, as
her friendship with Ruth and crush on Tommy are
rekindled, Kathy recalls their years at Hailsham. She
describes happy scenes of boys and girls growing up
together, comforted by their isolation. But she describes
other scenes as well: of discord and misunderstanding
that hint at a dark secret. With the dawning clarity of
hindsight, the three friends are compelled to face the
truth about their childhood –and about their lives now.
Set in a darkling alternate-universe version of England,
Never Let Me Go is an improbable masterpiece, a science
fiction horror story written as high tragedy by a master
literary stylist.
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SON GECE
LAST NIGHT

ABD-FRANSA USA-FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Massy Tadjedın Senaryo Screenplay: Massy
Tadjedın Görüntü Yön. Director of Photography: Peter Demıng
Kurgu Editing: Susan Morse Müzik Music: Clınt Mansell
Oyuncular Cast: Keıra Knıghtley, Sam Worthıngton, Eva
Mendes, Guıllaume Canet, Grıffın Dunne Yapımcı Producer:
Nıck Wechsler Yapım Production Co.: Gaumont, Nıck Wechsler
Productıons Dünya Hakları World Sales: Gaumont Türkiye
Hakları Turkish Rights: Filma Ltd.

Massy Tadjedın
1978’de Tahran’da doğdu. İran asıllı
Amerikalıdır. Kaliforniya’daki Orange County’de
büyüdü ve Harvard Üniversitesi’nde İngiliz
Edebiyatı okudu. 2002’de Mehdi Norowzian’ın
yönettiği Leo’nun senaristliğini ve yapımcılığını
üstlendi. 2005’te John Maybury’nin yönettiği ve
2006’da En İyi Bilim Kurgu Filmi dalında Satürn
Ödülü’ne layık görülen The Jacket’ın senaryosuyla
övgü aldı. O zamandan beri üzerinde çalıştığı Son Gece’nin (2010)
senaryo yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.
Born in Tehran in 1978. She is an Iranian-American filmmaker.
She grew up in Orange County, California, and studied English
literature at Harvard University. In 2002, she wrote and produced
Leo, a drama directed by Mehdi Norowzian. In 2005, she won
acclaim for the screenplay of The Jacket, a fantasy thriller directed by
John Maybury, nominated for a Saturn Award as Best Science
Fiction Film in 2006. Since then she has written, directed and
produced Last Night (2010).

2008’de çekimleri tamamlanan ancak dağıtımı 2010’da
gerçekleştirilebilen Son Gece, New York’ta aynı gecede
baştan çıkarılan genç bir karı kocayı konu alan romantik
bir öyküyü anlatır. Michael bir iş yolculuğu sırasında,
kendini yeni iş arkadaşı Laura’yla baş başa bulur. Joanna,
hayatının en büyük aşkı Alex’le (bu rolü, en yeni filmi
Küçük Beyaz Yalanlar’da festival programında yer alan
oyuncu-yönetmen Guillaume Canet canlandırıyor)
karşılaşır. Yalnızca 36 saat içinde eşler hiç beklemedikleri
seçimlerle karşı karşıya kalır. Michael, karısı Joanna ve
ikilinin arzularının merkezindeki Laura’yla Alex…
Filmdeki tüm karakterler hataları ve zaaflarıyla, onları
çekici ve itici kılan farklı özellikleriyle anlatılıyor. Joanna
çekici ama içedönük, düşünceli bir kadındır. Kocası
Michael’ın hayatı net bir şekilde belirlenmişken, Laura
filmdeki en savunmasız karakterdir; bir avcı veya fettan
değil, özgür olmayan bir erkeğe âşık olacak kadar talihsiz
bir kadındır sadece. Bohem yazar Alex biraz derin, seven
ve düşünen biridir. Yönetmen Massy Tadjedin
“Sadakatsizliğe eğiliyor ve hangi tür aldatmanın en
kötüsü olduğunu sorguluyor” dediği filmindeki bakışını
şöyle anlatıyor: “Davranışları yargılayan bir yaklaşım
benimsemedim. Amacım olayları gerçek hayatta
olabileceği gibi gösterirken, izleyicinin olayların
gelişimine ön koltuktan, ayrıcalıklı bir şekilde tanık
olmasını sağlamak.”
Shot in 2008 but distributed in 2010, Last Night is a
romantic drama about a young married couple in New
York who face temptation on the same night. Michael
finds himself alone on a business trip with an attractive
new colleague, Laura. Joanna encounters the other great
love of her life, Alex (played by actor-director Guillaume
Canet whose newest film Little White Lies is also in the
programme). Over just 36 hours, each spouse is
confronted with choices neither expected having to
make. Michael, his wife, Joanna and their subjects of
affection Laura and Alex –all the characters depicted in
the film have their faults and weaknesses, different
qualities that make them pleasant and unpleasant.
Joanna is a charming, yet an introverted, thoughtful
woman. Michael, the husband, has a clearly defined lifepath while Laura is the most vulnerable character in the
film. She’s not a predator or a femme fatale; she’s just a
young woman who’s unlucky enough to fall in love with
a man who isn’t free. Alex is a writer, a bit of a
Bohemian, someone deep, someone who loves and
thinks. According to director Massy Tadjedin, the film
“tackles the question of infidelity, what sort of infidelity
is the worst. My approach is not a judgemental one. My
aim was to show things the way they could turn out in
real life, while giving the viewer a privileged front-row
seat from which to watch it all unfold.”
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Psikopat, korkak ve soğuk Texas’lı Lou Ford karakterini
canlandırmak için, yürekleri hoplatan ağabeyi Ben’in
aksine Casey Affleck’in suratı ve ses tonu bire bir.
Özellikle kadınlara karşı gaddarlığını gemleyemeyen izci
kılıklı sadist karakter, yönetmen Michael
Winterbottom’un enerjisini başarıyla hissettirdiği, petrol
ve yolsuzluk furyasının yaşandığı 50’lerin ABD taşrasında
devletin kendisine tanıdığı polislik yetkilerini doyasıya
kullanıyor. Guantanamo ve In this world / Bu Dünyada
gibi dünyadaki haksızlıklara cesurca laf eden filmleri
olmasa, insan kabiliyetli Winterbottom’un politik duruşu
hakkında kuşku bile duyabilir; halbuki o, kadına yönelik
şiddeti nerdeyse romantik bir unsur olarak kullanan
birçok meslektaşına inat “İşte budur” diyor.
Hollywood’lu bir ebeveynin eseri olmaktan dolayı
nispeten tecrübeli Kate Hudson’a kıyasla, şimdiye kadar
güzelliğiyle ön plana çıkan Jessica Alba da “Erkektir,
döver” felsefesinin mazoşist objesi olarak üzerine düşen
görevi başarıyla yerine getiriyor. Stanley Kubrick’in
zamanında övgülerini esirgemediği Jim Thompson’un
aynı adlı romanından uyarlanan bu filmle kendimizi
kahramanımızın kösteklenmiş ruhunun karanlıklarına
doğru ümitsizce seyahat ederken buluyoruz.
– Ruggero Calich

AKBANK GALALARI
AKBANK GALAS

İÇİMDEKİ KATİL
THE KILLER INSIDE ME

İNGİLTERE-ABD UNITED KINGDOM-USA / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 120’
Yönetmen Director: Mıchael Wınterbottom Senaryo Screenplay:
John Jurran Özgün Roman Original Novel: Jım Thompson
Görüntü Yön. Director of Photography: Marcel Zyskınd Kurgu
Editing: Mags Arnold Müzik Music: Melıssa Parmenter & Joel
Cadbury Oyuncular Cast: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessıca
Alba, Ned Beatty, Elıas Koteas, Tom Bower, Sımon Baker, Bıll
Pullman, Brent Brıscoe, Matthew Maher Yapımcılar Producers:
Chrıs Hanley, Bradford L. Schleı, Andrew Eaton Yapım
Production Co.: Revolutıon Fılms Dünya Hakları World Sales:
Wıld Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: Umut Sanat
Filmcilik

Mıchael Wınterbottom
1961’de Lancashire’da doğdu. Oxford’da
İngilizce, Bristol ve Londra’da sinema televizyon
eğitimi aldı. Jude / Yasak Aşk (1996) ve Welcome
to Sarajevo (1997) ile uluslararası alanda isim
yaptı. Ödüllü filmleri arasında In This World / Bu
Dünyada (2002), Code 46 (2003), 9 Songs, The
Road to Guantanamo / Guantanamo Yolu ve
Genova bulunuyor. A Cock and Bull Story /
Uyduruk Bir Öykü ile 2006’da Altın Lale kazandı. 2009’da Shock
Doctrine / Şok Doktrini, 2010’da The Killer Inside Me / İçimdeki Katil ve
kendi yönettiği TV dizisinden uyarladığı The Trip / Yolculuk adlı
filmleri çekti.
Born in 1961 in Lancashire, England. He studied English at
Oxford University and film and television in Bristol and London. He
made a name in the international arena with Jude (1996) and
Welcome to Sarajevo (1997). His awarded films include In This World
(2002), Code 46 (2003), 9 Songs, The Road to Guantanamo, and
Genova. He won the Golden Tulip in 2006 with A Cock and Bull
Story. In 2010, he made The Killer Inside Me and The Trip, adapted
from the TV series he directed.

Unlike his heart-throb brother Ben, Casey Affleck’s
facial features and tone of voice are perfect to portray
the psychopathic, cowardly, and cold Texan Lou Ford.
The boy scout-ish sadistic character, unable to control
his brutality against women, abuses the police power
given to him by the state in the ‘50s American smalltown, where there is a surge in petroleum and
embezzlement, and where director Michael
Winterbottom makes his energy successfully felt. If it
were not for his films Guantanamo and In this World,
which boldly speak out against inequalities of the world,
one would question the political stance of the talented
director, however, unlike his colleagues who treat abuse
against women almost like a romantic subject,
Winterbottom says “this is it.” Along with Kate Hudson,
who is comparatively more experienced than Kate
Hudson for she is the “work” of a Hollywood parent,
Jessica Alba, who until now has attracted attention with
her looks, successfully carries her duty as the
masochistic object of the “man would beat his women”
mentality. Adapted from the eponymous novel by Jim
Thompson, a writer highly praised by Stanley Kubrick,
the film forces the viewer to desperately travel into the
darkest corners of our hero’s crippled soul.
– Ruggero Calich
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Hâlâ formda, hâlâ dünya sinemasına yön vermeyi
sürdüren, yıllara meydan okuyan, ödüle doymayan usta
yönetmenlerin en son filmleri bu bölümde.
The latest masterpıeces from master dırectors who are
stıll ın top shape and stıll shapıng world cınema, who
challenge the years, and who stıll keep gettıng awards,
wıll be presented ın thıs sectıon.

Tema Sponsoru Theme Sponsor

Bertrand Blier riskli, anarşist ve siyaseten doğruculuğu
iplemeyen bir filmle daha karşımızda. Hikâyenin
kahramanı bir adam, kapısını çalan ise kanser. “Selam”,
diyor “ben senin kanserinim. Birbirimizi biraz tanırsak iyi
olur dedim...” Ev sahibi Charles, Goncourt Ödülü’nü
kazandıktan sonra yazıp çizmeyi bırakmış bir yazardır.
Karısı tarafından terk edilip oğluyla baş başa kalınca
kendini içkiye vermiştir; gece gündüz içer ve yanında
sürekli buz kovası taşır. Charles ve kanseri, yani hasta ile
hastalık özel bir iletişim kurar ve hayli yakınlaşırlar.
Birlikte yiyip içerler, sohbet ederler, birbirlerini ölçüp
biçer ve epey samimi olurlar. İyi bir dinleyici ve ideal
bir kadın olan hoş ve özenli kâhya Louisa, gönül gözü
açık olduğu için diğer insanların göremediği kanserin
–Charles’ın oğluyla birlikte– tek tanığıdır. Blier’ye
bakılırsa, izleyiciler Dupontel’i Jean Dujardin’in kanseri
rolünde benimsediği takdirde gerisi kolay olacaktır; zira
bu hastalık bugünlerde hepimizin hayatında ve zaten
sürekli ondan bahsediyoruz. Kendisi kanseri yenmiş
olan Blier hastalık sonrası ortalama ömür süresi gibi
konularda iyimser ve yapılacak en iyi şeyin mücadele edip
güzelce tedavi olmak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla
filmini, kara mizahın saldırganlığına ya da provokasyona
yer vermeyen, kendiliğinden bir atmosfere sahip bir
çalışma diye özetliyor.
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BUZ SESİ
LE BRUIT DES GLAÇONS
THE CLINK OF ICE
FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 87’
Yönetmen Director: Bertrand Blıer Senaryo Screenplay: Bertrand
Blıer Görüntü Yön. Director of Photography: Françoıs Cantonné
Kurgu Editing: Marıon Monestıer Müzik Music: Pascal Dusapın
Oyuncular Cast: Jean Dujardın, Albert Dupontel, Anne Alvaro,
Myrıam Boyer, Audrey Dana, Chrısta Théret, Emıle Berlıng,
Genevıève Mnıch Yapımcılar Producers: Chrıstıne Gozlan &
Catherıne Bozorgan Yapım Production Co.: Thelma Fılms,
Manchester Fılms Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch

Bertrand Blıer
1939’da Paris’te doğdu. Yönetmenler Denys de
la Patellière ve Christian-Jacque’ın asistanı olarak
sinemaya başladı. 1962’de ilk uzun metrajlı filmi
Hitler? Connais Pas! / Hitler mi? Tanımıyorum!’u
tamamladı. 1970’lerde Gérard Depardieu’nün
başrol oynadığı Les Valseuses / Taşaklar (1973),
Préparez vos mouchoirs / Mendillerinizi Hazırlayın
(1977) ve Buffet froid / Soğuk Büfe (1980) gibi kara
mizah eleştirilerini işlediği filmleriyle uluslararası alanda tanındı.
1980’lerde tonu iyice sivrileşti: Beau Père, Notre Histoire / Ayrı Odalar
(1984), Tenue de Soirée / Gece Kıyafeti ve Trop belle pour toi / Senin
İçin Fazla Güzel (1989) bu dönemi simgeler. 1998’de İstanbul Film
Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nü aldı. Festivalde Combiens tu
m’aime / Beni Ne Kadar Çok Seviyorsun’un ardından gösterilen Buz
Sesi (2010) son filmidir.
Born in 1939 in Paris. He entered the film industry assisting
directors Denys de la Patellière and Christian-Jaque. He made his
first feature Hitler? Connais Pas! / Hitler? Never Heard of Him! in
1962. In the 1970s, he attracted international attention with his
dark satires, Les Valseuses / Going Places (1973), Preparez Vos
Mouchoirs / Get Out Your Handkerchiefs, and Buffet Froid / Cold Cuts,
all with Gérard Depardieu. His themes became even more sarcastic
during the 1980s, with Beau Père, Notre Histoire / Separate Rooms
(1984), Tenue de Soirée / Ménage, and Trop Belle Pour Toi / Too
Beautiful For You (1989). Combiens tu m’aime / How Much Do You
Love Me? (2005) and The Clink of Ice (2010) are his latest films
shown at the Festival. He was given the festival’s Cinema Honorary
Award in 1998.

Another risky, anarchic, politically incorrect film by
Bertrand Blier, this is the story of a man who has a visit
from his cancer. “Hello,” says the cancer. “I’m your
cancer. Thought it would be a good idea if we got to
know each other a bit...” The host is Charles, a writer,
who stopped writing after winning the Goncourt Prize.
His wife has left him with their son. He drinks, and
only drinks, night and day, carrying an ice bucket
everywhere he goes. Charles and his cancer, the
diseased and his disease, begin a special relationship
and grow quite close. They drink and eat together, they
chat, size each other up, get to know each other. Louisa,
the housekeeper, -the quintessential woman, fair,
attentive, a good listener- is the only one who (with
Charles’ son) sees the cancer, invisible to others,
through the eyes of love. According to Blier if the
audience accepts Dupontel in the role of Jean
Dujardin’s cancer, the rest is very simple as we all talk
about cancer these days because we are all confronted
with it. Himself a cancer survivor, Blier is optimistic on
matters of life expectancy and believes the only thing to
do is to fight and get good treatment. Hence he
summarizes the mood of the film as very spontaneous,
not aggressive with black humour, but not a provocation
either.
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Isaac, Portekiz’in Regua kentinde bir pansiyonda kalan
genç bir fotoğrafçıdır. Gecenin bir yarısı, varlıklı bir
aileden acil bir telefon alır: Aile Isaac’tan, düğününden
birkaç gün sonra ölen kızları Angelica’nın son fotoğrafını
çekmesini istemektedirler. Isaac ölü evine geldiğinde
Angelica’nın güzelliği karşısında büyülenir. Fotoğraf
makinesinin merceğinden baktığı anda, genç kadın
sadece onun için hayata döner sanki. Bir anda kıza âşık
olur. O andan itibaren Angelica gece gündüz peşini
bırakmayacak, genç fotoğrafçı bitap düşecektir. 102
yaşındaki De Oliveira’nın 1952’de oluşturduğu eski bir
projeden yola çıkarak yeniden uyarladığı Angelica’nın
Tuhaf Vakası günümüzde geçiyor. “Özgün projeyi
uyarlamama yol açan şey, bugün eziyetin farklı bir
doğaya sahip oluşuydu. Dünyanın sorunları farklı. Her
şeyin, ekonomik sorunların ve daha pek çok zorluğun
altında kaotik bir gerilim yatıyor.” De Oliveira ayrıca
filminin bir direniş çalışması olduğunu söylüyor: “Tüm
çalışmalar direniştir. Doğa hilekârdır: İnsana çalışması
için, hayatta kalması ve çalışması için açlığı vermiş. Açlık
insanlığın kanunu. Açlık muazzam bir güç.”
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ANGELICA’NIN TUHAF VAKASI
O ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA
THE STRANGE CASE OF ANGELICA
PORTEKİZ-İSPANYA-FRANSA-BREZİLYA PORTUGAL-SPAINFRANCE-BRAZIL / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Manoel De Olıveıra Senaryo Screenplay:
Manoel De Olıveıra Görüntü Yön. Director of Photography:
Sabıne Lancelın Kurgu Editing: Valérıe Loıseleux Oyuncular
Cast: Rıcardo Trepa, Pılar López De Ayala, Leonor Sılveıra,
Luıs Mıguel Cıntra, Anna Marıa Magalhaes, Isabel Ruth
Yapımcı Producer: Françoıs d’Artemarre Yapım Production Co.:
Fılmes Do Tejo II; Eddıe Saeta; Les Fılms De L’Après-Mıdı;
Mostra Internacıonal De Cınema Sao Paulo Dünya Hakları
World Sales: Pyramıde Internatıonal

Manoel De Olıveıra
1908’de Portekiz’de doğdu. 1931’de çektiği ilk
kısa metrajlı belgesel Douro, faina fluvial’den bu
yana pek çok film yönettiği halde, ancak 70’li
yılların sonlarına doğru hakkı olan uluslararası
saygınlığı kazandı. 1933’te Portekiz’de çekilen ilk
sesli filmde aktör olarak rol aldı. İlk uzun metrajlı
filmi Aniki-Bóbó’yu 1941’de çekti. 2005’te Fransız
Légion d’Honneur nişanına layık görüldü.
Born in 1908 in Portugal. He has been directing films since his
first short documentary, Douro, faina fluvial / Hard Labour on the
River Douro (1931), but it was only in the ‘70s that his reputation was
established. In 1933, he was an actor in the first talky made in
Portugal. After making several short documentaries, he directed his
first feature Aniki-Bóbó in 1941. He received the degree of
Commander of the Legion of Honour of France in 2005.

Isaac is a young photographer living in a boarding
house in Régua, Portugal. In the middle of the night, he
receives an urgent call from a wealthy family to come
and take the last photograph of their daughter, Angelica,
who died just a few days after her wedding. Arriving at
the house of mourning, Isaac gets his first glimpse of
Angelica and is overwhelmed by her beauty. As soon as
he looks at her through the lens of his camera, the
young woman appears to come back to life just for him.
Isaac instantly falls in love with her. From that moment
on, Angelica will haunt him night and day, until
exhaustion. Stemming from an old project De Oliveira
conceived in 1952, The Strange Case of Angelica was
adapted by the 102-years old director to present
circumstances, and the film is set in the present: “What
led me to adapt the original project is that persecution
today is of a different nature. The world’s problems are
different. There’s a chaotic tension underlying things;
economic problems and many more difficulties.” De
Oliveira also claims that his film is a work of resistance:
“All work is resistance. Nature is devious. She gave Man
hunger to make him work, to make him survive and
work. Hunger is the law of Man. Hunger is a
phenomenal power.”

Önemli Filmleri Selected Fılmography
1963 Bahar Ayini Rite of Spring
1975 Benilde veya Meryem Ana Benilde or the Virgin Mother
1986 Durumum My Case
1997 Dünyanın Başlangıcına Yolculuk
Voyage to the Beginning of the World
2003 Konuşmalı Bir Film A Talking Picture
2005 Sihirli Ayna Magic Mirror
2006 Daima Güzel Belle toujours
2008 Sarışın Bır Kızın Tuhaflıkları Eccentricities of a Blond Hair Girl
2010 Angelica’nın Tuhaf Vakası The Strange Case of Angelica
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TAMARA DREWE

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 111’
Yönetmen Director: Stephen Frears Senaryo Screenplay: Moıra
Buffını Görüntü Yön. Director of Photography: Ben Davıs Kurgu
Editing: Mıke Audsley Müzik Music: Alexandre Desplat
Oyuncular Cast: Gemma Arterton, Roger Allam, Bıll Camp,
Domınıc Cooper, Luke Evans Yapımcı Producer: Alıson Owen,
Paul Trıbıts, Tracey Seaward Yapım Production Co.: Ruby Fılms,
Nottıng Hıll Fılms Dünya Hakları World Sales: WestEnd Fılms

Stephen Frears
İngiltere’nin Leicester kentinde doğdu.
Cambridge’de hukuk okudu, daha sonra
sinemaya merak sardı. Sinema kariyerine Lindsay
Anderson, Karel Reisz ve Albert Finney’ye
asistanlık yaparak başladı. 1970’lerde BBC için
televizyon filmleri çekti. İlk büyük uluslararası
başarısı, hem gişe başarısı sağlayan hem
eleştirmenlerce beğenilen Benim Güzel
Çamaşırhanem (1985) ile geldi. Tehlikeli İlişkiler ile iki Oscar kazandı.
2002’de İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nü aldı.
Tamara Drewe (2010) son filmidir.
Born in Leicester, England. After studying law at Cambridge, he
turned to filmmaking. He began his film career assisting Lindsay
Anderson, Karel Reisz and Albert Finney. In the 1970s, he directed
television dramas for the BBC. His first international success came
with My Beautiful Laundrette (1985) which was a box-office and
critical hit. With Dangerous Liaisons, he received two Oscars. He
received the Cinema Honorary Award of the Festival in 2002.
Tamara Drewe (2010) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1985 Benim Güzel Çamaşırhanem My Beautiful Laundrette
1987 Sammy ve Rosie İşi Pişirdi Sammy and Rosie Get Laid
1988 Tehlikeli İlişkiler Dangerous Liaisons
1999 İhtiras Tomurcukları The Hi Lo Country
2000 Sensiz Olmaz High Fidelity
2002 Kirli Tatlı Şeyler Dirty Pretty Things
2005 Bayan Henderson Sunar Mrs. Henderson Presents
2009 Aşkım Chéri

İngiltere taşrasında yazarları ağırlayan bir çiftliğin çitini
aşıp gelen balıketli güzel Tamara Drewe, jean şortunu o
kadar kısa kesmiştir ki mıntıkadaki bir sürü erkeğin
dikkatini çekmesi kaçınılmaz olur... Küçükken özellikle
sonradan yontturduğu koca burnu yüzünden Dorset’teki
sevimli köyde alay konusu olan Drewe rolünde Gemma
Arterton fazlasıyla iştah açıcı. Kahramanımızın
erkeklerinden çiftçi jön rolündeki Luke Evan’ın
performansı ve vücudu nispeten vasat, Tamara’nın
çekiciliğine bir süreliğine de olsa kendini kaptıran rock
starını canlandıran Dominic Cooper ise ufak tefek
olmasına rağmen can yakmada daha başarılı. Günümüz
gençliğinin ünlü simalara duyduğu ölçüsüz ve koşulsuz
hayranlığın nelere mal olabileceğinin kanıtı olarak, aynı
rock yıldızına musallat olan agresif ergen Jody de
ortamdaki erotik girdaba kendini kolaylıkla kaptırıyor.
Fakat işler esas Roger Allam’ın tüm iğrençliğiyle
canlandırdığı, çiftliğin idarecisi, evli ama zampara yazar
Nicholas Hardiment’in de Tamara’ya çocukluğundan
beri duyduğu arzuyu somutlaştırmasıyla karışıyor.
Thomas Hardy’nin ruhunu temsil eden Amerikalı Glen’e
de işletmecinin karısını teselli etmek kalıyor. Ne var ki,
Posy Simmonds’un ünlü İngiliz yazarından esinlenerek
oluşturduğu Tamara Drewe çizgi karakteri 80’li yıllarda
İngiliz cinselliğine dair filmleriyle çığır açmış yönetmen
Stephen Frears’ı fazla tahrik edememiş gibi duruyor.
– Ruggero Calich
Making it through the fence to arrive at the farm in the
British country housing writers, the voluptuous beauty
Tamara Drewe had cut her jean shorts so short that she
inevitably draws the attention of many men in the area.
Gemma Arterton is appetizing in the part of Drewe, and
the body and performance of Luke Evans, portraying a
handsome farmer, one of our heroine’s men, is
somewhat mediocre. However, although he is much
smaller in build, Dominic Cooper, who portrays a petite
rock star, however shortly influenced by Tamara’s
charm is much more successful in stealing our hearts.
As the proof of what today’s youth’s unmeasured and
unconditional admiration of celebrities can cost,
aggressive teenager Jody, who is obsessed with the same
rock star, easily lets herself be carried away in the erotic
vortex in the atmosphere. But things get really
complicated when the farm’s married but womanising
manager Nicholas Hardiment, whom Roger Allam
enacts with all the repulsiveness the part requires,
incarnates the desires he has been feeling for Tamara
since her childhood. The American Glen, who
symbolises the soul of Thomas Hardy, is left with
comforting the manager’s wife. However, the cartoon
character of Tamara Drewe in the graphic novel created
by Posy Simmonds that had been inspired by the
famous British writer, does not seem to really have
turned on Stephen Frears, who had broken the ground
about British sexuality with his films in the ‘80s.
– Ruggero Calich
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Hayali Norveç kasabası Skogli’de bir Noel akşamını
anlatan Yeni Yıl, hikâyeleri birbiri içine geçmiş bir grup
karakteri gözlemliyor; kasabalıların yolları mizah ve
trajedi, şefkat ve çaresizlik, bağışlama ve umut, doğum
ve ölüm, uzlaşma ve hüsran dolu olaylarla kesişiyor.
Doktor Knut bir bebek doğurtuyor, arkadaşı Paul’ün
evliliği çatırdıyor, okullu Thomas Müslüman arkadaşı
Bintu ile vakit geçirmek istiyor, Karin evli sevgilisiyle
ateşli bir gece geçirmeye hazırlanıyor, ayyaş Jordan ise
çocukluk arkadaşı Johanne ile buluşuyor. Farklı yaş ve
sosyal sınıftan bu kişiler bağışlamaya ve umut etmeye
hazırlar hep. Hikâyeler tüm cepheleriyle birlikte
“yaşamak” temasını ön plana çıkarıyor ve beşikten
mezara her yaşta ve tüm evreleriyle sevgiyi keşfe çıkıyor.
Bir Noel Şarkısı’nın çağdaş bir versiyonu olan Yeni Yıl
Norveçli yazar Levi Henriksen’in Bare mjuke pakker under
treet / Ağacın Altına Yumuşak Armağanlar Yakışır adlı
seçkisinde yer alan bazı kısa hikâyeleri temel alıyor. Bent
Hamer’ın bu yeni filmi dünya prömiyerini 2010 Toronto
Film Festivali’nde, Avrupa prömiyerini ise 2010 San
Sebastian Film Festivali’nde yaptı.
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YENİ YIL
HJEM TIL JUL
HOME FOR CHRISTMAS
NORVEÇ-ALMANYA-İSVEÇ NORWAY-GERMANY-SWEDEN
2010 / 35 mm / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Bent Hamer Senaryo Screenplay: Bent Hamer
Özgün Öykü Original Short Story: Levı Henrıksen Görüntü Yön.
Director of Photography: John Chrıstıan Rosenlund Kurgu
Editing: Pål Gengenbach & Sılje Nordseth Müzik Music: John
Erık Kaada Oyuncular Cast: Arıanıt Berısha, Sany Lesmeıster,
Nadja Soukup, Nına Zanjanı, Igor Necemer, Trond Fausa
Aurvåg, Frıdtjov Såheım, Morten Ilseng Rısnes Yapımcı
Producer: Bent Hamer Yapım Production Co.: BulBul Fılm,
Pandora Fılm, Fılmımperıet, ZDF/ARTE Dünya Hakları World
Sales: The Match Factory Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir
Film

Bent Hamer
1957’de Norveç’te, Oslo yakınlarındaki
Sandefjord’da doğdu. Yönetmen, senarist ve
yapımcıdır. Stockholm Üniversitesi’nde ve
Stockholm Sinema Okulu’nda edebiyat ve sinema
eğitimi aldı. Öğrenimini bitirdikten sonra yedi
kısa film ve belgesel çekti. Bunlardan Applause /
Alkış (1994) Norveç’te en iyi kısa film dalında
Amanda Ödülü’nü kazandı. 1995’te Cannes’da
Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen Yumurtalar ilk
uzun metrajlı filmidir.
Born in 1957 in Sandefjord, near Oslo, Norway. He studied
literature and film at the University of Stockholm and at Stockholm
Filmskola. Since finishing his studies in 1989, he has directed
seven shorts and documentaries and teaches film at college level.
With Applause he received the Amanda Award for Best Short in
1994. Eggs is his debut feature and was shown in the Directors’
Fortnight at 1995 Cannes Film Festival.

Set in the small fictional Norwegian town Skogli on
Christmas Eve, a puzzle of characters intersects with
each other in different stories in Home for Christmas. An
eclectic mix of townsfolk cross paths in several
interwoven stories of humor and tragedy, tenderness
and desperation, forgiveness and hope, birth and death,
reconciliation and frustration: Doctor Knut delivers a
baby, his friend Paul’s marriage is about to collapse,
schoolboy Thomas wants to spend time with his
Muslim friend Bintu, Karin prepares for a passionate
night with her married lover, drunkard Jordan meets
his childhood friend Johanne. From a wide range of
ages and social classes, these characters are always open
for forgiveness and hope. These stories bring forward
the theme of living together in all aspects and explore
love at any age and in all its phases, from giving birth to
dying. Home for Christmas is a modern A Christmas
Carol based on a selection of short stories from the
Norwegian author Levi Henriksen’s collection Only Soft
Presents under the Tree (Bare mjuke pakker under treet).
Bent Hamer’s latest film has made its world premiere at
the 2010 Toronto Film Festival and its European
premiere at the 2010 San Sebastian Film Festival.

Filmleri F›lmography
1998 Güneşli Bir Gün Water Easy Reach
2003 Mutfak Hikâyeleri Kitchen Stories
2005 Factotum
2008 O’Horten
2010 Yeni Yıl Home for Christmas
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İŞE YARAMAZ
CHANTRAPAS

FRANSA-GÜRCİSTAN FRANCE-GEORGIA / 2010 / 35 mm
Renkli Colour / 122’
Yönetmen Director: Otar Iosselıanı Senaryo Screenplay: Otar
Iosselıanı Görüntü Yön. Director of Photography: Lıonel Cousın &
Julıe Grünebaum Kurgu Editing: Otar Iosselıanı & Emmanuelle
Legendre Müzik Music: Djardjı Balantchıvadze Oyuncular Cast:
Dato Tarıelashvılı, Tamuna Karumıdze, Fannıy Gonın, Gıvı
Sarchımelıdze Bulle Ogıer, Pıerre Etaıx, Bogdan Stupka
Yapımcı Producer: Martıne Marıgnac Yapım Production Co.:
Pıerre Grıse Productıons, Sanguko Fılms, Mınıstere de la
Culture et Centre Natıonal de la Cınematographıe Dünya
Hakları World Sales: Les Fılms du Losange

Otar Iosselıanı
1934’te Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te doğdu.
1952’de Devlet Konservatuarı’nı bitirerek
bestecilik, orkestra şefliği ve piyanistlik dallarında
diploma aldı. Moskova’da Devlet Sinema
Enstitüsü’nde okudu. İlk filmi Giorgobistve /
Kasım (1966) ile Cannes’da FIPRESCI Ödülü
kazandı. 1982’de Fransa’ya yerleşti. Les Favoris de
la lune (1984), Et la lumiere fut (1989), La chasse
au papillons / Kelebek Avı (1992), Brigands-Chapter VII / Haydutlar
(1996) gibi filmleri çeşitli uluslararası festivallerde ödüllendirildi.
Lundi matin / Pazartesi Sabahı (2002) Berlin’de Altın Ayı kazandı.
2002’de İstanbul Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü
aldı. İşe Yaramaz (2010) son filmidir.
Born in 1934 in Tbilisi, Georgia. He graduated from the State
Conservatory in 1952 with a diploma in composition, conducting
and piano. Later he went to Moscow to study at the State Film
Institute (VGIK). His first feature film, Giorgobistve / November
(1966), won a FIPRESCI prize at Cannes. In 1982, he emigrated to
France. Several of films were awarded at international festivals: Les
Favoris de la lune / Favorites of the Moon (1984), Et la lumiere fut /
And Then There Was Light (1989), Brigands-Chapter VII (1996).
Lundi matin / Monday Morning (2002) won a Silver Bear at Berlin.
He received the Istanbul Film Festival’s Lifetime Achievement
Award in 2002. Chantrapas (2010) is his latest feature.

“İşe yaramaz” ve “itilmiş” anlamı taşıyan “chantrapas”
sözcüğü Fransızca “chantera pas” (şarkı söyleyemez)
deyişinden Rusça’ya geçmiş. Otar Iosselani’nin baş
karakteri Nicolas da bir chantrapas: “Sovyetler Birliği’nde
sansüre uğramış, Batı’da ise umduğu kadar iyi
karşılanmamıştır. Victor Hugo, Fritz Lang, Tarkovski…
hepsi dışlanmışlardır; chantrapas olarak anavatanlarından
ayrılmaya zorlanmış, bağırları yanık bir şekilde
bilmedikleri sularda yüzmüşlerdir.” Nicolas kendini
özgürce ifade etmekten başka bir isteği olmayan bir
sinemacıdır. Gürcistan günlerinden itibaren, eserlerinin
kurallara aykırı olduğunu düşünen “ideologlar” onu
susturmak ister. Kararlı bir tavırla karşı karşıya kalan
Nicolas doğduğu topraklardan ayrılıp, özgürlük ve
demokrasi diyarı olan Fransa’ya gider; fakat bu “saadet
hali” uzun sürmez. Iosseliani’ye göre, kendi hayat
hikâyesiyle epey benzerlik taşımasına rağmen film
otobiyografik bir eser değil. Emektar yönetmen, filmleri
yasaklanmış olsa bile Sovyetler Birliği’nde istediği her
şeyi er geç yapabildiğini belirtiyor: “İşe Yaramaz bence bir
grup sinemacıyı anlatıyor. Sansürün üstesinden
gelebilenlerimiz bir elin parmaklarını geçmiyor: Sergey
Paradjanov, Andrey Tarkovski, Georgui Chenguelaia,
Gleb Panfilov, Alexandre Askoldov…”
“Chantrapas” is a Russian word inspired by the French
“chantera pas” (won’t sing), meaning “good for
nothing”, the excluded. Otar Iosselani’s main character
Nicolas is a chantrapas: “He is censored in the Soviet
Union, and less well received than he expects in the
West. Victor Hugo, Fritz Lang, Tarkovski, all were
excluded, they were chantrapas, forced to leave their
native countries, not knowing very well how to swim in
the unknown waters, each with an inner wound.”
Nicolas is an artist, a filmmaker, who asks for nothing
more than to be able to express himself in freedom.
From the start in Georgia, the “ideologues” wish to
silence him, considering his work not in tune with the
rules in place. Faced with their determination, Nicolas
leaves his native country for France –land of freedom
and democracy. But the “state of grace” will be short
lived. Despite strong resemblances to his own life,
according to Iosseliani, this is not an autobiographical
film. The veteran director states that in the end, he
always managed to do everything he wanted in the
Soviet Union, even if his films were banned: “For me,
Chantrapas is the portrait of a collection of filmmakers.
Those of us who managed to overcome censorship,
which may be counted on the fingers of the hand:
Sergei Paradjanov, Andrei Tarkovski, Georgui
Chenguelaia, Gleb Panfilov, Alexandre Askoldov…”

150

Nikita Mikhalkov’un Oscar ödüllü Güneş Yanığı’nı bir
üçleme haline getirmek için art arda çektiği iki filmden
ilki olan Güneş Yanığı 2, yönetmenin canlandırdığı
General Kotov ve kızı Nadya’nın İkinci Dünya Savaşı
yıllarında verdikleri hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Mikhalkov yalnızca Alman ordusunu değil, generali
idama mahkûm eden Sovyet yetkilileri de sorguluyor ve
filmini buna uygun biçimde iki koldan ilerletiyor. Nadya
babasını bulmaya çalışırken Alman askerlerin sudan
sebeplerle başlattıkları katliamlara tanık oluyor, General
ise yurttaşlarının da düşmanları kadar hatalı olduğunu
anlıyor. Yönetmen iki taraftan birini suçlamak ya da
yüceltmek yerine izleyiciyi savaş deneyimine ortak etmeyi
amaçladığından, filmi ustalıkla çekilmiş, görkemli
çatışma sahneleriyle oluşturuyor. Birbirini izleyen
gösterişli sekansların dile getirdiği en ilginç tespit ise
önemsiz kararların, küçük düşüncesizliklerin ya da
dikkatsizliğin çok büyük trajedilere yol açabilmesi. Güneş
Yanığı 2 süresi beş saati aşacak bir epiğin ilk yarısını
oluşturduğu için, filmin tek başına bütünlük taşıdığını
söylemek ya da duygusallığın dozunun arttığı kimi
bölümler hakkında kesin bir yargıya varmak zor. Ancak
Mikhalkov’un büyük bir prodüksiyonun altından başarıyla
kalktığını ve keyifle izlenen bir filme imza attığını
söylemek mümkün.
– Eren Odabaşı
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GÜNEŞ YANIĞI 2
UTOMLYONNYE SOLNTSEM 2:
PREDSTOYANIE
THE EXODUS – BURNT BY THE
SUN 2
RUSYA RUSSIA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 150’
Yönetmen Director: Nıkıta Mıkhalkov Senaryo Screenplay: Nıkıta
Mıkhalkov, Alexandr Novototskı-Vlasov, Gleb Panfılov,
Vladımır Moıseenko Görüntü Yön. Director of Photography:
Vladıslav Opelıants Kurgu Editing: Svetolık Zajc Müzik Music:
Edward Artemyev Oyuncular Cast: Nıkıta Mıkhalkov, Oleg
Menshıkov, Nadezhda Mıkhalkova, Sergey Makovetsky,
Dmıtry Dyuzhev, Yevgenı Mıronov Yapımcı Producer: Nıkıta
Mıkhalkov Yapım Production Co.: Three T Productıons Dünya
Hakları World Sales: Wıld Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights:
Umut Sanat Filmcilik

The first of the two films that Nikita Mikhalkov shot one
after the other to complete the Academy Award-winning
Burnt by the Sun trilogy, The Exodus – Burnt by the Sun 2,
tells the story of General Kotov (portrayed by the director
himself) and his daughter Nadya’s struggle for survival
during World War II. Mikhalkov questions not only the
German army, but also the Soviet authorities that
condemned the general to death, and appropriately
develops the film from two branches. While trying to
find her father, Nadya witnesses massacres that German
soldiers launch based on paltry reasons. The general
realises that his own people are as guilty as their
enemies. As the director aims to associate the viewer
with the experience of war, instead of accusing or
aggrandising one side or the other, he builds the film on
skilfully shot, magnificent battle scenes. Successive
grandiose sequences depict an interesting finding:
insignificant decisions, a small lack of consideration or
carelessness can lead to enormous tragedies. Since
The Exodus – Burnt by the Sun 2 constitutes the first
half of a five-hour epic, it is difficult to say that the film
carries a wholeness in itself or to arrive at an absolute
opinion about segments where sentimentality increases.
However, it is possible to say that Mikhalkov successfully
handles a large production and has made a film that can
be watched with pleasure.
– Eren Odabaşı

Nıkıta Mıkhalkov
1945’te Moskova’da doğdu. Yönetmen Andrey
Konçalovski’nin kardeşidir. Henüz okuldayken
aralarında Georgi Daneliya’nın Moskova Sokakları
(1963) ve abisinin Bir Asilzade Yuvası’nın (1969)
da olduğu birçok filmde rol aldı. Moskova’daki
VGIK sinema okuluna devam etti ve 1974’te ilk
filmi Yabanda Evde, Evde Yabancı’yı çekti ve
başrolünü oynadı. 1976 yapımı Aşk Kölesi özellikle
ABD’de ilgi topladı. Urga (1992) ile Venedik’te Altın Aslan aldı. Güneş
Yanığı, 1995 İstanbul Film Festivali’nin açılış filmiydi. 1998’de büyük
bütçeli Sibirya Berberi’ni ardından 12 (2007) filmini çekti. Güneş Yanığı
2 (2010) son filmidir.
Born in 1945 in Moscow. He is the younger brother of director
Andrei Konchalovsky. While still at school, he began acting in films,
including the 1963 Walking the Streets of Moscow by Georgi Daneliya,
and his brother’s 1969 A Nest of Gentry. He attended Moscow’s
VGIK film school, and in 1974 directed and starred in his first
feature, At Home Among Strangers, Stranger at Home. His 1976 A
Slave of Love won acclaim in the United States. He received the
Golden Lion at Venice for directing 1992’s Urga. Burnt by the Sun
(1994) was the opening film of the 1995 Festival. In 1998 he
directed the big budget The Barber of Siberia and in 2007, he made
12. The Exodus – Burnt by the Sun 2 (2010) is his latest film.
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LİZBON’UN GİZLERİ
MISTÉRIOS DE LISBOA
MYSTERIES OF LISBON
PORTEKİZ-FRANSA PORTUGAL-FRANCE / 2010 / DCP / Renkli
Colour / 266’
Yönetmen Director: Raoul Ruız Senaryo Screenplay: Carlos
Saboga Özgün Roman Original Novel: Camılo Castelo Branco
Görüntü Yön. Director of Photography: André Szankovskı Kurgu
Editing: Valérıa Sarmıento & Carlos Madaleno Müzik Music:
Jorge Arrıagada & Luís Freıtas Branco Oyuncular Cast: Adrıano
Luz, Marıa João Bastos, Rıcardo Pereıra, Clotılde Hesme,
Afonso Pımentel, Léa Seydoux Yapımcı Producer: Paulo Branco
Yapım Production Co.: Clap Fılmes, Alfama Fılms Dünya Hakları
World Sales: Alfama Fılms

Raoúl Ruız
1941’de Şili’nin Puerto Montt kentinde doğdu.
Dinbilim ve hukuk eğitimi gördü, Meksika
televizyonu için senaryolar yazdı, New York’ta
ders verdi, yüzden fazla tiyatro oyunu yazdı.
1974’te, sinema danışmanlığını yaptığı Başkan
Pinochet’ye karşı gerçekleştirilen darbenin
ardından Paris’e yerleşti. 1960’lı yıllarda başlayan
başarılı meslek yaşamında sekseni aşkın film
yönetti. İlk uzun metrajlı kurmaca filmi Tres tristes tigres / Üç Üzgün
Kaplan (1968) ile Locarno Film Festivali’nde ilk ödülünü kazandı.
Born in 1941 in Puerto Montt, Chile. He studied theology and law
in Argentina, wrote scripts for Mexican TV, taught in New York,
and wrote more than 100 plays for the theatre. He moved to Paris in
1974, after the military coup against President Pinochet for whom
he acted as cinema advisor. He directed more than 80 films. His
first feature film, Tres tristes tigres / Three Sad Tigers (1968), won him
his first prize in Locarno Film Festival.

Fransız dergisi Les Inrockuptibles tarafından 2010 yılının
en iyi filmi olarak gösterilen Lizbon’un Gizleri, galasını
Toronto Film Festivali’nde yaparak izleyicilerini
Portekiz’den Fransa, İtalya ve hatta Brezilya’ya uzanan
bir seyahate, macera ve kaçamaklardan, tesadüf ve
ifşaatlardan, duygu ve vahşi tutkulardan, intikamdan,
ilişkilerden oluşan bir kasırgaya sürüklüyor. Entrikalar ve
gizli kimliklerin Lizbon’unda, kaderleri bir şekilde on dört
yaşındaki babasız ve soyadsız Pedro da Silva’nın
kaderine bağlı birkaç kişiyle tanışırız. Aristokrat
çapkınların soyundan gelen ve daha sonra adalet için
mücadele veren bir kahramana dönüşen Rahip Dinis,
kıskançlıkla delirip intikam almak için yola çıkan bir
kontes, kana susamış bir korsan olarak servetini kazanan
zengin bir işadamı ve bunlar gibi daha nicesinin yolu,
ana kahramanın gerçek kimliğinin arandığı bu hikâyede
bir araya gelir. Portekizli Camilo Castelo Branco’nun
19. yüzyılda geçen romanındaki Lizbon, gizli geçitler ve
tesadüflerle dolu aldatıcı bir labirent. Lizbon’un Gizleri, en
iyi Fransız filmine verilen Louis-Delluc Ödülü’nü ve 2010
San Sebastian Film Festivali’nde En İyi Yönetmen
Ödülü’nü kazandı.
Considered by the French magazine Les Inrockuptibles as
the best film of the year 2010, Mysteries of Lisbon
premiered at Toronto Film Festival where it plunged the
viewer into a whirlwind of adventures and escapades,
coincidences and revelations, sentiments and violent
passions, vengeance, love affairs, all wrapped in a
rhapsodic voyage that takes us from Portugal to France,
Italy, and as far as Brazil. In this Lisbon of intrigue and
hidden identities, we encounter a series of characters all
somewhat linked to the destiny of Pedro da Silva, 14year-old orphan in a boarding school, coping with
bullies, with no family or a name. Father Dinis, a
descendent of the aristocratic libertines, later becomes a
hero who defends justice, a countess maddened by her
jealousy and set on her vengeance, a prosperous
businessman who had mysteriously made his fortune as
a bloodthirsty pirate; these and many more, all
searching for the true identity of our main character as
their paths cross. Based on a 19th-century Portuguese
novel by Camilo Castelo Branco this Lisbon is an elusive
labyrinth full of secret passageways and coincidences.
Mysteries of Lisbon won the Louis-Delluc Prize for Best
French Film and also at San Sebastian Film Festival
Best Director Award in 2010.
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FLAMENKO FLAMENKO
FLAMENCO FLAMENCO

İSPANYA SPAIN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Carlos Saura Senaryo Screenplay: Carlos
Saura Görüntü Yön. Director of Photography: Vıttorıo Storaro
Kurgu Editing: Vanessa Marımbert Müzik Music: Isıdro Muñoz
Katılanlar Participants: José Mercé, Estrella Morente, Sara
Baras, Paco de Lucıa, Nıña Pastorı, Farruquıto, Mıguel
Poveda, Marıa Bala, Eva “Yerbabuena”, Tomatıto, Manuel
Fernández “El Carpeta” Yapımcılar Producers: Juan Jesús
Cabellero & Javıer Sánchez Garcıa Yapım Production Co.:
General de Produccıones y Dıseño (GPD) Dünya Hakları World
Sales: Imagına Internatıonal Sales

Carlos Saura
1932’de Huesca’da doğdu. İspanya’nın en
tanınmış yönetmenlerindendir. Mühendislik
eğitimi gördü. 1950-1953 arasında profesyonel
fotoğrafçılık yaptı. 1952-1957 arasında Madrid’de
sinema eğitimi aldı. İlk dönem başarılı
filmlerinden Los golfos / Sokak Serserileri (1959) ve
La caza / Av (1965) sansüre uğradı. Flamenko
Flamenko (2010) son filmidir.
Born in 1932 in Huesca. He is one of the most well-known
Spanish film directors. He was educated as an engineer. He was a
professional photographer between 1950-1953. He then studied film
in Madrid between 1952-57. Both his early successes, Los golfos / The
Hooligans (1959) and La caza / The Hunt (1965) were censored.
Flamenco Flamenco (2010) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1980 Çabuk, Çabuk Faster, Faster
1981 Kanlı Düğün Blood Wedding
1983 Carmen
1985 Büyülü Aşk El amor brujo
1995 Flamenco
1998 Tango
2007 Fadolar Fados
2009 Bendeniz Don Juan I, Don Giovanni

Önemli Filmleri Selected Fılmography
1986 Görüntülerin Anıları Memory of Appearances
1992 Yalancı Göz L’oeil qui ment
1997 Bir Cinayetin Anatomisi Généalogies d’un crime
1999 Yeniden Bulunan Zaman Time Regained
2001 Masumiyet Komedisi Comedy of innocence
2003 O Gün That Day
2005 Klimt
2010 Lizbon’un Gizleri Mysteries of Lisbon
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Bir başka kuşak. Bir başka flamenko. On beş yıl önce
Carlos Saura flamenkonun sinemasal tarihinde bir
dönüm noktasına imza attı. Flamenko, Saura-Gades
üçlemesi (Büyülü Aşk, Carmen, Kanlı Düğün) sayesinde
yolu açmış ve zamanının en iyi flamenko örneklerini
sunmuştu. Saura bu filmle işleri bir adım öteye
götürüyor; filmleri aracılığıyla zaman içinde kazandığımız
deneyim ve bilgiyle, canlı ve dinamik flamenko sanatının
günümüzdeki yeteneklerini yeni bir filmde keşfetmemizi
sağlıyor. Flamenko Flamenko, “Gerçekten güçlü ve yeni
bir flamenko olduğu konusunda hemfikiriz; hem de
ülkemizde ve sınır ötesinde yollarını bulmaya çalışan
genç yeteneklerin flamenkosu” diyen Saura’nın müzikal
sinema yaratımında sahip olduğu özel ve eşsiz tarzın en
büyük örneği olarak görülebilir. Yeni yetenekler bu filmde
yalnız değil. Eva Yerbabuena, Sara Baras, Israel Galván,
Estrella Morente, Niña Pastori, Miguel Poveda gibi yolun
başındaki pek çok isme, yaşayan en büyük üstatlar eşlik
ediyor: Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito ve
José Mercé. Julio Romero de Torres, Zuloaga ve Goya
gibi İspanyol ressamların eserlerinin devasa
röprodüksiyonları fonda dekor olarak kullanılarak
dönemin ışıklandırması ve atmosferi yakalanıyor. Film
Sevilla’da, Expo’92 sırasında “Geleceğin Fuar Pavyonu”
olarak kullanılan binada çekildi.
Another generation. Another flamenco… Fifteen years
ago, Carlos Saura marked a turning point in the movie
history of flamenco. Flamenco already had the way paved
for it thanks to the Saura-Gades trilogy (El amor brujo,
Carmen, Blood Wedding), and included the best of the
best flamenco at the time. And Carlos Saura takes it a
little step further… With the experience and knowledge
that Saura’s films have gained over time, we explore
once again the current talents in the lively and dynamic
art of flamenco, to present a new film. Flamenco,
Flamenco can be considered the greatest exponent of
Saura’s particular and personal way of producing
musical cinema. “We agree that there is a really mighty
new flamenco; a flamenco of young talents who are
seeking their way in our country and beyond our
borders”, the director writes. But the newcomers and
the really recent newcomers are not alone. In the film,
Eva Yerbabuena, Sara Baras, Israel Galván, Estrella
Morente, Niña Pastori, Miguel Poveda and many more
are accompanied by some of the great living maestros:
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito and José
Mercé. Gigantic reproductions of Spanish painters like
Julio Romero de Torres, Zuloaga and Goya are used as
backdrops to recapture the lighting and atmosphere of
those times. The film was shot in Seville, in a studio
where was once the Pavilion of the Future at Expo’92.
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AMIGO

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 128’
Yönetmen Director: John Sayles Senaryo Screenplay: John Sayles
Görüntü Yön. Director of Photography: Lee Brıones-Meıly Kurgu
Editing: John Sayles Oyuncular Cast: Chrıs Cooper, Garret
Dıllahunt, Ronnıe Lazaro, Rıo Locsın, DJ Qualls, Bembol
Roco, Joel Torre Yapımcı Producer: Maggıe Renzı Yapım
Production Co.: Anarchıst’s Conventıon Inc. Dünya Hakları
World Sales: Rezo Fılms Internatıonal

John Sayles
Sanat hayatına 1975’te romancı ve kısa hikâye
yazarı olarak başladı. 1979’da Roger Corman’ın
New World Pictures’ı için senaryo yazarı olarak
çalışmaya başladı. Aralarında Alamo, Piranha ve
Jurassic Park 4’ün de bulunduğu elliden fazla
senaryoya imza attı. Yazar, yönetmen, kurgucu
olarak çektiği ilk uzun metrajlı filmi The Return of
the Secaucus Seven (1980), Amerikan bağımsız
film girişiminin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Passion Fish (1992)
ve Lone Star / Yalnız Adam (1996) ile iki kez Oscar’a aday gösterildi.
Sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptı, kendi filmlerine şarkılar yazdı ve
Bruce Springsteen için üç video yönetti. Men with Guns (1997), Limbo
(1999), Sunshine State (2001) ve Silver City / Gümüş Şehir (2004) en
önemli filmleri arasındadır. Amigo (2007) on altıncı uzun metrajlı
filmidir.
His career began as a novelist and short story writer in 1975. In
1979, he began working as a screenwriter for Roger Corman’s New
World Pictures. He’s written more than 50 screenplays. His first
feature as writer/director/editor was The Return of the Secaucus
Seven (1980), which helped launch the American independent film
movement. He received two Oscar nominations for Best Original
Screenplay with Passion Fish (1992) and Lone Star (1996). His
noteworthy films include Men with Guns (1997), Limbo (1999),
Sunshine State (2001) and Silver City (2004). He also acted in films,
theatre, wrote songs for his own films, and directed three videos for
Bruce Springsteen. Amigo (2007) is his 16th feature film.

Amerikalı bağımsız sinemacı John Sayles yeni filminde
izleyiciyi 1900 yılındaki Filipinler-Amerika savaşına
götürüyor. Tamamı Filipinler’de çekilen film,
İspanyolların yenilgisinden sonra küçük, kırsal San Isidro
köyünde konuşlanmış, işgal “korumalığı” yapan bir bölük
ABD askeri etrafında dönüyor. Yankilerin “Amigo”
dediği, herkesçe saygı gören Rafael adlı yaşlı başlı bir
yerlinin önderliğinde köylüler kurallar koyan, sokağa
çıkmayı yasaklayan işgal kuvvetleriyle baş etmeye
çalışmaktadır; fakat en önemli gerilim, sürdürülen
direnişe liderlik eden isyancı grup ile köylülerin
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Amigo’nun kardeşi
Simon isyancıların lideridir ve oğlu da onlara katılmak
için evden kaçmıştır; bu nedenle Amigo sürekli köylüler
ile ailesi arasında kalmaktadır. Tarafların birbirini
anlamadığı ya da güvenmediği, fakat herkesin birlikte
yaşamak zorunda kaldığı “pis bir savaşın” ortasında
köylüler hayatta kalmaya çalışır. Sayles bu filminde, çok
az hatırlanan bu tarihi süreçle Irak ve Afganistan’daki
güncel gelişmeler arasında paralellikler kuruyor; bir
yandan da Amerikan sömürgeciliği ile bazı savaşların
arkasındaki emperyalist çıkarları berrak ve açık bir şekilde
inceleyerek ortaya koyuyor. Arkadaşlık ve ihanet, aşk ve
yürek parçalayan şiddet temalarıyla Amigo emperyalizmin
unutulan tarihine ve bugünün çözülemez sorunlarına
açılan bir sayfa.
In his new film, indie American filmmaker John Sayles
takes the audience to the Philippine-American War in
1900. Entirely shot on location in the Philippines, the
film revolves around the occupation “protection” by a
squad of US soldiers of San Isidro, a small, rural village
in the Philippines after the Spanish defeat. Headed by a
respected elder, Rafael, whom the Yankees refer to as
“Amigo,” the villagers are forced to deal with this
foreign presence as rules are set, curfews introduced
and small attempts at democracy initiated. But the most
significant tension lies in the village’s relationship with
a rebel group leading the resistance to the occupation.
Amigo’s brother Simon is the rebel leader, and his son
runs off to join them, so he constantly finds himself
torn between the village and his family. Neither side can
understand or trust the other, but are forced to live
together, trying to survive in the middle of a “dirty” war.
Sayles finds many parallels behind this littleremembered event in history and current events in Iraq
and Afghanistan. He provides a clear, lucid portrait and
analysis of American colonisation and the hidden
imperialism behind some of its wars. Friendship and
betrayal, romance and heart-breaking violence, Amigo is
a page torn from the forgotten history of imperialism
and a mirror of today’s irresolvable conflicts.
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ÖLÜMÜNE KAÇIŞ
ESSENTIAL KILLING

POLONYA-NORVEÇ-İRLANDA-MACARİSTAN POLAND-NORWAYIRELAND-HUNGARY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 83’
Yönetmen Director: Jerzy Skolımowskı Senaryo Screenplay: Jerzy
Skolımowskı & Ewa Pıaskowska Görüntü Yön. Director of
Photography: Adam Sıkora Kurgu Editing: Réka Lemhényı Müzik
Music: Pawel Mykıetyn Oyuncular Cast: Vıncent Gallo,
Emmanuelle Seıgneur, Zach Cohen, Iftach Ofır Yapımcılar
Producers: Jerzy Skolımowskı & Ewa Pıaskowska Yapım
Production Co.: Skopıa Fılm, Cylınder Productıons, Element
Pıctures, Mythberg Fılms Dünya Hakları World Sales: HanWay
Fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: Calınos Entertaınment

Jerzy Skolımowskı
1938’de Polonya’nın Lodz kentinde doğdu.
Polonya direniş hareketinin üyesi olan babası
Naziler tarafından idam edildi. Etnografya ve tarih
eğitimi gördü, ardından Lodz Film Okulu’na girdi.
1961’de Roman Polanski’nin yönettiği Sudaki
Bıçak’ın diyaloglarını yazdı. 1967’de Polonya’yı
terk edip önce Belçika ve Fransa’ya, ardından da
İngiltere ve Los Angeles’a gitti. Aynı yıl Berlin’de
Çıkış ile Altın Ayı kazandı. Aralarında Cronenberg’in Şark Vaatleri’nin
de bulunduğu çeşitli filmlerde rol aldı.
Born in 1938 in Lodz, Poland. His father was a member of the
Polish resistance, executed by the Nazis. He graduated from the
Lodz Film School after studying ethnography and history at college.
He wrote the screenplay for Polanski’s Knife in the Water. He left
Poland in 1967 for Belgium and France, and then to England and
Los Angeles. He won the Golden Bear at Berlin with The Departure.
He acted in Cronenberg’s Eastern Promises.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1965 Kolay Başarı Walkover
1967 Eller Yukarı Hands Up
1971 Derin Son Deep End
1972 Rua, Dam, Vale King, Queen, Knave
1978 Haykırış The Shout
1984 Başarı En Güzel İntikam Success Is the Best Revenge
2008 Anna ile Dört Gece Four Nights with Anna
2010 Ölümüne Kaçış Essential Killing

Yönetmen Skolimowski, Ölümüne Kaçış’ın öyküsünü,
Polonya’da, yaşadığı ormandan birkaç mil uzakta bir yere
ABD askeri uçaklarının inmesi üzerine oluşturdu.
Skolimowski, film için yaptığı araştırmalar sırasında, bu
operasyonun gizli tutulduğunu ve ABD ordusunun teröre
karşı savaş için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde “CIA kara
mevzileri” oluşturmuş olduğunu öğrendi. Film çölde
askeri güçler tarafından yakalanan bir adamın öyküsünü
anlatıyor. Adam, Avrupa’nın bir yerindeki gizli bir gözaltı
merkezine götürülürken içinde bulunduğu araç kaza
yapınca çöldeki yuvasından dünya kadar uzakta, karla
kaplı bir ormanda serbest kalır ve kaçmaya başlar. Varlığı
resmen kabul edilmeyen, bir ordu tarafından amansızca
takip edilirken, yoluna çıkan herkesi öldürmesi
gerekecektir. Film boyunca kişi ya da yer adları
belirtilmez. Skolimowski kovalamaca fikrini ve avcı ile av
arasındaki ilişkiyi hayatta kalmak için verilen ilkel bir
mücadele olarak işlerken, kendi deyimiyle “bir insana
karşı duyduğumuz empatinin ölçüsünü” zorluyor: “Konu
en ham, çiğ haline indirgendi. Hayatta kalmak önemliyse
insanın öldürmekten başka seçeneği olmayabilir. Bu filmi
izleyen birinin sadece 83 dakikalığına önyargılarından
kurtulup ana karakterle birlikte bu ilkel yolculuğa çıkması
beni memnun eder.”
Director Skolimowski was inspired for the basic plot of
Essential Killing when US military planes landed a few
miles from where he lives in a forest in Poland. During
his research for the film, Skolimowski found out that
the whole operation was quite undercover, and that
there were “CIA black sites” around Europe for the sake
of US military’s war on terror. The film tells the story of
a man, captured in the desert by military forces. He is
being transported to a secret detention centre
somewhere in Europe. When the vehicle he is in
crashes, he finds himself suddenly free and on the run
in a snow-blanketed forest, a world away from the desert
home he knew. Relentlessly pursued by an army that
officially does not exist, he must kill anyone who strays
into his path. During the film no names of persons or
locations are mentioned. Skolimowski explores the idea
of chase, the relation between the predator and the prey
through a primal struggle for survival and “tests the
measures of our empathy for a human being” in his
words: “Matters have been reduced to brute basics. If
survival is essential, one might have no choice but to
kill. It will satisfy me most if anyone watching this film
will feel, for a mere 83 minutes, free of any preordained
judgements and will get involved in the primal journey
together with the main character.”
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ÖZGÜRLÜK YOLU
THE WAY BACK

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 133’
Yönetmen Director: Peter Weır Senaryo Screenplay: Keıth R.
Clarke & Peter Weır Özgün Roman Original Novel: The Long
Walk: The True Story of a Trek to Freedom, Slavomır Rawıcz
Görüntü Yön. Director of Photography: Russell Boyd Kurgu
Editing: Lee Smıth Müzik Music: Burkhard von Dallwıtz
Oyuncular Cast: Colın Farrell, Ed Harrıs, Jım Sturgess, Dragos
Bucur, Alexandru Potocean, Saoırse Ronan, Gustaf
Skarsgard, Mark Strong, Jım Sturgess, Sally Edwards Yapımcı
Producer: Jonı Levın, Peter Weır, Nıgel Sınclaır, Duncan
Henderson Yapım Production Co.: Exclusıve Fılms Dünya Hakları
World Sales: Exclusıve Fılm Dıstrıbutıon Türkiye Hakları Turkish
Rights: Medyavizyon

Peter Weır
1944’te Avustralya’nın Sydney kentinde doğdu.
1970’lerde bağımsız yenilikçi Avustralya
sinemasının öncülerinden biri oldu. İlk filmleri
Picnic at Hanging Rock / Hanging Rock’da Piknik
(1975) ve The Last Wave / Son Dalga’dır (1977).
Gallipoli / Gelibolu (1981) ve Oscar adayı Master
and Commander / Dünyanın Uzak Ucu (2003) gibi
tarihi dramlar, Witness / Kanıt (1985), The Year of
Living Dangerously (1982) gibi gerilim filmleri ve Oscar adayı Dead
Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği (1989), Fearless / Korkusuz (1993),
The Truman Show / Truman Şov (1998) ve yine Oscar adayı Green
Card / Yeşil Kart (1990) gibi dramlar yönetti. Sık kullandığı temalar
doğayla savaş, tehlike, bilinmezlik, kültürel gerilimler ve gizemdir.
The Way Back / Özgürlük Yolu (2010) son filmidir.
Born in 1944 in Sydney, Australia. He is a pioneering figure of
the new independent Australian cinema in the 1970s. His breakout
films were Picnic at Hanging Rock (1975) and The Last Wave (1977).
He worked on several genres, from historical dramas such as
Gallipoli (1981), and Oscar nominee Master and Commander (2003),
thrillers like Witness (1985), The Year of Living Dangerously (1982),
and dramas like Oscar nominee Dead Poets Society (1989), Fearless
(1993), The Truman Show (1998), and Oscar nominee Green Card
(1990). His signature themes are battle with nature, danger,
uncertainty, cultural tensions, and mystery. The Way Back (2010) is
his latest film.

Ortak yapımcılığını National Geographic
Entertainment’ın üstlendiği bu film, yönetmen Peter
Weir’in, Master and Commander: The Far Side of the
World / Dünyanın Uzak Ucu’ndan yedi yıl sonra çektiği ilk
film. Klasik bir İkinci Dünya Savaşı dramı, ancak aynı
zamanda bir yol filmi olan Özgürlük Yolu, Sovyet esir
kampından kaçan mahkûmların kışın en soğuk
günlerinde Sibirya’dan Hindistan’a kadar dört bin mil
yürümelerini konu alıyor. Verdiği bir röportajda Weir
“Son yıllarda bir şeyler değişti. 11 Eylül’den beri ‘Gerçek
bir hikâyeye dayanır’ bilgisi, bir filmin niteliği olarak öne
çıktı, çünkü tam o günde gerçeğin kendisi kurgudan
daha tuhaf bir hale geldi” diyor. Esin kaynağı olan
Slavomir Rawicz’in 1956’da yazdığı The Long Walk / Uzun
Yürüyüş adlı kitabın aslında büyük ölçüde kurgu olduğu
ortaya çıkınca Weir bu yolculuğu yapan gerçek insanları
tanıyan bir İngiliz istihbarat subayının torunlarının izini
sürdü. Filmde, genç Polonyalı Janusz, Zoran, kendine
“Bay Smith” diyen alaycı bir Amerikalı, dövmeli gangster
Valka gibi mahkûmlar ve daha sonra onlara katılan
mülteci İrena’yla Sibirya’yı geçmek için sarf ettikleri çaba
anlatılıyor. Başlarına konan bir ödül yüzünden peşlerine
düşenlerle mücadele etmenin yanı sıra,
kahramanlarımızın Sibirya’nın şiddetli kışını ve
sonrasında Gobi Çölü’nü aşarak Himalayalar’ı geçip
Hindistan’a, yani güvenli bir yere ulaşmaları gerekiyor.
İnsana karşı doğa, insan dayanıklılığının bir ölçütü…
This is director Peter Weir’s first new film seven years
after Master and Commander: The Far Side of the World.
A classic World War II drama, but also a road movie,
The Way Back follows prisoners escaping from a Soviet
gulag by walking 4,000 miles from Siberia to India in
the dead of winter. The film was co-produced with
National Geographic Entertainment. In terms of
filmmaking, he states in an interview, “something’s
changed in the last few years. Since 9/11 this idea of
‘based on a true story’ as a qualification of your film has
risen. Because on that day, truth became stranger than
fiction.” In fact, he discovered that the 1956 book The
Long Walk, by Slavomir Rawicz, from which the film
was inspired, was largely fabricated. Weir tracked down
descendents of a British intelligence officer who
encountered real-life people who did make the journey.
The film depicts the efforts of Janusz, a young Polish
man, to trek across Siberia with a group of inmates,
including Zoran, a cynical American who calls himself
“Mr. Smith”, and tattooed gangster Valka, later joined
by another refugee, Irena. With a bounty on their heads,
they need to overcome first the fierce winter of Siberia
and then through the Gobi desert crossing the
Himalayas to reach India, to safety. Man versus nature,
a test of human endurance…
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O AĞACIN ALTI
SHAN ZHA SHU ZHI LIAN
UNDER THE HAWTHORN TREE
ÇİN CHINA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 114’
Yönetmen Director: Zhang Yımou Senaryo Screenplay: Yın
Lıchuan & Gu Xıaobaı Özgün Roman Original Novel: A Meı
Görüntü Yön. Director of Photography: Zhao Xıaodıng Kurgu
Editing: Meng Peıcong Müzik Music: Chen Qıgang Oyuncular
Cast: Zhou Dongyu, Shawn Dou, Xı Meıjuan, Lı Xuejıan, Cheng
Taıshen, Sa Rına, Lu Lıpıng, Jıang Ruıjıa, Yu Xınbo, yı Xınyun
Yapımcılar Producers: Cao Huayı, Bıll Kong, Zhang Weıpıng,
Hugo Shong Yapım Production Co.: Beıjıng New Pıcture Fılm
Co. Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch

Zhang Yımou
1951’de Çin’in Xian kentinde doğdu. Pekin
Sinema Akademisi’nde öğrenim gördükten sonra,
görüntü yönetmeni olarak sinema kariyerine
başladı. Ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. İlk
filmi Kızıl Darı Tarlaları ile Berlin Festivali’nde
Altın Ayıyı aldı. Dünyanın en saygın ve önemli
yönetmenlerinden biri kabul edilmektedir.
Born in 1951 in Xian, China. He graduated
from the Beijing Film Academy in 1982. After receiving national
and international prizes for his work as a cinematographer, in 1987
he made his debut as a director, Red Sorghum, which was an
immediate international success and received the Golden Bear in
Berlin. He is one of the most influential and widely respected
filmmakers working today.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1988 Kızıl Darı Tarlaları Red Sorghum
1991 Kırmızı Fener Raise the Red Lantern
1994 Yaşamak Lifetime
2000 Mutlu Günler Happy Times
2002 Kahraman Hero
2004 Parlayan Hançerler House of Flying Daggers
2010 Kadın, Silah ve Erişte A Woman, A Gun, and A Noodle Shop
2011 O Ağacın Altı Under the Hawthorn Tree

Masum bir liseli kız olan Jing, Kültür Devrimi sırasında
“yeniden eğitilmesi” için uzak bir dağ köyüne gönderilir.
Babası bir “sağcı” olarak hapsedilen, dışlanan annesi üç
çocuğunu beslemek için mücadele eden Jing, tek bir
yanlış hareketin hayatlarını mahvedeceğini bilir. Sürdüğü
temkinli ve sessiz yaşam, seçkin bir asker ailesinin
çekici oğlu Sun’a âşık olmasıyla bozulur. Sosyal
konumlarındaki fark göz önüne alındığında ikisi arasında
bir aşkın doğması düşünülemez olmanın ötesinde
tehlikelidir, ancak birbirlerine karşı müthiş ve inkâr
edilmez bir çekim duyarlar. Aşkları saf, tutku dolu ve gizli
bir şekilde filizlenir. İlişkilerini herkesten, özellikle de tek
isteği Jing’in geleceğini ne pahasına olursa olsun garanti
altına almak isteyen annesinden gizli tutarlar. Derken, bir
gün Sun ortalıktan kaybolur... Hayatları sonsuza dek
değişecektir. Ai Mi’nin, Jingqiu’nun günlüklerinden yola
çıkarak, onun gerçek yaşam öyküsünden esinlenerek
yazdığı, 2007 tarihli popüler romanından uyarlanan
O Ağacın Altında, Çin’de gişe rekorlarını alt üst etti.
Zhang Yimou “Bu öykü üzerinde çalışırken en iyi
yöntemin en basit dili kullanmak olduğuna karar verdim.
İzleyicilere oyuncuların performansları üzerinden yavaşça
ve sessizce rehberlik etmek istedim. Bu, daha önce
yaptığım, göz alıcı renklere ve ayrıntılı koreografiye
odaklanmış şeylerden farklı” diyor.
Jing, an innocent high school girl, is sent to a remote
mountain village for “re-education” during the Cultural
Revolution. With her father imprisoned as a “rightist”,
her ostracised mother struggles to support three
children, Jing knows that one wrong move and their
lives could be destroyed. Her cautious, quiet existence is
disrupted when she falls for Sun, the charming son of
an elite military family. Given the difference in their
social backgrounds, romance between the two is
unthinkable, and dangerous. But their mutual attraction
is fierce and undeniable. Their romance blossoms,
pure, passionate and in secret. They keep their relation
secret, especially from Jing’s mother, whose only desire
is that her daughter ensures a future for herself at all
cost. Then Sun disappears... Their lives will change
forever. Adapted from the popular 2007 novel by Ai Mi,
which is based on the real life of Jingqiu, who shared
her diary with the author, Under the Hawthorn Tree
broke box-office records in China. “When I was working
on this story, I thought it would be best to use the
simplest language. I wanted to guide audiences through
the actors’ performances in a slow and quiet manner.
It’s different from what I did before, which focused on
dazzling colours and elaborate choreography,” Zhang
Yimou said.
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Belli başlı film festivallerinde öne çıkan, dünyanın dört
bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan bu bölüm,
en son sinema akımlarını yansıtıyor.
The premıere showcase of outstandıng and multı-awarded
fılms screened ın other leadıng festıvals, reflectıng the
current trends ın world cınema.

Tema Sponsoru Theme Sponsor

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN
FROM THE WORLD OF FESTIVALS

EYLÜL YAĞMURU
MATAR AYLOUL
SEPTEMBER RAIN
SURİYE SYRIA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 88’
Yönetmen Director: Abdellatıf Abdelhamıd Senaryo Screenplay:
Abdellatıf Abdelhamıd Görüntü Yön. Director of Photography:
Jude Koranı Kurgu Editing: Ra’ouf Zaza Müzik Music: Isam Raf’e
Oyuncular Cast: Ayman Zeıdan, Summer Samy, Qasem Malho,
Hazem Zeıdan, Jamal Qebesh, Yamen El Hajlı, Majd Rıyadh,
Maysoun Asad, Lıwa Yazejı, Mazen Abbas Yapımcı Producer:
Abdellatıf Abdelhamıd Yapım Production Co.: Realfılms Dünya
Hakları World Sales: Abdellatıf Abdelhamıd

Abdullatıf Abdulhamıd
1954’te Suriye’de doğdu. 1981’de Moskova
Sinema Okulu’ndan mezun oldu. Okul yıllarında
Good Night!, An Old Lesson ve Upside Down adlı
kısa filmleri, daha sonra Umniyat / Dilekler ve
Aydina / Ellerimiz adlarında iki belgesel çekti.
1983’te Mohammad Malas’ın yönetmen
asistanlığını yaptı. 1987’de Usama Mohammad’ın
Nujum al-Nahar / Gündüz Yıldızları’nda başrol
oynadı. 1988’de ilk filmi Layali ibn awa / Çakal Geceleri’ni çekti ve bu
filmiyle ödül kazandı.
Born in 1954 in Syria. He graduated from Moscow School for
Cinematography in 1981. During his studies, he made the shorts
Good Night!, An Old Lesson and Upside Down. He also made two
documentaries Umniyat / Wishes and Aydina / Our Hands. He was
assistant director for Mohammad Malas in 1983. In 1987, he played
the lead in Stars in Broad Daylight by Usama Mohammad. In 1988,
he directed his debut award-winning Layali ibn awa / The Nights of
the Jackal.

Abdellatif Abdelhamid’in dokuzuncu filmi olan Eylül
Yağmuru, mecazi anlatımlarla komik abartılar arasında
gidip geliyor. Hepsi müzikle uğraşan bir baba ve altı
yetişkin oğlundan oluşan bu sıradan ailenin her üyesi
onulmaz aşk yaralarından muzdariptir. Oğlanlardan biri
her gün Şam sokaklarında gezerek kalbinin sahibinden
bir bakış almaya çalışırken, bir diğeri de her sabah,
direksiyonun başına geçecek “prensesi”nin arabasını
yıkamaktadır. Diğer dört kardeş dört kız kardeşe
delicesine âşıktır ve seyirci için sanki dört defa tekrar
eden tek bir aşktır yaşanan. Baba da âşıktır ve en sevdiği
şey, yağmur yağarken sevgilisiyle doğada, arabanın
içinde zaman geçirmektir; ancak sonradan, bu yağmurun
gerçek yağmur olmadığını anlarız. Film mutlu başlasa
da, hiç beklemediğimiz halde, bu mutluluk devam
etmez. Müziğin çok önemli bir rol oynadığı, gerçeküstü
dokunuşlar ve görsel simgelerle dokunmuş Eylül
Yağmuru, 2010 Şam Film Festivali’nde Bronz Ödül
kazandı.

“Yabancılar Caddesi’nde küçük bir kahvehane gibi aynı /
Sevgi … herkese açıktır.”
– Küçük Bir Kahvehane Gibi, Mahmut Derviş
İsrailli sinemacı ve Tel Aviv Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Yael Perlov, Abed Natuf’un fikrinden hareketle
İsrailli ve Filistinli sinemacıları bir araya getirdi. Kahvenin
Ortadoğu kültürel kimliğinin ve sosyal gerçekliğinin bir
parçası olduğu ve farklı insanlar arasında bağ kurduğu
varsayımını temel alan katılımcılar, kahveden esinlenen,
kurmaca veya belgesel türünde sekiz kısa film çekmek
üzere yola koyuldu. Tüm öğrenciler kendi belgesel veya
kurmaca filmlerini yazdı, grup olarak da filmlerinde
birbirlerine yardımcı oldu. Öğrenciler ayrıca profesyonel
sinemacılarla ve İsrailli ve Filistinli entelektüellerle
görüşmeler yaparak farklı kültürleri sinema, şiir ve
edebiyat merceğinden tanıma fırsatı buldu. Programda
Eti Tsicko’nun Seçmeler; Aya Somech’in Eva Gidiyor;
Murad Nassar’ın Wajeh; Eitan Sarid’in Yafa’ya Seyahat;
Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo ve Murad Nessar’ın
Filistin’den Bir Fincan Kahve; Maysaloun Hamoud’un
Sabah Şerifleri; Gazi Abu Baker’in Adam ve Saat ve Elite
Zexer’in Tasnim adlı filmleri yer alıyor. Film, Tel Aviv
Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nün desteğiyle
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali kapsamında
hazırlanmış.
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KAHVE - GERÇEKLE HAYAL ARASINDA
CAFÉ-BEIN METZIUT LEDIMION
COFFEE-BETWEEN REALITY AND
IMAGINATION
İSRAİL-FİLİSTİN ISRAEL-PALESTINE / 2010 / DigiBeta / Renkli
Colour / 95’
Yönetmenler Directors: Maysaloun Hamoud, Elıte Zexer, Murad
Nessar, Etı Tsıcko, Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo, Gazı Abu
Baker, Aya Somech, Eıtan Sarıd Yapımcı Producer: Yoav Shavıt
Yapım Production Co.: Tel Avıv Unıversıty Fılm & TV Dept. Dünya
Hakları World Sales: Tel Avıv Unıversıty Fılm & TV Dept.

Switching between symbolic metaphors and comic
exaggerations, this is the ninth film directed by
Abdellatif Abdelhamid. An unsophisticated family of a
father and his six adult sons, all musicians, seem all to
be suffering from incurable love symptoms. One of
them roams the streets of Damascus everyday, running
after a single look at his sweetheart; another keeps
washing his lover’s car every morning, waiting for his
“princess” to sit behind the steering wheel. The other
four brothers are deeply in love with four sisters, giving
the impression to the onlooker that it is a single love
story but repeated four times. The father is in love, too.
His finest time is spent with his sweetheart in nature,
inside his old car and in the rain, which we will later
find that it is not natural rain. The film, however, takes
an unexpected turn unlike its happy beginnings.
September Rain has won the Bronze Award at Damascus
Film Festival in 2010. Surreal touches and visual
metaphors are ample in the film, in which music plays
a vital role.

Etı Tsıcko, Aya Somech, Murad Nassar, Eıtan Sarıd,
Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo, Maysaloun Hamoud,
Gazı Abu Baker, Elıte Zexer
Eti Tsicko 1982’de Aşkelon’da doğdu. Aya Somech, 1974’te İsrail’de
doğdu. Murad Nessar, 1979’da Amman’da doğdu. Eitan Sarid
1982’de Hayfa’da doğdu. Kareem Karaja 1972’de Hebron’da doğdu.
Ameer Ahmarwo 1977’de Hebron’da doğdu. Maysaloun Hamoud
1982’de Macaristan’da doğdu. Gazi Abu Baker 1962’de Akka’da
doğdu. Elite Zexer 1980’de Petah Tikva’da doğdu.
Eti Tsicko was born in Ashkelon in 1982. Aya Somech was born
in 1974 in Israel. Murad Nessar was born 1979 in Amman. Eitan
Sarid was born in 1982 in Haifa. Kareem Karaja was born in 1972 in
Hebron. Ameer Ahmarwo was born in 1977 in Hebron. Maysaloun
Hamoud was born in Hungary in 1982. Gazi Abu Baker was born
in 1962 in Acre. Elite Zexer was born in Petah Tikva in 1980.

Filmleri Fılmography
1991 Sözlü Mektuplar Verbal Letters
1994 Yağmurun Yükselişi The Ascent of Rain
1998 Ruh Rüzgârı The Spirit Breeze
2001 İki Ay ve Bir Zeytin Two Moons and An Olive
2004 Dinleyici İstekleri Listeners’ Request
2006 Out of Coverage
2008 Days of Boredom
2010 Eylül Yağmuru September Rain
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“Like a small café on Strangers Avenue / It is love…
open for all.” –From Like a Small Café by Mahmoud
Darwish
Based on an idea of Abed Natuf, Israeli filmmaker and
Tel Aviv University teacher Yael Perlov brought together
filmmakers, Israeli and Palestinian, who embarked on a
journey to create eight short films, fiction or
documentary, inspired by coffee, on the premises that
coffee is part of the Middle Eastern cultural identity and
social reality, creating a connection between different
people, no matter who they are. The students each
wrote their own fiction or documentary short while, as a
group, they helped to make each other’s films. The
students also held several meetings with professional
filmmakers and Israeli and Palestinian intellectuals,
who gave the participants a chance to get to know the
different cultures through cinema, poetry and literature.
The films comprised are Audition by Eti Tsicko, Eva is
Leaving by Aya Somech, Wajeh by Murad Nassar, A Trip
to Jaffa by Eitan Sarid, A Cup of Coffee from Palestine by
Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo and Murad Nessar;
Sense of Morning by Maysaloun Hamoud, The Man and
the Clock by Gazi Abu Baker and Tasnim by Elite Zexer.
Coffee - Between Reality and Imagination is managed and
run within the International Student Film Festival, with
the support of the Film and Television Department of
the Tel Aviv University.
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IŞIK HIRSIZI
SVET-AKE
THE LIGHT THIEF
KIRGIZİSTAN-ALMANYA-FRANSA-HOLLANDA KYRGYZSTANGERMANY-FRANCE-THE NETHERLANDS / 2010 / 35 mm
Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Aktan Arym Kubat Senaryo Screenplay: Aktan
Arym Kubat Görüntü Yön. Director of Photography: Hassan
Kydyralıyev Kurgu Editing: Petar Markovıc Müzik Music: Andre
Matthıas Oyuncular Cast: Aktan Arym Kubat, Taalaıkan
Abazova, Askat Sulaımanov, Asan Amanov, Stanbek
Toıchubaev Yapımcılar Producers: Cedomır Kolar, Marc
Maschet, Altynaı Koıchumanova, Thanassıs Karathanos,
Denıs Vaslın, Karl Baumgartner Yapım Production Co.: Pallas
Fılm, Oy Art, A.S.A.P Fılms, Volya Fılms Dünya Hakları World
Sales: The Match Factory

Aktan Arym Kubat
1957’de Kırgızistan’da doğdu. Bişkek’teki Sanat
Akademisi’nden mezun oldu. 1980’li yıllarda
yapım tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.
1995’te ilk senaryosunu yazdı. 1990’dan bu yana
yönetmenlik yapmaktadır. 1993’te The Swing ile
Locarno’da Geleceğin Altın Leoparı, 1998’de The
Adopted Son ile Gümüş Leopar kazandı. 2001’de
Avrupa Sinema Akademisi (EFA) Keşif Ödülü’ne
aday gösterildi.
Born in 1957 in Kyrgyzstan. He graduated from the Art Academy
in Bishkek. He started working as a production designer in the
1980s, writing his first screenplay in 1995. He has been working as
director since 1990. He won the Golden Leopard of the Future at
Locarno in 1993 for The Swing and the Silver Leopard for The
Adopted Son in 1998. In 2001, he was nominated for the European
Film Academy (EFA) Discovery Award.

Uluslararası başarı kazanmış Kırgız yönetmen Aktan
Arym Kubat aynı zamanda başrol oynadığı bu filminde
aşkın, sadakatin, hayatın ve en önemlisi bol miktarda
kahkahanın ışığını saçan “Svet-Ake”nin (Bay Işık)
öyküsünü sunuyor. Öykü, Sovyet endüstrisinin devasa
yaratımı Toktogul hidroelektrik enerji santralinin yanında
kurulmuş bir güney Kırgız köyünde geçer. Ülke bir
devrimin tam ortasındadır. Güç, kendi zenginliklerinden
başka bir şey düşünmeyen açgözlü insanların elindedir.
Işık Hırsızı bu karanlık çılgınlığa karşı bir direniştir.
Kargaşaya rağmen insanlar, özellikle de çabuk
toparlanan elektrikçimiz sevme, acı çekme, hayatı
dostlarıyla paylaşma, sahip olduklarının keyfini çıkarma
yeteneğini kaybetmemiştir. Elektrikçi “Bay Işık”
çevresindeki insanlara ışıktan daha fazlasını getirmekten
sorumludur. Herkes pervaneler gibi onun nezaketine
çekilmektedir. “Bu film, gerçek amaçları ve sorunları olan
insanları anlatan bir belgesel değil. Bu, kurgusal öyküleri,
karakterleri ve kahramanların drama yatkın replikleri ile
gerçek bir kurgu. Sanat yoluyla düzene giren hayat,
gerçek hayatın ipliklerinden ‘dokunmuş’tur. Geçici bir
şeyi yakalamak ve ona sanatsal bir şekil vermek için
çabalamak: İşte benim hayalim bu. Her insanın kaderi
güzellikle, macerayla ve dramatik anlarla doludur.”
From the internationally acclaimed Kyrgyz director
Aktan Arym Kubat, who casts himself in the lead,
comes the story of “Svet-ake” (Mr. Light), a man who
spreads the light of love, loyalty, life, and most of all,
lots of laughter. The story is set in a southern Kyrgyz
village situated near a huge creation of the Soviet
industry, the Toktogul hydroelectric power station. The
country is in the midst of a revolution. Power lies in the
hands of greedy people, obsessed with their personal
enrichment. The Light Thief is a resistance against this
dark madness. Despite the upheaval the people have not
lost the ability to love, to suffer, to share their lives with
friends, and enjoy what they have, in particular our
resilient electrician. The electrician, “Mr. Light” is
responsible for bringing more than just light to the
people around him. Like moths, everybody is drawn to
his kindness. “This film is not about a documentary
description of people with real destinies and problems,
it is a full-fledged fiction film with the fictitious stories,
characters and dramaturgic lines of the heroes. Life,
organised by artistic means, is “woven” from the
threads of life itself. Striving to capture something
fleeting and to give it an artistic form –this is my dream.
The destiny of every person is full of beauty, adventure
and dramatic moments.”

Önemli Filmleri Selected F›lmography
1990 The dog that ran
1992 Where’s Your Home, Snail?
1993 Salıncak The Swing
1997 Hasan Hüseyin Hassan Hussen
1998 The Adopted Son
2001 Maymun The Chimp
2010 Işık Hırsızı The Light Thief
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ŞİİR
SHI
POETRY
GÜNEY KORE SOUTH KOREA / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 139’
Yönetmen Director: Lee Chang-dong Senaryo Screenplay: Lee
Chang-dong Görüntü Yön. Director of Photography: Kım Hyunseok Kurgu Editing: Kım Hyun Oyuncular Cast: Yun Jung-hee, Lee
Davıd, Kım Hıra Yapımcı Producer: Lee Joon-dong Yapım
Production Co.: Pıne House Fılm Dünya Hakları World Sales:
Fınecut

Lee Chang-dong
1954’te Güney Kore’nin Daegu şehrinde doğdu.
1980’de Kyungbuk Üniversitesi Kore Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1983’te ilk
romanını yazdı. Önde gelen Koreli yazarlardan
biri sayılır. 1996’da senarist ve yönetmen olarak
ilk filmi Green Fish ile uluslararası alanda tanındı.
İkinci filmi Peppermint Candy, Cannes’da
Yönetmenler Haftası bölümünde gösterildi.
Festivalde de gösterilen üçüncü filmi Ohasisu / Vaha, Venedik’te En
İyi Yönetmen Ödülü aldı. 2003-2004 yıllarında Güney Kore’de Kültür
Bakanı oldu. 2004’te kendi yapım şirketini kurdu. 2006’da Fransa
hükümeti tarafından Şövalye nişanıyla ödüllendirildi. Halen Kore
Ulusal Sanat Üniversitesi’nde sinema dersleri veriyor. Güneşli Kent’in
(2007) ardından çektiği Şiir (2010) son filmidir.
Born in 1954 in Daegu, South Korea. He graduated from
Kyungbuk University in 1980 with a degree in Korean language and
literature. He published his first novel in 1983 and established
himself as one of the leading Korean writers. He wrote two
screenplays to films by Park Kwang-su. In 1996, he made his debut
as writer-director with Green Fish which was acclaimed
internationally. His second film Peppermint Candy was selected for
the Director’s Fortnight in Cannes. Oasis is his third feature
winning the prestigious Director’s Award at Venice in 2003. He
served as the Minister of Culture and Tourism in the South Korean
Government in 2003-4. In 2004, he founded his own production
company. In 2006 he was awarded with the Chevalier order by the
French government. He teaches film at the Korean National
University of the Arts. Poetry (2010) which follows Secret Sunshine
(2007) is his latest film.

Ortaokula giden torunuyla birlikte Han nehrinin
yakınındaki küçük bir banliyöde yaşayan Mija, çiçek süslü
şapkalar ve moda kıyafetler giymeyi seven 66 yaşında bir
kadındır, fakat aynı zamanda Alzheimer hastalığının
başlangıcıyla yüzleşmeye çalışan, ne yapacağı
kestirilemeyen ve meraklı zihne sahip bir karakterdir. Bir
tesadüf eseri mahallesindeki kültür merkezinde bir şiir
dersine katılır ve hayatında ilk defa ondan bir şiir yazması
istenir. Şiirsel ilham arayışına günlük hayatın içinde daha
önceden fark etmediği güzellikleri gözlemleyerek başlar.
Bu yeni bulduğu heyecan sayesinde her şeyi hayatında ilk
defa keşfeden küçük bir kız gibi hisseder kendini. Fakat
hayal edemeyeceği kadar zorlu bir olayla karşılaşınca,
hayatın belki de sandığı kadar güzel olmadığını anlar.
Hocasının da dediği gibi “Hayattaki en önemli şey
görmektir” ve bu hümanist filmin merkezinde işte bu
düşünce vardır. 2010 Cannes Film Festivali’nde En İyi
Senaryo Ödülü’nü kazanan Şiir, “Şiirler görsel olarak
görmediğimiz şeyler ve olaylarla ilgilidir, güzellik ve
anlam ihtiyacıdır; bu, şiirin ne olabileceğini gösterir”
diyen yönetmen Lee Chang-dong’a göre gerçek
olaylardan esinlenmiş.
Mija lives with her middle-schooler grandson in a small
suburban city located along the Han River. She is a 66year-old woman who likes to dress up in flowerdecorated hats and fashionable outfits, but she is also an
unpredictable character with an inquisitive mind, trying
to come to terms with her onset of Alzheimer’s. By
chance, she takes a poetry class at the neighbourhood
cultural centre and is challenged to write a poem for the
first time in her life. Her quest for poetic inspiration
begins with observing the everyday life she never took
notice of before to find beauty within it. And with this,
Mija is delightfully surprised with newfound trepidation
as if she were a little girl discovering things for the first
time in her life. But when she is suddenly faced with a
reality harsh beyond her imagination, she realises
perhaps life is not as beautiful as she had thought it is.
As her tutor says, “the most important thing in life is
seeing”, and this idea is at the centre of this humanistic
film. Winning the Best Screenplay Award at Cannes in
2010, Poetry is partly inspired by true events, according
to Lee Chang-dong, who states: “Poems are about things
and occurrences that we don’t see visually, it’s the
needing of beauty and meaning, that’s what poetry can
be.”
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KADININ FENDİ
MADE IN DAGENHAM

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 113’
Yönetmen Director: Nıgel Cole Senaryo Screenplay: Wıllıam Ivory
Görüntü Yön. Director of Photography: John de Borman Kurgu
Editing: Mıchael Parker Müzik Music: Davıd Arnold Oyuncular
Cast: Sally Hawkıns, Bob Hoskıns, Mıranda Rıchardson,
Geraldıne James, Rosamund Pıke Yapımcılar Producers: Stephen
Woolley & Elızabeth Karlsen Yapım Production Co.: Number 9
Fılms Dünya Hakları World Sales: HanWay Fılms Türkiye Hakları
Turkish Rights: Calınos Entertaınment

Nıgel Cole
1959’da doğdu. 1980’lerde Central Independent
Television için TV programları ve belgeseller
çekti. 1990’larda Arthur Smith ile birlikte Sod adlı
oyunu yazdı. Aynı zamanda Peak Practice ve Cold
Feet adlı dizilerin bazı bölümlerini çekti. Uzun
metrajlı filmi Grace’i Kurtarmak (2000)
Sundance’te Dünya Sineması İzleyici Ödülü
kazandı.
Born in 1959. He began his career in the 1980s, directing TV
shows and documentaries for Central Independent Television. In
the 1990s, he co-wrote the play Sod with Arthur Smith. He has also
directed episodes of Peak Practice and Cold Feet for television. His
feature film Saving Grace (2000) won the World Cinema Audience
Award at the Sundance Film Festival.

1968 yılı İngiltere’sinde “eşit haklar” için grev yapan
kadınların gerçek mücadelesini anlatan Kadının Fendi,
konu hakkında yapılabilecek en neşeli filmlerden biri.
Dönemin saç modelleri, makyajı ve kıyafetleri dışında,
kadınların özellikle cinsel özgürlüğe yönelik çabaları da
filmde çeşitli örneklerle dikkatimize sunulmuş: Ünlü
olmak için her şeye razı gelip bikini modelliği yaparak
amacına ulaşan Sandra ve sekste sınırları aşmış
Brenda’nın yanı sıra çalışma ortamı gayet konforsuz Ford
fabrikasının koltuk dikim atölyesinde sutyenleriyle
çalışmak zorunda kalan her yaş ve kilodan çeşitli işçi
kadınların erotik görüntüsü; Paz Vega’nın puro
fabrikasındaki Carmen’inin seviyesine ulaşamasa da,
ortama düşen genç oğlanın çoğunlukta olan karşı cins
tarafından taciz edilmesi izlerken farklı bir haz veriyor.
Çıtı pıtı işçi lideri Rita rolündeki Sally Hawkins’in yanı
sıra Bob Hoskins ve Miranda Richardson’un varlığı filme
enerji katıyor. Dagenham, gezegenimizde emek
sömürüsünün bugün ulaştığı seviyeyi düşününce gayet
naif gibi görünse de, aynı işi yapan kadınlarla erkeklere
cinsiyetlerinden dolayı hâlâ farklı maaşın ödendiği
İtalya’da filmin We want sex adıyla piyasaya sürülmesi
bile sadece Avrupa’da söz konusu alanlarda
kaydedilmesi gereken mesafeyi kanıtlıyor.
– Ruggero Calich
Telling the real story of women striking for “equal
rights” in Great Britain in 1968, Made in Dagenham is
one of the most cheerful films that can be made on the
subject. Along with the period’s hairstyles, make-up,
and fashion, the film brings to our attention women’s
efforts at sexual freedom through various examples.
Sandra consents to everything in order to become
famous and attains her goal by becoming a bikini
model… Brenda has transcended all limits in sex… The
erotic picture of women of various sizes and different
age groups who have to work in only their bras in the
very uncomfortable work environment of the seatsewing workshop of the Ford factory... Although it does
not reach the level of Paz Vega’s Carmen, the young
man, who enters the cigar factory as if by mistake is
harassed by the opposite sex in majority... Along with
Sally Hawkins in the role of the petite workers’ leader
Rita, the presence of Bob Hoskins and Miranda
Richardson adds energy to the film. Made in Dagenham
might look naive when one considers the level of labour
exploitation has reached in the world, however, its
release with the title “We want sex” in Italy, where men
and women do the same job but are paid differently
solely based on their sex, shows us the distance needed
to be travelled on the subject in Europe alone.
– Ruggero Calich

Filmleri Fılmography
2000 Grace’i Kurtarmak Saving Grace
2003 Takvim Kızları Calendar Girls
2005 A Lot Like Love
2008 Five Dollars a Day
2010 Kadının Fendi Made in Dagenham
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AMADOR

İSPANYA SPAIN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 112’
Yönetmen Director: Fernando León De Aranoa Senaryo
Screenplay: Fernando León De Aranoa Görüntü Yön. Director of
Photography: Ramıro Cıvıta Kurgu Editing: Nacho Ruíz Capıllas
Müzik Music: Lucıo Godoy Oyuncular Cast: Magaly Solıer, Celso
Bugallo, Pıetro Sıbılle, Sonıa Almarcha, Fanny De Castro
Yapımcılar Producers: Fernando León De Aranoa & Jaume
Roures Yapım Production Co.: Reposado, Medıapro Dünya
Hakları World Sales: Imagına Internatıonal Sales

Fernando León de Aranoa
1968’de Madrid’de doğdu. Madrid’deki
Complutense Üniversitesi’nde Görsel Bilimler ve
Sinema eğitimi aldı. Senaryo yazarı olarak uzun
bir kariyere başladı ve hem birçok uzun metrajlı
filmin hem de popüler televizyon dizilerinin
senaryolarını yazdı. Uluslararası çıkışını San
Sebastian Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü
kazanan Los lunes al sol / Güneşli Pazartesiler
(2002) filmiyle yaptı. 2004’te Reposado adındaki prodüksiyon
şirketini kurdu. Aynı zamanda ödüllü bir kısa öykü yazarıdır.
Born in 1968 in Madrid. He studied Image Sciences & Film, in
Madrid’s Complutense University. He began a long professional
career as a screenwriter, scripting both several feature-length films,
as well as popular TV shows and TV series. His international
breakthrough came with Los lunes al sol / Mondays in the Sun (2002)
which won the Best Film Award at San Sebastian. In 2004 he
founded his own production company, Reposado. He is also an
award-winning short-story writer.

Marcela ekonomik sorunlar yaşayan genç bir kadındır.
Yaz tatili için ailesi uzakta olan yaşlı yatalak Amador’a
bakma işini bulur. Çiçek satarak geçimini sağlayan
kocasıyla arası pek iyi olmayan Marcela, hamile
olduğunu kocasından saklar ve Amador’un son
günlerinde onunla ilgilenir. Sorunlarının çözüldüğünü
zannetmektedir, fakat kısa bir süre sonra yaşlı adamın
ölmesi üzerine bir çıkmaza düşer. Şimdi işsiz kalmıştır
ve böyle bir şeyi kabullenecek gücü yoktur… Ahlaki bir
ikilemle karşı karşıyadır. Marcela’yı canlandıran Perulu
oyuncu Magaly Solier daha önce Madeinusa ve The Milk
of Sorrow / Acı Süt adlı filmlerde de rol aldı. “Marcela’ya
göre hayat fırsattan ibarettir. Amador hayatla ilgili bir
film, hatta bazen ölüm bile hayatı durduracak kadar etkili
olamaz. Verilen her karar hayat adına verilir. Hikâyenin
gerçek kahramanı hayattır: Onun itici gücü, başlangıcı ve
sonu, gerekliliğidir. Amador aynı zamanda dinle el ele
yürüyen suçlulukla ilgili bir film, ıstırap ve aynı zamanda
umutla ilgili. (…) Bu filmi yapmayı çok istedim, çünkü bu
filmde gördüklerimiz herhangi bir şehrin herhangi bir
mahallesinde tam şu anda yaşanıyor olabilir. Dışarıda bir
yerlerde içinde bulunduğu şartlar yüzünden zor bir
kararla karşı karşıya kalan bir kadın mutlaka vardır.”
– Fernando León de Aranoa
Marcela, a young woman with financial troubles, finds a
summer job looking after Amador, a bed-ridden elderly
man whose family is away. Not on good terms with her
husband who earns a living selling flowers, Marcela
hides the news of her pregnancy and that she takes care
of Amador in his final days. She thinks her problems
are solved, but Amador dies shortly thereafter, putting
Marcela in a predicament. His death leaves her jobless,
something she can’t afford to let happen… She is now
faced with a difficult moral dilemma. Marcela is played
by Peruvian actress Magaly Solier, who previously acted
in Madeinusa, and The Milk of Sorrow. “Marcela thinks
life is a matter of opportunity. Amador is mainly about
life, how sometimes even death isn’t enough to stop it.
Every decision made is made in life’s name. It’s the
story’s true protagonist: its motor, its beginning and its
end, its necessity. Amador is also about guilt, which
often walks hand in hand with religion; about misery,
and also about hope. (…) I was driven to make this film
because I’m convinced that what happens in it could be
happening right now, in any neighbourhood of any city.
There must be a woman out there somewhere faced
with a difficult decision, forced by the circumstances.”
– Fernando León de Aranoa

Filmleri F›lmography
1994 Sirenas (kısa short)
1995 Izbieglizje (kısa belgesel short doc.)
1996 Familia
1998 Barrio
2001 Caminantes
2002 Los lunes al sol Güneşli Pazartesiler
2005 Princesas
2007 Buenas Noches, Ouma
2010 Amador
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BATI BATIDIR
WEST IS WEST

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 102’
Yönetmen Director: Andy De Emmony Senaryo Screenplay: Ayub
Khan-Dın Görüntü Yön. Director of Photography: Peter
Robertson Kurgu Editing: John Gregory, Stephen O’Connell
Müzik Music: Rob Lane Oyuncular Cast: Om Purı, Aqıb Khan,
Lında Bassett, Ila Arun, Jımı Mıstry Yapımcı Producer: Leslee
Udwın Yapım Production Co.: Assassın Fılms Ltd. Dünya Hakları
World Sales: Icon Entertaınment Internatıonal

Andy De Emmony
Yönetmenliğe animasyon TV dizisi Spitting
Image ile başladı. Emmy ödüllü Red Dwarf,
BAFTA ödüllü Father Ted başta birçok komedi
dizisi yönetti. Framed (2009), God on Trial
(2008), Filth (2008), BAFTA ödüllü Fantabulosa
(2006), BBC drama dizilerinden 55 Degrees North
(2004) ve The Wife of Bath (2003), ayrıca The
Pardoner’s Tale (2003), Cutting It (2002), At
Home With the Braithwaites başta olmak üzere TV filmleri yönetti.
Filmlerindeki kukla kullanmasıyla ün saldı. Aynı zamanda birçok
reklam filmi yönetti. Batı Batı’dır (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
He started his career as director on the animated TV series
Spitting Image. He has directed many sitcoms including Red Dwarf
(winning an Emmy) and Father Ted (winning a BAFTA). He has
also directed many TV films among them Framed (2009), God on
Trial (2008), Filth (2008), the BAFTA winning Fantabulosa (2006),
BBC drama series including 55 Degrees North (2004) and The Wife of
Bath (2003), The Pardoner’s Tale (2003), Cutting It (2002), At Home
with the Braithwaites (2001). He is reputed for his work with
puppetry in his films. He has also directed several commercial
films. West Is West (2010) is his debut feature film.

Damien O’Donnell’in bütün dünyada övgü toplayan bol
ödüllü filmi Doğu Doğu’dur, 1970’lerin başında
Salford’da yaşayan farklı ırklara mensup aile üyeleri
üzerinden kültür ve kuşak çatışmasını işleyen bir
komediydi. Sekiz yıl sonra gelen bu devam filminde Khan
ailesi, İngiltere’deki Salford’dan Pakistan’ın kırsal
bölgelerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Sene 1976,
İngiltere’nin kuzeyindeki Manchester’dayız. İnsanın içini
şişirecek kadar birbirine bağlan ve umarsızca bozuk
Khan ailesi ayakta durabilmek için debelenmektedir.
Ailenin en genç üyesi Sajid, babasının Pakistan
geleneklerini empoze eden baskıcı tutumu yetmezmiş
gibi okulundaki azgın ırkçı zorbaların altında ergenlik
krizi geçirmektedir. Çevresinden soyutlanmış ve sıkılmış
olan Sajid tatsız ve yalnız hayatına renk katmak için
okulu kırıp hırsızlık yapmaya karar verir. Babası George
ise onu yola koyup iyi bir Müslüman ve iyi bir oğul
olması için son bir gayret gösterir ve Sajid’i otuz yıl önce
terk ettiği birinci karısı (Bayan Kahn 1) ile kızlarının
Pakistan’daki çiftliğine göndermeye karar verir. Ancak
Salford’da küçük bir çevresi olan Ella (Bayan Kahn 2)
peşinden Pakistan’a geldiğinde işler karışır. Kahkahalar
ve yaşam dersleriyle dolu, elinden gelenin en iyisini
yapmaya çalışan bir ailenin filmi olan Batı Batı’dır, bir
yandan da 13 yaşındaki Sajid’in ve 60 yaşındaki George
Khan’ın büyüme hikâyesini anlatıyor.
Internationally acclaimed, multi-award-winning
East Is East by Damien O’Donnell was the hit culture
and generation clash comedy about a mixed race
family in Salford in the early 1970s. Eight years later
comes the sequel, taking the Khan family on a
journey from Salford, England, to rural Pakistan.
We are in Manchester, North of England, in 1976.
Claustrophobically cohesive and desperately
dysfunctional Khan family continues to struggle for
survival. Sajid, the youngest Khan, is deep in pubescent
crisis under heavy assault both from his father’s
tyrannical insistence on Pakistani traditions, and from
the fierce racist bullies in the schoolyard. Isolated and
bored, he resorts to bunking off school and shoplifting
to spice up his dull and lonely little life. In a last attempt
to mend his ways, make a good Muslim and a good son
of him, his father George decides to pack him off to
Pakistan, to the farm and family of Mrs Khan No 1, the
wife and daughters he had abandoned 30 years earlier.
Things start to get really complicated when Ella (Mrs
Khan No. 2) with a small entourage from Salford,
England, arrives at Pakistan to sort things out, as the
laughs and life lessons offer an ultimately moving
picture of a family just trying to do their best. West Is
West is the coming of age story of both the 13 year old
Sajid and of his father, 60 year old George Khan.
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BİR AYRILIK
JODAEIYE NADER AZ SIMIN
NADER AND SIMIN, A SEPARATION
İRAN IRAN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 123’
Yönetmen Director: Asghar Farhadı Senaryo Screenplay: Asghar
Farhadı Görüntü Yön. Director of Photography: Mahmood Kaları
Kurgu Editing: Hayedeh Safıyarı Oyuncular Cast: Leıla Hatamı,
Peyman Moadı, Shahab Hosseını, Sareh Bayat, Sarına Farhadı,
Babak Karımı, Alı-Asghar Shahbazı, Shırın Yazdanbakhsh
Yapımcı Producer: Asghar Farhadı Dünya Hakları World Sales:
Memento Fılms Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
Mars Productıon

Asghar Farhadı
1972 yılında Humeyni Şehri’nde dünyaya geldi.
Sahne sanatları okuduktan sonra Tahran
Üniversitesi ve Tarbiat Modares Üniversitesi’nde
sahne yönetmenliği dalında yüksek lisans yaptı.
İran Genç Sinemacılar Derneği’nde kısa filmler
üretti; İran radyo televizyonu için oyunlar ve
senaryolar yazdı, TV dizileri çekti. İlk uzun
metrajlı filmi Raghs dar ghobar / Tozda Dans’ı
(2003) Shah-re ziba / Bir Güzel Şehir (2004) izledi. Chaharshanbesoori / Havaifişekli Çarşamba ile 2006’da Chicago Film Festivali’nde
Altın Hugo Ödülü; Darbareye Elly / Elly Hakkında ile 2009’da Berlin
Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı; Jodaeiye
Nader az Simin / Bir Ayrılık ile de 2010 yılında Berlin’de Altın Ayı
Ödülü kazandı.
Born in 1972 in Khomeini Shahr. He studied Dramatic Arts and
received his MA in Stage Direction from Tehran University and
Tarbiat Modarres University. He made shorts in the Iranian Young
Cinema Society and wrote plays and screenplays for Iranian radio
and TV. He also directed TV series. His feature film debut was
Raghs dar ghobar / Dancing in the Dust (2003), followed by Shah-re
ziba / A Beautiful City (2004). Chaharshanbe-soori / Fireworks
Wednesday won the Gold Hugo at the 2006 Chicago Film Festival.
Darbareye Elly / About Elly won the Silver Bear for Best Director at
Berlin Film Festival in 2009. With Jodaeiye Nader az Simin / Nader
and Simin, A Separation, he won the Golden Bear in Berlin in 2010.

İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin son filmi Bir Ayrılık,
on bir yaşında bir kızları olan Nader ve Simin çiftinin
olaylı boşanma sürecini anlatıyor. Nader ile Simin,
henüz hayatlarına beraber devam etmek istedikleri bir
dönemde, orta-üst sınıftan gelmelerinin avantajını
kullanıp kızları Termeh’e daha iyi bir gelecek verebilmek
için yurtdışına gitme hayali kuruyorlar. Ancak Nader’in
babasının hastalığı kötüleyince, gitmek konusunda sonu
ayrılığa varan bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Bu
anlaşmazlık kısa süre içinde hem kendilerini hem de
etraflarını saran bir karmaşaya, kaçınılmaz bir yüzleşme
sürecine evriliyor. Bir yanda günümüz İran toplumunda
sert bir şekilde yaşandığını gördüğümüz sınıfsal
ayrışmanın yarattığı öfke, bir yanda şeriat düzeninin
dayattığı kadın-erkek dinamiğiyle şekillen aile içi ilişkiler,
öte yandaysa evrensel bir suç ve ceza sarmalı varlığını
hissettiriyor. Asghar Farhadi’nin önceki filmleri Fireworks
Wednesday (2006) ve Elly Hakkında’ya (2009) benzer bir
şekilde, bu orta sınıf yüzleşme hikâyesi çok geçmeden bir
polisiye gerilim hikâyesine dönüşüyor. Her söz, her
temas sanki yeni bir katman açıyor; yalan söylemek
ihtiyaç, sır saklamak var olmanın koşulu oluyor. Ancak
filmin asıl gücü, taşıdıkları farklı vicdan yükleriyle sırtları
kamburlaşmış insanların hikâyelerini, onları
yargılamadan anlatmayı başarmasında saklı.
– Zeynep Dadak
The latest film by Iranian director Asghar Farhadi,
Nader and Simin – A Separation, tells the story of the
eventful divorce process of Nader and Simin, who have
an eleven-year-old daughter. Back when they still
wanted to share a life together, Nader and Simin
benefited the advantages of coming from the uppermiddle class and dreamed of going abroad to provide
their daughter Termeh with a better future. However,
when the condition of Nader’s father grows worse, they
find themselves in disagreement, which ends up in
separation. Soon this disagreement evolves into a
confusion that envelopes both them and those around
them, and into an inevitable process of confrontation.
On the one hand, the rage we see in the contemporary
Iranian society caused by incisive class segregation… On
the other, familial relations that are shaped by the malefemale dynamics created by the sharia… And yet on
another, the universal spiral of crime and punishment…
Just as in Asghar Farhadi’s previous films Fireworks
Wednesday (2006) and About Elly (2009), this story of
middle-class confrontation soon turns into a crime
thriller. Each word, each contact uncovers a new layer;
lying becomes a necessity, keeping secrets becomes a
requirement for existence. The film’s real power lies in
its ability to tell the story of people, whose backs are
bent from the various weights on their consciences,
without judging them.
– Zeynep Dadak
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AÇILIŞ FİLMİ
OPENING FILM

COPACABANA

FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 107’
Yönetmen Director: Marc Fıtoussı Senaryo Screenplay: Marc
Fıtoussı Görüntü Yön. Director of Photography: Hélène Louvart
Kurgu Editing: Martıne Gıordano Müzik Music: Tım Gane & Sean
O’Hagan Oyuncular Cast: Isabelle Huppert, Aure Atıka, Lolıta
Chammah, Noémıe Lvovsky, Chantal Banlıer, Jurgen Delnaet,
Magalı Woch, Nelly Antıgnac, Guıllaume Gouıx, Joachım
Lombard, Luıs Rego Yapımcı Producer: Carolıne Bonmarchand
Yapım Production Co.: Avenue B Productıons Dünya Hakları
World Sales: Kınology Türkiye Hakları Turkish Rights: Re
Prodüksıyon

Marc Fıtoussı
1974’te Paris’te doğdu. University of California
Los Angeles’ta İngiliz Dili ve Sanat Tarihi
okuduktan sonra, Avrupa Görsel-İşitsel Yazarlık
Konservatuarı’nda eğitim aldı. TV dizileri ve kısa
filmler için çok sayıda senaryo yazdı. 1999 yapımı
Ma vie active adlı ilk kısa filminin ardından Sachez
Chasser (2001) ve Bonbon au poivre (2005) gibi
kısa ve orta metrajlı filmler çekti. L’Education
anglaise (2006) ve Des figurants (2009) adlı iki belgeseli
bulunmaktadır. İlk uzun metrajlı filmi La Vie d’artiste (2007), En İyi
Fransızca İlk Uzun Metrajlı Film dalında Michel d’Ornano Ödülü’ne
layık görüldü. Copacabana (2010) son filmidir.
Born in 1974 in Paris. Following his studies at UCLA on English
and Art History, he studied at the European Conservatory of
Audiovisual Writing. He wrote several screenplays for TV series
and short films. He made his first short Ma vie active in 1999,
followed by several short and mid-length films such as Sachez
Chasser (2001), and Bonbon au poivre (2005). He made two
documentaries, L’Education anglaise (2006) and Des figurants
(2009). His first feature film La Vie d’artiste (2007) won the Prix
Michel d’Ornano as the Best First French Feature Film. Copacabana
(2010) is his latest film.

Marc Fitoussi’nin yeni filmi, hiçbir şeyi kafaya takmayan
Babou’yu anlatıyor. Ciddi işlermiş, koca derdiymiş,
sorumlulukmuş, kadının umurunda değildir; fakat
kızının, kendisinden düğününe davet bile edemeyecek
kadar utandığını fark edince bazı değişiklikler yapmaya
karar verir. Ölü sezon boyunca Belçika’nın kıyı kesiminde
devremülk satma işine girer ve kendisini bile şaşırtarak
örnek bir çalışan olur. Hem kızına layık hem de kendi
acayipliklerine yakışır bir düğün hediyesi alması
gerekince, Babou bir kez daha kendi başarısını sabote
eder. Copacabana tek bir karakterle ilgili ve neredeyse her
sahnede bu karakter, yani Babou var. Fitoussi bu
filminde “yalnızca akıl almaz aksiliklerde değil, zaman
zaman içine düştüğü başı boş melankoliyi yansıtan
önemsiz anlarda da kadını etraflıca anlatma” fırsatı
bulmuş. Copacabana “uçlarda yaşamaya alışık ve bir
anda kendisine büsbütün yabancı ‘normal’ bir çevreyle
karşılaşan bir kadının portresi üzerinden toplumsal
meselelere değinen bir komedi.” Karakterlerini
yargılamayan bu keyif verici film, yönetmenin “Neşeyi
korumak yürek ister ve ciddi meseleleri aşmaya en uygun
tür kesinlikle komedidir” şeklindeki inancını yansıtıyor.
Marc Fitoussi’s latest film is about Babou who seems to
be able to shrug off anything: real jobs, husbands,
responsibilities, who needs them? But when she finds
out that her own daughter does not invite her to her
wedding because she is too ashamed of her, Babou
decides to make some changes. She takes a job, selling
time-shares at the Belgian seaside off-season, and even
to her own surprise, becomes the model employee.
Eventually Babou once again gets in the way of her own
success, when she must find a way to get a wedding gift
worthy of her daughter yet true to her one-of-a-kind self.
Copacabana is about a single character, and Babou is in
almost every shot, according to Fitoussi giving him
“greater scope in her depiction, not only in her
sometimes incredible misadventures, but also in the
nothing moments that illustrate the idle melancholy she
occasionally slips into.” Copacabana is “a comedy about
social issues through the portrait of a woman used to
living on the margins and suddenly being confronted
with a ‘normal’ environment that is completely foreign
to her.” This is a feel good movie that does not judge its
characters, showing Fitoussi’s conviction that “it takes
courage to stay happy, and that comedy definitely seems
the genre to transcend serious issues.”
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MAMMA GÓGÓ

İZLANDA-NORVEÇ-İSVEÇ-ALMANYA-İNGİLTERE ICELANDNORWAY-SWEDEN-GERMANY-UK / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 88’
Yönetmen Director: Frıdrık Thor Frıdrıksson Senaryo
Screenplay: Frıdrık Thor Frıdrıksson Görüntü Yön. Director of
Photography: Arı Krıstınsson Kurgu Editing: Anders Refn,
Sıgvaldı J. Kárason, Tomas Potocny Müzik Music: Hılmar Örn
Hılmarsson Oyuncular Cast: Krıstbjörg Kjeld, Hılmır Snær
Gudnason, Gunnar Eyjólfsson, Margrét Vılhjálmsdóttır
Yapımcılar Producers: Gudrun Edda Thorhannesdottır, Frıdrık
Thor Frıdrıksson Yapım Production Co.: Spellbound
Productıons, Fılmhuset, Panora Fılms, SVT, Berserk Fılms
Dünya Hakları World Sales: Bavarıa Internatıonal Kaynak Print
Source: Icelandıc Fılm Centre

Frıdrık Thor Frıdrıksson
1954’te İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te
doğdu. 1974’te ülkesindeki ilk sinema kulübünü
kurdu ve ilk sinema dergisini çıkardı.1978’de
Reykjavik Film Festivali’ni başlatarak yönetimini
üstlendi. 1987’de ilk uzun metrajlı filmi Beyaz
Balinalar’ı çekti. 1991’de, o yıl İzlanda’da yapılan
tek film olan ikinci uzun metrajlı çalışması
Doğanın Çocukları Oscar’a aday gösterildi.
Born in 1954 in Reykjavik, Iceland. In 1974 he founded the
country’s first cineclub, as well as the first cinema journal. He
founded the Reykjavik Film Festival in 1978 (and was its chairman).
In 1987 he made his first fiction feature, White Whales. His second
feature, Children of Nature, was the only film produced in Iceland in
1991, and earned him an Oscar nomination.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1991 Doğanın Çocukları Children of Nature
1994 Sinema Günleri Movie Days
1995 Soğuk Ateş Cold Fever
1996 Şeytan Adası Devil’s Island
1999 Cennetin Melekleri Angels of the Universe
2000 Tepede Aşağıda On Top Down Under
2004 Güzelistan Niceland
2010 Mamma Gógó
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İzlanda’nın 2010 Oscar adayı Mamma Gógó’da, İzlandalı
yönetmen Fridrik Thor Fridriksson kendine has mizah
anlayışını ve güçlü görsel üslubunu seferber etmiş ve yarı
otobiyografik bir hikâyeyi akıl ve sevgi dolu bir biçimde
anlatmış. Hem İzlanda’nın siyaset ve finans dünyasını
hem de Oscar adayı olmuş Doğanın Çocukları adlı kendi
filmini dalgaya alan Fridriksson, annesine adanmış
dokunaklı bir çalışmayla karşımızda. Alzheimer teşhisi
konmuş enerjik ve hazır cevap bir yaşlı kadın olan
Gogo’yu konu alan film, oğlunun ve yakınlarının
hastalığa verdikleri tepkiyi anlatıyor. Gogo sürekli başını
belaya sokarken Doğanın Çocukları adlı filmi gişede
çuvallamış olan yönetmen oğlu para derdine düşmüştür.
Ama, en kıymetli varlığını kaybetmekte olduğunu fark
edince diğer dertleri oğlu için bir anda önemini yitirir.
Gogo şimdiki zamandan uzaklaştıkça gitgide geçmişin
neşeli sularına dalmakta, genç, güzel ve mutlu mesut
âşık olduğu günlere dönmektedir. Mamma Gógó,
Alzheimer hastalığının trajikomik yanlarını ve hasta
yakınlarının yaşadığı güçlük ve çelişkileri, anne-oğul
ilişkisi üzerinden benzersiz bir şekilde gözler önüne
seriyor. Fridriksson bir yandan da film yapma sürecini bir
şekilde etkilemiş olan ülkesindeki siyasi durumu
hicvediyor.
In Iceland’s 2010 Oscar nominee Mamma Gógó,
Icelandic director Fridrik Thor Fridriksson applies his
trademark humour and strong visual style to his semiautobiographical story told with wit and compassion.
Poking fun at his own Oscar-nominated film Children of
Nature, as well as at Iceland’s political and financial
world, Fridriksson presents a moving tribute to his own
mother. The movie is about Gogo, an energetic and
quick-witted elderly lady, who is diagnosed with
Alzheimer’s disease and her son’s and family’s reaction
to her illness. While Gogo is continuously getting
herself into trouble, her son the director is struggling
with financial troubles after his film Children of Nature
has flopped in the box office. However the son’s
problems suddenly pale when he realises that he is
losing the person closest to his heart. As Gogo retreats
from the present, she finds herself returning more and
more to a cheerier past, to a time when she was young
and beautiful and happily in love. Mamma Gógó
demonstrates the tragicomic side of Alzheimer’s, and
the difficulties and conflict of the relatives is portrayed
in a unique way in the mother-son relationship.
Simultaneously, Fridriksson satirises the political
environment of his society which has affected his film
making –for better and for worse.
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Savaşın ve politik çalkantıların ortasında kişisel bir
trajediyi inandırıcı kılmak zor. Hele ki baba ve oğul
arasındaki ilahi hesaplaşamama duygusunu çok az film
Haykıran Adam gibi esas gitmeye niyetlendiği yere, yani
insanoğlunun doğasına götürebilir. Çadlı yönetmen
Mahamat-Saleh Haroun’un dördüncü uzun metrajlı
filmi, iç savaşın pençesinde telef olan ülkenin gündelik
yaşamından kesitlerle açılıyor. Eski yüzme şampiyonu,
altmışlı yaşlarındaki Adam lüks bir otelin havuz görevlisi
olarak çalışırken delikanlı oğlunun ona yardım ettiğini
izliyoruz. Kontrastları ince ayar gösteriyor bize film;
evdeki yoksul ama sevgi dolu ortamın, zamanında
Fransız sömürgesi olan bu fakir ülkenin şık otelindeki
hiyerarşiyle çeliştiği ortada. Ayrıca yaşlılık ile gençlik
arasındaki üstü örtülü rekabetin de niyetlerin ötesinde bir
trajediyi tetikleyen olaylar zincirinde önemli bir rolü var.
Başlarda havuz kenarlarında Afrika’nın bildik parlak
renklerini kullanan yönetmen, iç savaş ilerledikçe tozlu
puslu tonlara ilerliyor. Ya paraca destek ya da tek oğlunu
“seferberliğe” kurban isteyen en yakın arkadaşın dahi
dertten anlamadığı bu cehennem ortamını yönetmen
gayet kontrollü ve telaşsızca yüzümüze şaklatıyorsa da,
artık su kaynağı iyice kurumuş meşhur Çad gölündeki
final, mendil gerektirebilir.
– Esin Küçüktepepınar
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HAYKIRAN ADAM
UN HOMME QUI CRIE
A SCREAMING MAN
FRANSA-BELÇİKA-ÇAD FRANCE-BELGIUM-CHAD / 2010
35 mm / Renkli Colour / 92’
Yönetmen Director: Mahamat-Saleh Haroun Senaryo Screenplay:
Mahamat-Saleh Haroun Görüntü Yön. Director of Photography:
Laurent Brunet Kurgu Editing: Marıe-Hélène Dozo Müzik
Music: Wasıs Dıop Oyuncular Cast: Youssouf Djaoro, Dıouc
Koma, Emıl Abossolo M’Bo, Hadjé Fatımé N’Goua, Marıus
Yelolo, Djénéba Kone, Helıng Lı Yapımcı Producer: Florence
Stern Yapım Production Co.: Pılı Fılms; Entre Chıen et Loup;
Goï-Goï Productıons Dünya Hakları World Sales: Pyramıde
Internatıonal

Mahamat-Saleh Haroun
1960’ta Çad’ın Abéche kentinde doğdu. Çad’ın
iki film yönetmeninden biridir. 1982’deki iç
savaştan kaçarak yerleştiği Paris’te sinema
öğrenimi gördü. Sonraki yıllarda Bordeaux’da
gazetecilik okudu. 1994’te ilk kısa filmi Maral
Tanié’yi çekti. Uzun metrajlı ilk filmi Bye Bye Africa
(1999), Venedik’te iki ödül aldı. 2010’da çektiği
Un homme qui crie / Haykıran Adam, Cannes’da
Altın Palmiye için yarışan ilk Çad filmi oldu.
Born in 1960, in Abéche, Chad. He is one of Chad’s two
directors. In 1982, he fled Chad for Paris, where he studied cinema,
because of the civil war. He later studied journalism in Bordeaux. In
1994, he made his first short, Maral Tanié. His first feature film Bye
Bye Africa (1999) won two awards at Venice. His 2010 feature Un
homme qui crie / A Screaming Man was the first Chadian film
selected for the competition at Cannes.
Filmleri F›lmography
1995 Bord’Africa
1996 Sotigui Kouyaté
1999 Bye Bye Africa
2001 Letter from New York City (kısa short)
2002 Abouna
2005 Kalala
2006 Kurak Mevsim Dry Season
2010 Haykıran Bir Adam A Screaming Man

In the midst of war and political turmoil, it is difficult to
render a personal tragedy believable. Above all, only a
handful of films can convey the divine feeling of the
unrealised final confrontation between father and son
where it wants to be, to human nature like A Screaming
Man does. The fourth feature film from Chadian
director Mahamat-Saleh Haroun opens with fragments
from the daily life in the country destroyed in a civil
war. We watch the 60-year-old Adam, a former
swimming champion, work as swimming pool
attendant at a classy hotel. He is helped by his young
son. The film shows us the fine contrasts –it is clear
that the poor but loving environment at home conflicts
with the hierarchy of the stylish hotel in this poor
country, which used to be a French colony.
Furthermore, the implicit competition between old age
and youth plays an important role in the chain of events
that trigger a tragedy beyond any intentions. At the start
of the film, the director uses the familiar bright colours
of Africa by the poolside. As the civil war advances, he
continues with dusty, hazy tones. The director thrusts in
our face, in a very controlled and calm manner, the
hellish atmosphere where even one’s best friend, who
asks for either monetary support or the sacrifice of an
only son to the military campaign, would not show any
sympathy. The finale in the infamous, now drying Lake
Chad, might require handkerchiefs though.
– Esin Küçüktepepınar

170

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN
FROM THE WORLD OF FESTIVALS

GORBAÇOF
GORBACIÒF

İTALYA ITALY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 87’
Yönetmen Director: Stefano Incertı Senaryo Screenplay: Stefano
Incertı & Dıego De Sılva Görüntü Yön. Director of Photography:
Pasquale Marı Kurgu Editing: Marco Spoletını Müzik Music:
Teho Teardo Oyuncular Cast: Tonı Servıllo, Mı Yang, Nello
Mascıa Yapımcılar Producers: Lucıano Martıno, Edwıge Fenech,
Massımo Vıglıar, Angelo Curtı, Sergıo Pelone Yapım
Production Co.: The Bottom Lıne, Teatrı Unıtı, Immagıne e
Cınema, Devon Cınematografıca, Surf Fılm Dünya Hakları
World Sales: Raı Trade

Stefano Incertı
1965’te Napoli’de doğdu. Altı uzun metrajlı film
yönetti. Il Verificatore (1995) Venedik’te En İyi İlk
Film Ödülü ile David di Donatello Ödülü’nü
kazandı. Prima del tramonto (1999) adlı filmini La
vita come viene (2003), L’uomo di vetro (2007) ve
Complici del silenzio (2009) izledi. Üç adet orta
metrajlı filmin yönetmenliğini üstlendi: L’uomo di
carta (1996), Ritratti d’autore: Francesco Rosi
(1996) ve Stessa rabbia, stessa primavera (2003). Gorbaciòf (2010)
son uzun metrajlı filmidir.
Born in 1965 in Naples. He has directed six full-length feature
films. With Il Verificatore (1995) he won debut feature awards at
Venice, and David di Donatello Awards. Prima del tramonto (1999)
was followed by La vita come viene (2003), L’uomo di vetro (2007)
and Complici del silenzio (2009). Gorbaciòf (2010) is his latest feature
film. He also directed three medium-length films: L’uomo di carta
(1996), Ritratti d’autore: Francesco Rosi (1996) and Stessa rabbia,
stessa primavera (2003).

Marino Pacileo, alnındaki doğum lekesinden ötürü
bilinen lakabıyla Gorbaçof (Gorbaçov’un İtalyanca
söylenişi), Napoli’deki Poggioreale hapishanesinin
muhasebecisidir. Çekingen ve kibar Pacileo’nun tek bir
tutkusu vardır: Kumar. Âşık olduğu Çinli genç kadın
Lila’nın babasının, kumar masalarında biriken borcun
altından kalkamadığını öğrendiğinde, hapishanenin
günlük kasasından para alarak kıza verir. Bu noktadan
itibaren bir dizi düşüncesiz bahis, rüşvet girişimi ve
silahlı soygunla bir daha toparlanamayacağı şekilde dibe
vuracaktır. “Gorbaçof’u altı yıl önce yazmaya başladım.
Diego de Silva’yla birlikte ortaya çıkardığımız ilk senaryo,
bolca diyalog ve Napolili kadın karakterle çok farklıydı;
daha sonra başrol oyuncusu Tony Servillo’ya uyacak
şekilde değiştirildi. Sonuç, karakterlerin psikolojisinin
aksiyonla ifade edildiği, bilhassa yönetmenin dikkatli ve
özenli yaklaşımını gerektiren bir senaryoydu. Filmi
çekmeye hazırlanırken, öyküyü İtalyan sineması
sınırlarının tamamen dışına, belli tarzdaki Uzakdoğu
veya Doğu Avrupa filmlerinin yönüne çekebileceğimi fark
ettim: Metropol yalnızlığının öyküsüyle vurgulanan
görsel ve lirik olduğunu umduğum bir anlatı...”
– Stefano Incerti
Marino Pacileo, nicknamed Gorbaciof (the Italian
pronunciation of Gorbachev) on account of a prominent
birthmark on his forehead, is the accountant at Naple’s
Poggioreale prison. Shy and soft-spoken, Pacileo has
only one passion: gambling. When he finds out that the
father of Lila, the young Chinese woman he has fallen
in love with, cannot cover a debt incurred at the gaming
tables, Pacileo embezzles the money from the prison’s
petty cash fund and gives it to the girl. From that point
on, a series of ill-advised wagers, kick-back attempts and
armed robberies sends him on a downward spiral from
which he never recovers. “I began writing Gorbaciòf six
years ago. But the first screenplay that Diego de Silva
and I turned out was very different, with a great deal of
dialogue and the female role written for a native
Neapolitan. The script was ultimately tailored for the
lead actor Tony Servillo. The result was a screenplay in
which the psychology of the characters is expressed
through action, an approach that demands particular
care and attention on the part of the director. In
preparing to shoot the film, I realised that I could push
the story beyond the bounds of purely Italian cinema, in
the direction of a certain style of Asian or East European
film –a visual, hopefully lyrical narrative would be
stressed, with a story of metropolitan solitude.”
– Stefano Incerti
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UYKU HASTALIĞI
SCHLAFKRANKHEIT
SLEEPING SICKNESS
ALMANYA-FRANSA-HOLLANDA GERMANY-FRANCETHE NETHERLANDS / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 91’
Yönetmen Director: Ulrıch Köhler Senaryo Screenplay: Ulrıch
Köhler Görüntü Yön. Director of Photography: Patrıck Orth
Kurgu Editing: Katharına Wartena & Eva Könnemann Oyuncular
Cast: Pıerre Bokma, Jean-Chrıstophe Folly, Jenny Schılly,
Hıppolyte Gırardot, Sava Lolov, Marıa Elıse Mıller, Francıs
Noukıatchom Yapımcılar Producers: Janıne Jackowskı, Maren
Ade, Katrın Schlösser Yapım Production Co.: Komplızen Fılm
Dünya Hakları World Sales: The Match Factory

Ulrıch Köhler
1969’da Almanya’nın Marburg kentinde doğdu.
1974-1979 arasında Zaire’de (şimdiki adıyla
Kongo Demokratik Cumhuriyeti) yaşadı.
Fransa’da güzel sanatlar, Hamburg’da felsefe,
kısa metrajlı filmlerini yaptığı Hamburg Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde de görsel iletişim
öğrenimi gördü. Uzun metrajlı filmleri Bungalow
(2002) ve Montag kommen die Fenster (2006) pek
çok festivalde başarı sağladı ve aralarında 2003 Alman Eleştirmenler
Birliği İlk Uzun Metrajlı Film Ödülü de olan, ulusal ve uluslararası
pek çok ödül kazandı. Schlafkrankheit / Uyku Hastalığı (2011) son
filmidir.
Born 1969 in Marburg, Germany and lived in Zaire (now
Democratic Republic of Congo) from 1974 to 1979. He studied Fine
Arts in Quimper, France, Philosophy in Hamburg and later Visual
Communication at the University of Fine Arts, Hamburg, where he
made his first short films. His feature films Bungalow (2002) and
Montag kommen die Fenster / Windows on Monday (2006) were
successful at numerous festivals and won national and international
awards, including the German Critics Award for Best First Feature
in 2003. Schlafkrankheit / Sleeping Sickness (2011) is his latest
feature.

Çocukluğunu Afrika’da geçirmiş olan yönetmen Ulrich
Köhler, kendisine Berlin Film Festivali’nde En İyi
Yönetmen Ödülü’nü kazandıran son filminde kara kıtaya
mesafeli ve şaşırtıcı bir bakış atıyor. Uyku hastalığı
hakkındaki çalışmaları sebebiyle uzun süredir Afrika’da
yaşayan Alman doktor ve denetim için Avrupa’dan
gönderilen meslektaşının öyküsü, kimlik ve aidiyet gibi
kavramlarla ilgileniyor. Filmin ilk bölümünde ailesi
tarafından ziyaret edilen Doktor Velten’i, ikinci bölümde
ailesinin temsil ettiği geçmişinden ve eski kimliğinden
uzaklaşmış olarak buluyoruz. Hastanesi olmayan bir
ülkede doktorluk yapmak ve kendini ait hissedemediği
ülkesinden uzaklarda da yabancılık hissiyle boğuşmak,
Velten’in ruhsal kırılganlığını açıklıyor. Yolsuzluklarla
örülü bir sistemin baskısıyla mücadele eden, adım adım
zamanın telaşsız akışına uyum sağlayan doktor ile
kökenlerinden tamamen kopmuş Afrika asıllı
denetçisinin ortak noktası, kimlik karmaşası
yaşamalarına yol açan hayli metaforik bir uyku hali. Uyku
Hastalığı ustalıkla kurulmuş bu rehavet hissini yavaş
yavaş izleyiciye geçirirken şu pek sık dile gelmeyen
gerçeğin farkına varıyoruz: Bilinmezliklerle dolu bu kıtayı
etkileyici kılan şey, filmin egzotik hale getirmekten özenle
kaçındığı doğal güzelliğinden ziyade bu tekinsiz yerde
sürüp giden hayatların uyuşmuşluğu.
– Eren Odabaşı
In his latest film which brought him the Best Director
Award at Berlin Film Festival, Ulrich Köhler who spent
his childhood in Africa, takes a distant and surprising
look at this land. The story of a German doctor living in
Africa for a long time due to his studies on sleeping
sickness (trypanosomiasis), and his colleague who is
sent from Europe to inspect him, deals with concepts
such as identity and belonging. Doctor Velten is visited
by his family in the first part of the film. However, in
the second part of the film, we find him to have
distanced himself from his past –represented by his
family– and his former identity. Being a doctor in a
country with no hospitals and having to deal with the
sense of an alien away from his country to which he
does not have a sense of belonging either, explains
Velten’s emotional fragility. The common point of the
doctor, who is battling the pressures from a system
woven with fraud step-by-step adjusting to time’s
unhurried flow, and his inspector, who has completely
lost touch with his African roots, is a highly metaphoric
sleepiness that causes them to experience an identity
crisis. As Sleeping Sickness slowly passes this skilfully
woven sense of slackness on to the viewer, we realize
this not-so-frequently spoken reality: The thing that
makes this secretive land so impressive is the sleepiness
of life in this unaccountable place rather than its natural
beauties, which the film carefully avoids turning into an
exotic spectacle.
– Eren Odabaşı
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MORG GÖREVLİSİ
POST MORTEM

ŞİLİ-MEKSİKA-ALMANYA CHILE-MEXICO-GERMANY / 2010
35 mm / Renkli Colour / 98’
Yönetmen Director: Pablo Larraın Senaryo Screenplay: Pablo
Larraın & Mateo Irıbarren Görüntü Yön. Director of Photography:
Sergıo Armstrong Kurgu Editing: Andrea Chıgnolı Oyuncular
Cast: Alfredo Castro, Antonıa Zegers, Jaıme Vadell, Amparo
Noguera, Marcelo Alonso, Marcıal Tagle Yapımcı Producer:
Juan de Dıos Larraın Yapım Production Co.: Fábula, Canana,
Autentıka Fılms Dünya Hakları World Sales: Funny Ballons

Pablo Larraın
1976’da Santiago’da doğdu. UNIACC
Üniversitesi’nde görsel ve işitsel iletişim okudu.
Film ve reklam prodüksiyonu şirketi Fabula’nın
kurucularındandır. İlk uzun metrajlı çalışması
2005 tarihli Fuga’dır. Tony Manero (2008) ile
İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale kazandı.
Morg Görevlisi (2010) son filmidir.
Born in 1976 in Santiago de Chile. He studied
audiovisual communication and UNIACC University. He’s a
founding member of Fabula, a company devoted to film and
advertisement production. In 2005 he directed his first feature film
Fuga. He won the Golden Tulip at Istanbul Film Festival in 2009
with Tony Manero (2008). Post Mortem (2010) is his latest film.

İki sene önce Altın Lale’nin sahibi olan Tony Manero’nun
Şilili yönetmeni Pablo Larrain, yeni filminde askeri
darbenin çürüttüğü Şili toplumunu mercek altına almaya
devam ediyor ve bu sefer işi daha da ileri götürerek,
hikâyesinin merkezine bir morg görevlisi yerleştirip ona
Salvador Allende’nin otopsisini yaptırırken, kendisi de
filmin bütününde Şili toplumunun ölü bedeninin
otopsisini gerçekleştiriyor. Başrolünde Tony Manero’yu
da canlandıran Alfredo Castro’nun olduğu film,
yapayalnız yaşayan morg görevlisi Mario’nun sokağın
karşısında oturan kabare dansçısı Nancy’ye bir saplantı
geliştirmesi ve onun peşine düşmesiyle başlıyor.
Anoreksik Nancy’nin bedeni giderek daralırken, asıl
daralmanın Mario’nun ve onun gibilerin ruhunda
gerçekleştiğini anlıyoruz çok geçmeden. Darbe sokakları,
evleri yakıp yıkarken, insanlar ortadan kaybolurken,
hastane yaralı, ölü bedenlerle dolup taşarken, Mario
sadece Nancy’yi düşünebiliyor, kendi saplantılı hayatına
her şeye rağmen devam etmeye çalışıyor. Larrain 16
mm’nin kirli dokusunu hikâyesinin çürümüşlüğüne
yedirirken, Mario’yu ve onun gibi her şeyden bihaber
yalnız kalabalıkları soğuk ve mesafeli bir bakışla inceliyor.
İnsan ruhunun karanlığıyla toplumun karanlığını üst üste
bindirerek, umutsuz bir tabloyu seyircisinin suratına
çarpıyor.
– Senem Aytaç
Pablo Larrain, the Chilean director of Tony Manero,
which won the Golden Tulip Award two years ago,
continues, in his new film, to focus on the Chilean
society, soured by the military coup. This time, he takes
it a step further. While he puts a morgue recorder at the
centre of the story and makes him perform Salvador
Allende’s autopsy; the director himself is busy, in the
film’s entirety, with performing an autopsy on the dead
body of the Chilean society. Alfredo Castro, who also
portrayed Tony Manero, is the leading actor. At the start
of the film, lonely morgue recorder Mario develops an
obsession for cabaret dancer Nancy, who lives across the
street, and stalks her. As the body of the anorexic Nancy
shrinks, we soon find out that the real shrinking takes
place in the souls of Mario and those like him. While
the coup devastates streets and homes, while people
disappear, while the hospital is full of dead and injured
people, Mario can only think of Nancy, and despite
everything, tries to carry on with his life of obsessions.
Director Larrain incorporates the smudgy texture of
16mm into his story of decadence while he examines
Mario and the oblivious lonely crowds like him from a
cold and distant point of view. By overlapping the
darkness of the human soul and the darkness of the
society, he slaps a hopeless picture into the viewer’s
face.
– Senem Aytaç
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HAYATIMIZ
LA NOSTRA VITA
OUR LIFE
İTALYA-FRANSA ITALY-FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 95’
Yönetmen Director: Danıele Luchettı Senaryo Screenplay: Sandro
Petraglıa, Stefano Rullı, Danıele Luchettı Görüntü Yön.
Director of Photography: Claudıo Collepıccolo Kurgu Editing:
Mırco Garrone Müzik Music: Franco Pıersantı Oyuncular Cast:
Elıo Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese, Luca Zınarettı,
Stefanıa Montorsı, Gıorgıo Colangelı Yapımcılar Producers:
Rıccardo Tozzı, Gıovannı Stabılını, Marco Chımenz Yapım
Production Co.: Cattleya SRL, RAI Cınema, Babe Fılms Dünya
Hakları World Sales: Celluloıd Dreams Kaynak Print Source:
Tamasa Dıstrıbutıon

Danıele Luchettı
1960’ta Roma’da doğdu. Sanat tarihi eğitimi
gördü. Kariyerine 1963’te Nanni Moretti’nin
filmlerinde yönetmen yardımcılığı ve oyunculuk
yaparak başladı. İlk uzun metrajlı filmi Domani
Accadra / Ümitler Yarına (1988) Cannes’da Altın
Kamera Mansiyon Ödülü kazandı.
Born in 1960 in Rome. He studied Art
History. He debuted as assistant director and
actor in films by Nanni Moretti in 1983. His debut feature Domani
accadrà / It’s Happening Tomorrow (1988) won a mention for
Caméra d’or at Cannes.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1990 The Week of the Sphinx
1991 Ayakçı The Yes Man
1995 Okul The School
1998 Little Teachers
2000 12 Pomeriggi
2003 Ginger and Cinnamon
2007 Abim Evin Tek Çocuğu My Brother Is An Only Child
2010 Hayatımız Our Life

Claudio, Roma’nın kenar mahallelerinden birinde bir
inşaatta çalışmaktadır. Üçüncü çocuklarına hamile olan
karısına deli gibi âşıktır. Ancak acı bir olay onun sade ve
mutlu yaşamını üzüntüye boğar. Claudio yaşama karşı
öfke içinde, tüm enerjisiyle uğradığı haksızlığa karşı
savaşmaya başlar. Arkadaşlarının ve ailesinin sevgisiyle
desteği ve çocuklarının kahkahaları başına gelen
kötülüklerin üstesinden gelmesine yardım edecektir.
Hayatımız, senarist ve yönetmen Daniele Luchetti,
Ostia’daki düzenli geliri olan fakat normal evlerin kirasını
karşılayamayıp kamu evlerinde kalan insanların
belgeselini yaparken doğdu. Bu insanların bilgiye erişimi
sınırlı ve kültüre ilgileri de yoktu. Yine de yaşam kavgası
içinde herkes gibi korkuları ve şüpheleri vardı. Bir diğer
esin kaynağı ise Luchetti çok çocuklu İsrailli genç çiftleri
gördüğünde belirdi: “Bizim toplumumuzda
düşünemeyeceğimiz, güzel bir ütopya.” Luchetti,
önceden işçi sınıfı diye tabir edilen fakat artık tam olarak
tanımlayacak bir sözcüğü olmayan böyle bir sosyal
sınıftaki üç çocuklu genç bir aileyi anlatıyor. Bu film bir
şeyi kanıtlamaya ya da tanımlamaya çalışmıyor: “Ben
sadece bugünün İtalyan toplumunu Claudio karakteriyle
sembolize ederek herhangi bir yargıda bulunmadan bir
bakış sunmaya, ayrıntılı bir hesap çıkarmaya çalıştım.”
Claudio works on a site in the suburbs of Rome. He is
madly in love with his wife, who is pregnant with their
third child. However, a dramatic event comes to upset
this simple and happy life. In a rage for life, Claudio
energetically fights against the injustice that fell upon
him. Love and support from his friends and family as
well as the laughter of his children will help him to
triumph against the odds. Our Life was born when
writer-director Daniele Luchetti was making a
documentary on how council accommodation was
allocated to people in Ostia, people who have regular
wages but could not afford normal housing. These
people have limited access to information, and no
interest in culture. And yet, bursting with life, they have
the same fears and doubts as anyone else. Another
inspiration was when Luchetti saw young couples in
Israel with many children Israel, “a beautiful utopia,
unthinkable in our society.” Luchetti has achieved in
telling the story of a young family with three children,
set in such a social class, which used to be called the
working class, but no longer has a specific word to
describe it today. It is a film that does not want to prove
or explain anything: “I just wanted to take a look at
today’s Italian society, to give an account of it, as it is
symbolized by the character of Claudio, and abstain
from any judgement.”
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Anneler, Makedonyalı yönetmeni Milcho Manchevski’nin
ödüllü filmi Yağmurdan Önce’de de ustaca kullandığı üç
hikâyeli bir yapıdan oluşuyor. Üç mekânda (Üsküp,
Mariovo ve Kiçevo) geçen bu film adından da
anlaşılacağı gibi anneler üzerine: Kendini veren, ihmal
edilmiş, sevgi dolu, hiç var olmamış kadınlar. Bu kadınlar
aracılığıyla Manchevski trajedinin ve mutluluğunun
değişik yüzlerini betimliyor. Üç hikâye geliştikçe hayal
yavaşça belgesele dönüşüyor. Yenilikçi bir yapı
aracılığıyla Anneler’in üç hikâyesi gerçek ile hayal, dram
ile belgesel arasındaki hassas ilişkiyi öne çıkarıyor.
Manchevski filmin üç bölümünün üç parçalı bir tablo gibi
işlediğini söylüyor; kendi başlarına bir bütün
oluşturmayan ama birbirlerini bütünleyen parçalar.
Hikâyeler atmosfer ve konularıyla birbirlerine
eklemleniyor: “Sonuç, birbirinden alakasız gibi görünen
her üç hikâyeyi birlikte gören izleyicinin kafasında oluşan
karmaşık duygu.” Film gerçeğin doğasını, doğruluğunu
inceliyor: “Bir şey öğreniyoruz ve daha sonra yine
öğreniyoruz ki bildiğimiz gerçek doğru olmayabilir.
Gerçekler önemli ama sonuçta sevgi ve ıstırap
gerçeklerden daha önemli.” Günümüz Makedonya’sını
meraklı bir bakışla gözlemleyen Manchevski’nin filmi,
düzenli öyküleme kurallarından kaçınarak seyircileri
kendi filmsel gerçeklik tanımlarıyla yüzleşmeye zorluyor.
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ANNELER
MAJKI
MOTHERS
MAKEDONYA-BULGARİSTAN-FRANSA REPUBLIC OF
MACEDONIA-BULGARIA-FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 124’
Yönetmen Director: Mılcho Manchevskı Senaryo Screenplay:
Mılcho Manchevskı Görüntü Yön. Director of Photography:
Vladımır Samoılovskı Kurgu Editing: Zaklına Stojcevska Müzik
Music: Igor Vasılev Novogradska Oyuncular Cast: Ana
Stojanovska, Vladımır Jacev, Dımıtar Gjorgjıevskı, Ratka
Radmanovıc, Salaetın Bılal, Emılıja Stojkovska, Mılıjana
Bogdanoska, Dıme Ilıev, Marına Pop Pankova Yapımcı
Producer: Chrıstına Kallas Yapım Production Co.: Banana Fılm
Productıon, Cıne-sud Promotıon Dünya Hakları World Sales:
RamondaParıs

Mılcho Manchevskı
1959’da Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
doğdu. Üsküp Üniversitesi’nde sanat tarihi ve
arkeoloji eğitimi aldıktan sonra Amerika’ya
giderek Southern Illinois Üniversitesi’nde sinema
okudu. Çok sayıda reklam filmi, belgesel, videoklip ve deneysel kısa film yönetti. Yönettiği ilk
uzun metrajlı filmi Yağmurdan Önce (1994) ile
otuzdan fazla ödül aldı ve uluslararası ün
kazandı. 2001’de Dust adında bir western, 2007’de de Gölgeler’i çekti.
Anneler (2010) son filmidir. New York Tisch Sanat Okulu
Yönetmenlik Bölümü’nün direktörlüğünü yaptı. Annemin Hayaleti
adında bir roman yazdı ve iki fotoğraf sergisi açtı.
Born in 1959 in Skopje, Macedonia. He studied Art History and
Archaeology in the University of Skopje. He then moved to United
States to study film in the Southern Illinois University. He directed
several commercials, documentaries, video-clips, and short
experimental films. The first feature film he directed, Before the Rain
(1994) won more than thirty awards and brought him international
recognition. He filmed a western called Dust in 2001. He followed
the feature Shadows (2007) with Mothers (2010), his latest film. He
authored a book of fiction, The Ghost of My Mother and two photo
exhibitions. He has lectured as Head of the Directing Studies at
NYU’s Tisch School of the Arts’ Film program.

Mothers consists of three stories, a structure that
Macedonian filmmaker, Milcho Manchevski, used to
great effect in his award-winning film Before the Rain.
Set in three locations (Skopje, Mariovo and Kicevo) this
is a film about mothers as its title suggests: dedicated,
neglectful, loving, absent women. Through these
women, Manchevski renders the faces of human
tragedy and joy. As three stories are told, the fiction
slowly turns into a documentary. Employing an
innovative structure, the three stories in Mothers
highlight the delicate relationships of truth and fiction,
of drama and documentary. Manchevski states that the
film’s three parts works as in triptychs –not complete
on their own but complementary. The stories are linked
by tone and theme: “In the end, it is the complex feeling
created in the mind of the viewer who is looking at all
three, seemingly unrelated stories, together.” The film
examines the nature of truth, the factuality of it: “We
learn something, and then we later learn that what we
know may not be the real truth. The facts are important,
but in the end, the love and the suffering are more
important than the facts.” Directed with a keen eye for
contemporary Macedonia, Manchevski’s film eschews
neat narrative devices and pushes the viewer to confront
their own definitions of filmic reality.
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SERSERİLER
NEDS

İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA UK-FRANCE-ITALY / 2010 / 35 mm /
Renkli Colour / 124’
Yönetmen Director: Peter Mullan Senaryo Screenplay: Peter
Mullan Görüntü Yön. Director of Photography: Roman Osın Kurgu
Editing: Colın Monıe Müzik Music: Craıg Armstrong Oyuncular
Cast: Conor McCarron, Gregg Forrest, Joe Szula, Mhaırı
Anderson, Gary Mıllıgan, John Joe Hay, Chrıstopher
Wallace, Rıchard Mack Yapımcılar Producers: Alaın De La Mata,
Marc Mıssonnıer, Olıvıer Delbosc Yapım Production Co.:
Bluelıght, Fıdélıté Fılms, Studıo Uranıa Dünya Hakları World
Sales: Wıld Bunch

Peter Mullan
Oyuncu, senarist ve yönetmendir. Rol aldığı
filmler arasında 1998’de Cannes’da En İyi Oyuncu
Ödülü’nü aldığı My Name Is Joe / Benim Adım Joe
(Ken Loach), Out of this World (Junji Sakamoto),
Young Adam / Tutku Nehri (David Mackenzie),
The Claim (Michael Winterbottom), Miss Julie /
Bayan Julie (Mike Figgis) ve Harry Potter and the
Deathly Hallows / Harry Potter Ölüm Yadigarları
(2010) bulunmaktadır. Pek çok televizyon ve tiyatro oyununda da rol
almıştır. Üç kısa metrajlı filmi bulunmaktadır: Close (1993), Good Day
for the Bad Guys ve Fridge. Serseriler (2010), Orphans ile 1998’de
Venedik Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü’nü, The Magdalene
Sisters / Günahkâr Rahibeler ile 2002’de yine Venedik’te Altın Aslan’ı
kazanan Mullan’ın üçüncü filmidir.
He is an actor, writer and director. His acting credits include My
Name Is Joe (Ken Loach) for which he won Best Actor at Cannes in
1998, Out of This World (Junji Sakamoto), Young Adam (David
Mackenzie), The Claim (Michael Winterbottom), Miss Julie (Mike
Figgis), and Harry Potter and the Deathly Hallows (2010). He also has
numerous TV and theatre credits to his name. He made three short
films: Close (1993), Good Day for the Bad Guys, and Fridge, and two
features: Orphans which won the Critics’ Week Award for Best Film
at Venice in 1998, and The Magdalene Sisters which won the Golden
Lion at Venice in 2002. Neds (2010) is his third feature.

Parlak bir öğrencinin kabadayıya dönüşmesini anlatan
Serseriler, ilk elde verdiği ipucunun aksine kanırtıcı ve sert
bir sosyal gerçekçi dram değil. Yanlış anlaşılmasın;
elbette 1970’lerin Glasgow’undaki işçi mahallesinde
büyümenin sancıları filmde yerini gayet sert buluyor.
İskoç oyuncu ve yönetmen Peter Mullan evde, okulda,
mahallede fazla huzur bulamayan çalışkan ve hassas bir
çocuğun yeniyetmeliğe geçişte yaşadıklarını gerçekçi
kompozisyonlarla veriyor. Ama bu bildik öyküyü özel
yapan, Mullan’ın ana karakterine olan şefkati ve duygu
yoldaşlığı, yeniyetmeliğin öfkesine ve kafa karışıklığına
dair keskin kara mizahi yorumu açıkçası. Dönemin ve
devletin hiyerarşisine olan yakınlığı, geleneksel İngiliz
eğitiminin ikiyüzlülüğünü açık ettiği kompozisyonlar ise
kalp burucu. Ama alaycı bir mizahın usturuplu dozu
marifetiyle mevzu lüzumundan fazla gerilmiyor.
Çocuğun kırılma noktasına son darbeyi sınıfsal bir
çatışmanın vurduğu senaryonun duygusallığı da gayet
ince ayar. Çıkış yolu bulamayan çaresiz gencin sanrılar
içinde debelendiği vinyetler ise kafa karışıklığının ve
inanç arayışının gerçeküstü sayıklamaları olarak
eğlenceli. Kadim oyuncuların yanı sıra ana karakterin
çocukluğunu ve delikanlılığını canlandıran deneyimsiz
aktörler de şahane. Senaryoyu kendi gençliğinden yola
çıkarak kaleme aldığı filmde Mullan da sert ayyaş baba
rolünde kısacık da olsa kendini gösteriyor.
– Esin Küçüktepepınar
Contrary to the first impression, Neds, which tells the
story of the transformation of a brilliant student into a
bully, is not a piercing and violent social reality tragedy.
To make it clear: of course, the growing pains in the
1970s in Glasgow’s blue-collar neighbourhood find a
violent place in the film. Scottish actor-director Peter
Mullan uses realistic compositions to tell the story of
transformation to a teenager of a studious and sensitive
young man who cannot find peace at home, at school,
or in the neighbourhood. What makes this familiar
story special is Mullan’s sympathy for and emotional
companionship towards his main character, and his
interpretation of teenage angst and confusion with
biting black humour. The compositions where the film
exposes traditional British educational system’s
hypocrisy are heart-rending. However, the subject does
not get over-tense thanks to a proper dose of mocking
sense of humor. The sentimentality of the script, in
which a clash of classes deals the final blow in the boy’s
breaking point, is fine-tuned. The decorations that the
desperate youth, who cannot find a way out,
hallucinates are entertaining as surrealistic deliria of
confusion and search for faith. As well as veterans,
inexperienced actors portraying the main character’s
childhood and adolescence are marvellous. Mullan, who
wrote the script based on his own youth, reveals
himself, although for a short bit, in a cameo as the strict
alcoholic father.
– Esin Küçüktepepınar
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ÖZEL TİM 2
TROPA DE ELITE 2-O INIMIGO
AGORA É OUTRO
ELITE SQUAD 2-THE ENEMY
WITHIN
BREZİLYA BRAZIL / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 116’
Yönetmen Director: José Padılha Senaryo Screenplay: José
Padılha, Bráulıo Mantovanı Özgün Öykü Original Story:
Vorlage von José, José Padılha, Bráulıo Mantovanı, Rodrıgo
Pımentel Görüntü Yön. Director of Photography: Lula Carvalho
Kurgu Editing: Danıel Rezende Müzik Music: Pedro Bromfman
Oyuncular Cast: Wagner Moura, Irandhır Santos, André
Ramıro, Pedro Von-Held, Marıa Rıbeıro, Sandro Rocha,
Mılhem Cortaz, Taıná Müller, Seu Jorge, André Mattos
Yapımcılar Producers: José Padılha & Marcos Prado Yapım
Production Co.: Zazen Produções Audıovısuaıs Ltda., Globo
Fılmes Dünya Hakları World Sales: IM Global

José Padılha
Yönetmenliğini yaptığı ilk film olan yarı
belgesel Onibus 174 / Otobüs 174 (2002) ile dünya
çapında birçok ödül kazandı. Henfil’in yönettiği
Tanga-Deu no New York Times’ın (1987)
yapımcılığını üstlendi. Nigel Noble’nin çektiği Os
carvoeiros (1999) ve Marcos Prado’nun çektiği
Estamira adlı belgesellerin hem senaryolarını
yazdı hem de yapımcılıklarını üstlendi. Berlin’de
Altın Ayı kazanan Özel Tim (2007) uzun metrajlı ilk kurmaca filmidir.
Özel Tim 2 (2010) ikinci filmidir.
His first film as director was Ônibus 174 / Bus 174 (2002), a semidocumentary that won numerous awards worldwide. He produced
Tanga – Deu no New York Times (1987) directed by Henfil. He wrote
and produced the documentaries Os carvoeiros (1999) by Nigel
Noble and Estamira by Marcos Prado. The Elite Squad (2007) is his
first fiction film which won the Golden Bear in Berlin. Elite Squad 2
– The Enemy Within (2010) is his second feature.

Tartışmalar yaratan ve hayli popüler olan Özel Tim’in ve
Tanrıkent’in yazarı Bráulio Mantovani’nin senaryo
yazarlarından olduğu bu devam filminin ilk gösterimi
2010’un Ekim ayında Brezilya’da yapıldı. İlk Özel Tim, Rio
de Janeiro’nun karmaşık polis sorunlarının güçlü bir
ifadesi olarak görüldü, pek çok araştırmacı ve hatta yetkili
kurum tarafından örnek olarak gösterildi. Ayrıca
Brezilya’nın en büyük gişe hasılatı getiren yapımı oldu.
İlk filmdekiyle hemen hemen aynı ekibe ve kadroya sahip
olan bu devam filminde efsane devam ediyor. Özel Tim 2,
öyküyü on üç yıl ileri taşıyarak kendini ilk filmden
uzaklaştırıyor: Polis kuvvetlerinin “özel timi” BOPE
mensubu Roberto Nascimento yüzbaşılıktan yarbaylığa
terfi etmiştir. On üç yıl sonra Rio halkı hâlâ Nascimento
için kesin bir karara varamamıştır: O bir kahraman mıdır,
yoksa kötü adam mı? Bir hapishane isyanında başarısız
olunca görevden alınır ancak sonunda hükümet
istihbaratıyla ilgili yüksek düzeyde bir göreve getirilir.
Kendini sadece Emniyet Müdürlüğü’nün, devlet
başkanının ve askeri polisin değil milisler olarak bilinen
paramiliter grupların da dahil olduğu kanlı bir politik
mücadelede bulur. Polis, favelaları suçlulardan
temizlemiştir, ancak oluşan boşluk, yozlaşmış polis
memurlarıyla doldurulmuştur. İlk filmde olduğu gibi,
yönetmen Padilha Rio’nun şiddet döngüsünü zengin ve
kapsamlı bir şekilde çiziyor. Filmde seksen gerçek polis
figüran olarak yer aldı.
The sequel to the controversial and wildly popular The
Elite Squad opened in Brazil in October 2010, co-written
by City of God writer Bráulio Mantovani. The first The
Elite Squad is still regarded as a powerful interpretation
of Rio de Janeiro’s complex police issues and is cited by
numerous scholars and state authorities. It was also the
highest-grossing film of all time in Brazil. With almost
the same team and cast from the first movie, the saga
continues. Elite Squad 2 distances itself from the first
movie by pushing the storyline thirteen years forward:
Roberto Nascimento of BOPE, the “elite squad” of the
city’s police, is now promoted from Captain to
Lieutenant Colonel. Thirteen years later, Rio is still
divided about Nascimento: is he a hero or a villain?
When he mismanages a prison riot, he is removed from
his job, but eventually kicked upstairs to a government
intelligence post. He gets caught in a bloody political
dispute that involves not only the Public Safety
Department, the state governor and State Military
Police, but also paramilitary groups known as milicias.
Police have cleared out the favelas from criminals, but
their void has been filled by corrupt police officials. Like
the first film, Padilha paints a rich and comprehensive
picture of Rio’s cycle of violence in the film where
eighty real cops were featured as extras.
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Rafi Pitts’in 1997 yapımı ilk uzun metrajlı filmi Season
Five / Beşinci Mevsim 1979’daki İran Devrimi’nden
sonraki ilk Fransa-İran ortak yapımı filmdi. Bu ilk
yönetmenlik denemesinden itibaren tüm filmleri
beğeniyle karşılandı ve dünyanın çeşitli yerlerinde ödüller
aldı. Avcı ise bir intikam hikâyesini anlatıyor.
Hapishaneden yeni çıkan Ali, gelecek seçimlerle ilgili
konuşmaların ve İran’da değişim vaatlerinin arasında
yuvaya dönüşünün tadını çıkarır. Geceleri de çalışmasına
rağmen, güzel karısı ve küçük kızıyla mümkün olduğunca
fazla zaman geçirmeye çabalamaktadır. En sevdiği hobisi
ise ormanda avlanmaktır. Derken bir facia olur ve karısı
Sara, polislerle göstericiler arasındaki bir silahlı
çatışmada yanlışlıkla öldürülür. Karakolda uzun ve sinir
bozucu bir zaman geçirdikten sonra altı yaşındaki kayıp
kızını arama çalışmaları da başka bir felaketle
sonuçlanınca Ali çılgına döner ve güpegündüz rastgele
ateş açarak iki polis memurunu öldürür. Olayın ardından
kuzeydeki ormanlara kaçar, ancak yakalanır. Bunun
üzerine kaderine teslim olur ve ormanda ağaçlardan
kurulu bir labirentte birbirleriyle kavga ederken yollarını
kaybeden polis memurlarını sessizce izler. Durum iyice
karmaşıklaşırken avcı ile avlanan arasındaki sınır iyice
bulanıklaşır. Gerek politika, gerekse ahlaki düzene dair
pek çok katmandan oluşmuş bir film olan Avcı, bireylerin
İran’daki baskıyla nasıl başa çıkmaya zorlandığını da
ortaya koyuyor.
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AVCI
SHEKARCHI
THE HUNTER
ALMANYA-İRAN GERMANY-IRAN / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 92’
Yönetmen Director: Rafı Pıtts Senaryo Screenplay: Rafı Pıtts
Görüntü Yön. Director of Photography: Mohammad Davudı Kurgu
Editing: Hassan Hassandoost Oyuncular Cast: Rafı Pıtts, Mıtra
Hajjar, Alı Nıcksaulat, Hassan Ghalenoı, Manoochehr
Rahımı, İsmaıl Amını, Nasser Madahı, Alı Mazınanı, Ossta
Shah-Tır Yapımcılar Producers: Thanassıs Karathanos &
Mohammad Reza Takhtkeshıan Yapım Production Co.: Twenty
Twenty Vısıon Fılmproduktıons GmbH Dünya Hakları World
Sales: The Match Factory

Rafı Pıtts
1967’de İran’da doğdu. 1981’de, İran-Irak savaşı
sırasında İngiltere’ye kaçtı. Harrow College
Merkez Londra Teknik Üniversitesi’nde sinema ve
fotoğraf dalında lisans derecesi aldı. İlk kısa
metrajlı filmi In Exile (1991) oldu. 1990’larda
Paris’e taşınarak Leos Carax, Jacques Doillon ve
Jean-Luc Godard’ın filmlerinde çalıştı. 2007’de
Seattle Film Festivali’nde Yükselen Ustalar
Ödülü’nü aldı.
Born 1967 in Iran. During the war between Iran and Iraq, in
1981, he fled the country and moved to Britain. He graduated from
Harrow College - Polytechnic of Central London with a BA in Film
and Photography. His first short was In Exile (1991). In the 90s, he
moved to Paris and worked on films by Leos Carax, Jacques Doillon
and Jean-Luc Godard. In 2007, the Seattle Film Festival honoured
him with the Emerging Masters Award.
Filmleri F›lmography
1997 Beşinci Mevsim Season Five
2000 Sanam
2003 Abel Ferrara: Not Guilty
2006 It’s Winter
2010 Avcı The Hunter

Rafi Pitts’ films have attained acclaim and awards
around the globe since his first feature, Season Five
(1997), which was the first Franco-Iranian coproduction since the Iranian Revolution in 1979. Pitts’
latest film tells a story of vengeance. Recently released
from prison, Ali makes the most of his return, amidst
much talk of the upcoming elections and promises of
change in Iran. Despite working nights, he tries to
spend the most time possible with his beautiful wife
and young daughter. His favourite pastime is hunting
in the forest. Tragedy strikes and Ali’s wife Sara is
accidentally killed in a police shoot-out with
demonstrators. After a long and frustrating experience
at the police station, Ali’s own search for his missing
six-year-old daughter ends in horror and pushes him
over the edge. In broad daylight, Ali randomly shoots
and kills two policemen. Fleeing into the northern
forest, he is captured by two police officers. He is
resigned to his fate and watches quietly as the arguing
policemen lose their way in the woods, in a maze.
Situations complicate and the boundaries between
hunter and hunted becomes difficult to define... There
are several layers to The Hunter, politics as well as moral
order. The director has also tried to show how each
individual is forced to deal with the sentiment of
oppression in Iran.
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“Meek Kestirmesi”nin gerçek hikâyesi 1845 yılında,
Amerika’da 200 atlı araba ve 1000 kişilik bir kafilenin
Batıya doğru göçleri sırasında Kızılderili saldırılarından
kaçmak için kullandıkları alternatif yolda geçiyor. Bu
olaya dayanan ve hem 2010 Venedik Film Festivali’nde
Altın Aslan için yarışan, hem de 2010 Toronto ve 2011
Sundance film festivallerinin seçkilerinde yer alan bu
filminde yönetmen Reichardt, daha öncekilerde olduğu
gibi, doğacı ve yoksulları yakından gözlemleyen iddiasız
sinema vizyonunu devam ettiriyor. Film, Batıya göç
sırasında Oregon Yolu’nun kullanıldığı ilk zamanlarda üç
ailenin, atlı arabalarından oluşan konvoylarıyla Cascade
Dağları’nı geçmek üzere Stephen Meek’i rehber olarak
tutmalarıyla başlar. Meek bir kestirme yol bildiğini iddia
ederek onları daha önce hiç kimsenin geçmediği yüksek
çöl ovasına yönlendirir ve sonuçta konvoy, kurak kayalar
arasında yolunu kaybeder. İlerleyen günler boyu
göçmenlerin açlık, susuzluk ve birbirlerine karşı
duydukları güvensizlikle mücadele etmeleri gerekir.
Reichardt “Kestirme Yol güç sahibi olmayanların, karar
verirken sözü geçmeyenlerin bakış açısından anlatılıyor”
derken, araştırmaları sırasında okuduğu günlükleri yazan
Amerikalı göçmen kadınları kastediyor: “Bu kadınların
hikâyeleri Hollywood Western’lerinde resmedilmeyen
apayrı bir tarihi ortaya çıkarıyor.”
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KESTİRME YOL
MEEK’S CUTOFF

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 104’
Yönetmen Director: Kelly Reıchardt Senaryo Screenplay: Kelly
Reıchardt Görüntü Yön. Director of Photography: Chrıstopher
Blauvelt Kurgu Editing: Kelly Reıchardt Müzik Music: Jeff
Grace Oyuncular Cast: Mıchelle Wıllıams, Bruce Greenwood,
Wıll Patton, Zoe Kazan, Paul Dano, Shırley Henderson, Neal
Huff, Tommy Nelson, Rod Rondeaux Yapımcılar Producers: Neıl
Kopp, Anısh Savjanı, Elızabeth Cuthrell, Davıd Urrutıa Yapım
Production Co.: Thunderegg, LLC Dünya Hakları World Sales:
Cınetıc Medıa

Kelly Reıchardt
Florida’nın Miami kentinde doğdu. Babası
dedektif, annesi narkotik polisti. Lisans
öğrenimini Boston’da The Museum School’da
tamamladı. 80’li yılları MTV’de yayınlanan ilk
müzik kliplerini yaparak geçirdi. 1988’de New
York’a taşındığında Todd Haynes, Hal Hartley ve
David O. Russell gibi bağımsız yönetmenlerin ilk
filmlerinin sanat yönetiminde çalıştı. İlk uzun
metrajlı filmi River of Grass (1991) oldu. Geçmiş Zaman Olur ki (2007)
ile Rotterdam’da Altın Kaplan, 2008’de Wendy and Lucy ile
Toronto’da Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı. Kestirme Yol (2010) son
filmidir. Halen Bard College’da eğitmenlik yapmaktadır.
Born and raised in Miami, Florida. Her father was a detective and
her mother was a narcotics agent. She received her BA at The
Museum School in Boston. She spent the 80s making some of the
first music videos to air on MTV. After moving to New York in
1988, she worked in the Art Department on the first films of
independent directors Todd Haynes, Hal Hartley and David O.
Russell. Her first feature was River of Grass (1991). With Old Joy
(2007) she won the Tiger Award at Rotterdam. In 2008, with Wendy
and Lucy, she won the Critics’ Award at Toronto. Meek’s Cutoff
(2010) is her latest film. She teaches film at Bard College.

The true story of the “Meek Cutoff” is set in 1845, when
it was first used by some 200 wagons and 1,000 people
to avoid attacks by Indians on the emigrants on their
way west. Based on this true story, Meek’s Cutoff was in
the official selections of 2010 Venice Film Festival,
where it vied for the Golden Lion, 2010 Toronto and
2011 Sundance film festivals. In Meek’s Cutoff, as in her
previous films, Reichardt hews to a vision of small-scale
cinema characterized by naturalism and close
observation of the dispossessed. The film is set in the
earliest days of the Oregon Trail, when a wagon team of
three families has hired the mountain man Stephen
Meek to guide them over the Cascade Mountains.
Claiming to know a short cut, Meek leads the group on
an unmarked path across the high plain desert, only to
become lost in the dry rock. Over the coming days, the
emigrants must face the scourges of hunger, thirst, and
their own lack of faith in each other’s instincts for
survival. “Meek’s Cutoff is told from the vantage point of
those without the power, from the people who don’t get
a say in the decisions that are being made,” says
Reichardt meaning women migrating west, whose
diaries she read in researching the film: “The women’s
stories offer such a specific take on the history –one
totally different from the one portrayed in the
Hollywood Western.”
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HA HA HA

GÜNEY KORE SOUTH KOREA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 116’
Yönetmen Director: Hong Sang-soo Senaryo Screenplay: Hong
Sang-soo Görüntü Yön. Director of Photography: Park Hong-yeol
Kurgu Editing: Hahm Sung-won Müzik Music: Jeong Yong-jın
Oyuncular Cast: Kım Sang-kyung, Yu Jun-sang, Moon So-rı
Yapımcı Producer: Kım Kyoung-hee Yapım Production Co.:
Jeonwonsa Fılm Dünya Hakları World Sales: Fınecut

Hong Sang-soo
1960’ta Kore’de doğdu. Çağdaş Kore
sinemasının en tanınmış ve özgün
yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Chungang Üniversitesi’nde sinema okudu, daha
sonra ABD’de California College of Arts and
Crafts’da Güzel Sanatlar lisansı ve Chicago Sanat
Enstitüsü’nde yüksek lisans derecelerini aldı. İlk
uzun metrajlı filmi bol ödüllü Domuzun Kuyuya
Düştüğü Gün (1996) oldu. 2004’te kendi yapım şirketini kurdu.
Born in 1960 in Seoul. He is regarded as one of the most
prominent and original directors of contemporary Korean cinema.
He studied filmmaking at Chungang University before going to the
US to receive a BFA from the California College of Arts and Crafts,
and an MFA from the Art Institute of Chicago. His debut feature
was the multi-awarded The Day a Pig Fell into the Well (1996). He
launched his own production company in 2004.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1998 The Power of Kangwon Province
2000 Virgin Stripped Bare by Her Bachelors
2004 Woman Is the Future of Man
2005 Tale of Cinema
2006 Woman on the Beach
2008 Night and Day
2010 Oki’s Movie
2010 Ha ha ha

Yönetmenliğe heveslenen Jo Moon-Kyeong, Seul’den
taşınıp Kanada’ya yerleşme planları yapmaktadır.
Taşınmadan günler önce, yakın arkadaşı film eleştirmeni
Bang Joong-sik ile bir dağın yakınlarındaki evinde bir
şeyler içmek için buluşur. Birkaç kadeh yuvarladıktan
sonra iki arkadaş yolculuklarının sırlarını ortaya dökmeye
başlar; sadece güzel anılarına dalarlar. Aynı yerde, aynı
anda, aynı insanlarla olduklarının farkına varmadan sıcak
bir yaz günündeki anılarını bir seyir defteri gibi açarlar.
Ve tıpkı yönetmen Hong’un diğer filmlerindeki gibi iki
adam, bir kadının peşinde koştukları, içtikleri, yalan
söyledikleri, hayallerinden ve saçma şeylerden
bahsettikleri alışılmadık yerlere giderler. 2010 Cannes
Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Film
Ödülü’nü alan Ha ha ha, Hollywood Reporter
dergisinden Maggie Lee’ye göre “Bir yaz gecesi (ve
günü) seks komedisi, yönetmen Hong Sang-soo’nun
karakterlerine en insaflı ve hoşgörülü davrandığı yapıtı”.
Film iki adamın yolculuğunu anlatıyor ya da belki,
gelecekte daha iyi bir hayat süreceğine söz veren tek bir
adamın… Erkeklerin yıpranmış arzuları bomboş hayallere
dönüşmeye mahkûmdur. Ha ha ha, modern yaşama sıra
dışı ve çokkatmanlı bir bakış sunarken sade, doğal,
mütevazı ve ulaşılabilir kalmayı başarıyor. Filmin adı “Ha
ha ha”, Korece’de “yaz” anlamına gelen “ha” karakterine
dayanıyor.
Aspiring filmmaker Jo Moon-kyeong plans to leave
Seoul to live in Canada. Days before his departure, he
meets his close friend Bang Joong-sik, a film critic, at a
nearby mountain to have a drink. After a few rounds,
they decide to reveal their accounts of their trips over
drinks, under the condition that they only stick to
pleasant memories. Not realising that they were in the
same place, at the same time, and with the same people,
the two men’s reminiscence of a hot summer unfolds
like a catalogue of memories. And just like any other
film by director Hong, these men go to an unfamiliar
place where they chase after women, drink, lie and talk
both nonsense and of their dreams. Winning the Best
Film Award of the Un Certain Regard sidebar at Cannes
in 2010, Ha ha ha according to Maggie Lee in the
Hollywood Reporter is “a midsummer night (and day)
sex comedy that sees director Hong Sang-soo at his
most good-humoured and tolerant toward his
characters.” The film recounts two trips experienced by
two (or maybe one) people. Someone pledging to live a
better life in the future. The ragged desire of males that
end in empty failures. Ha ha ha is an offbeat,
multilayered look at modern life –light, naturalistic,
unpretentious, and accessible. The film’s title “Ha ha
ha” primarily comes from the Korean character “ha”
that means summer.
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MİRAL

İNGİLTERE-İSRAİL-FRANSA UNITED KINGDOM-ISRAELFRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 113’
Yönetmen Director: Julıan Schnabel Senaryo Screenplay: Rula
Jebreal Özgün Roman Original Novel: Mıral, Rula Jebreal
Görüntü Yön. Director of Photography: Erıc Gautıer Kurgu Editing:
Julıette Welflıng Oyuncular Cast: Freıda Pınto, Hıam Abbass,
Vanessa Redgrave, Wıllem Dafoe Yapımcı Producer: Jon Kılık
Yapım Production Co.: A Jon Kılık Productıon Dünya Hakları
World Sales: Pathé Internatıonal

Julıan Schnabel
1951’de Brooklyn’de doğdu. Ressam ve
yönetmendir. Houston Üniversitesi’nde Güzel
Sanatlar okuduktan sonra Whitney Müzesi
Bağımsız Çalışma Programı’na katıldı. İlk kişisel
resim sergisini 1979’da açtı. 1996’da ilk uzun
metrajlı filmi, sanatçı arkadaşı Jean Michel
Basquiat hakkındaki Basquiat’yı yazdı ve yönetti.
İkinci uzun metrajlı filmi Before Night Falls /
Karanlıktan Önce (2000), Venedik’te Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı.
The Diving Bell and the Butterfly / Kelebek ve Dalgıç Giysisi (2007) ile
Oscar’a aday gösterildi ve Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü
kazandı. Berlin (2007) adlı konser filminin ardından çektiği Miral
(2010) son filmidir.
Born in 1951 in Brooklyn, New York. He is a celebrated painter
and filmmaker. He graduated with a BFA from the University of
Houston and participated in the Whitney Museum Independent
Study Program. He had his first solo painting exhibition in 1979. In
1996 he wrote and directed his debut feature Basquiat about his
artist friend Jean Michel Basquiat. His second feature, Before Night
Falls (2000), won the Grand Jury Prize at Venice. The Diving Bell
and the Butterfly (2007) earned him an Oscar nomination and the
award for Best Director at Cannes. The concert documentary Berlin
(2007) was followed by his latest film Miral (2010).

Miral daha sinema salonlarında gösterime girmeden
tartışmalar yarattı. Julian Schnabel Mart 2011’de filmi
Birleşmiş Milletler genel merkezinde göstermeye
hazırlanırken, Amerikan Yahudi Komitesi, Genel Kurul’a
bu gösteriminin gözden geçirilmesi için bir mektup
gönderdi. Ayrıca filme Amerika Sinema Filmleri Derneği
tarafından önce “R: Yetişkinlere Göre” sonrasında “PG13:
Ebeveynlere Kuvvetli Uyarı” derecesi verilmesi de
tartışıldı. Filmin senaryosunu Rula Jebreal kendi
romanından uyarlayarak yazdı. Romanda öksüz bir
Filistinli kız, birinci Arap-İsrail savaşı sırasında kendini
bu çatışmanın ortasında bulur. Hikâye 1948 yılında savaş
sonrasında Kudüs’de başlar. Hindi Hüseyni mülteci
çocuklar için bir öksüzler yurdu açar ve burası kısa
zamanda iki bin öksüzün yuvası haline gelir. Miral de bu
yurda 1978’de gönderilmiştir. Yönetmen Schnabel,
Huffington Post’ta yayınlanan makalesinde şöyle diyor:
“Beş çocuk babası olarak ben Miral filmini gençler için
yaptım. Bu hikâyenin özünde şu var: Eğitimin etkisi hep
sürer; hayatında şiddet dahil bir çok sorunu çözmek için
farklı yaklaşımlar deneyen ve sonunda çocukluğunun
ideallerine dönen, özdeşleşebileceğiniz bir karakterin
yolculuğudur bu. Bu, naçizane fikrime göre, bugünlerde
örnek alınması gereken bir mesajdır, özellikle, ister
Brooklyn’de, ister Kudüs’te ya da ikisinin arasında bir
yerde yaşayan gençler için.”
Miral came with its controversies before being released
theatrically. As Julian Schnabel prepared to show the
film at the United Nations headquarters in March, the
American Jewish Committee sent a letter to the UN
General Assembly to reconsider the screening of the
film for diplomats. The film also saw arguments
regarding its initial R rating by MPAA, which was later
downgraded to PG13. Rula Jebreal wrote the script
based on a novel she wrote, based on her experiences as
an orphaned Palestinian girl who grows up in the wake
of the first Arab-Israeli war, later to find herself drawn
into the conflict. The story begins in war-torn Jerusalem
in 1948 when Hindi Husseini opens an orphanage for
refugee children that quickly becomes home to 2000
orphans, including Miral, an orphaned girl, who is sent
there in 1978. In an article Schnabel wrote for The
Huffington Post he says that “as a father of five, I made
Miral for young people. The heart of this story is all
about the lasting impact of education and the journey of
a relatable main character, who tries on several different
approaches to solve the problems in her life, including
violence, but in the end, falls back on the ideals she
learned as a child. This is, in my humble opinion, an
exemplary message for our time, especially for young
people – whether they live in Brooklyn, Jerusalem, or
anywhere in between.”
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TORİNO ATI
A TORINÓI LÓ
THE TURIN HORSE
MACARİSTAN-FRANSA-ALMANYA-İSVİÇRE-ABD HUNGARYFRANCE-GERMANY-SWITZERLAND-USA / 2010 / 35 mm / SiyahBeyaz B&W / 146’
Yönetmenler Directors: Béla Tarr & Ágnes Hranıtzky Senaryo
Screenplay: Béla Tarr & László Krasznahorkaı Görüntü Yön.
Director of Photography: Fred Kelemen Kurgu Editing: Ágnes
Hranıtzky Müzik Music: Mıhály Vıg Oyuncular Cast: Erıka Bók,
János Derzsı, Mıhály Krmos, Rıcsı Yapımcı Producer: Gábor
Ténı Yapım Productıon Co.: T.T. Fılmmühely Dünya Hakları
World Sales: Fılms Boutıque

Béla Tarr
1955’te Macaristan’ın Pécs kentinde doğdu. On
altı yaşında amatör filmler çekerek sinemaya
atıldı. Tersanede işçi ve hamal olarak çalıştı.
1977’de ilk uzun metrajlı filmi Családi tüzfészek /
Aile Yuvası’nı çekti. Berlin DFFB’de doçent
unvanıyla dersler veriyor. 1990-1994 arasında
çektiği 435 dakikalık Satantango / Şeytan Tangosu
sinema tarihinin en uzun filmlerindendir. Kısa
filmleri arasında Hotel Magnezit (1978), Citylife içindeki “Son Tekne”
bölümü ve Utazás az Alföldön / Ovalarda Seyahat (1995) sayılabilir.
Born in 1955 in Pécs, Hungary. At age 16, he began his career as
an amateur film-maker. He also worked as a shipyard handyman
and porter. In 1977, he debuted with the feature film Családi
tüzfészek / Family Nest. He is an associate professor at the Berlin
DFFB. The 435-minute Satantango (1990-4) is one of the longest
films ever made. His short films include Hotel Magnezit (1978),
Citylife (segment “The Last Boat”, 1989), and Utazás az Alföldön /
Journey on the Plain (1995).
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1980 Yabancı The Outsider
1982 Macbeth
1982 Prefabrike İnsanlar The Prefab People
1984 Almanac of Fall0
1987 Lanet Damnation
2000 Karanlık Armoniler Werckmeister Harmonies
2007 The Man from London
2011 Torino Atı The Turin Horse

Friedrich Nietzsche 3 Haziran 1889’de Torino’da Via
Carlo Alberto üstündeki 6 numaralı binadan çıkar,
muhtemelen gezmeye ya da belki postaneye, gelen
mektuplarına bakmaya doğru yol alır. Evinin yakınlarında
inatçı atına söz geçiremeyen bir fayton sürücüsü görür.
Tüm ısrarlarına rağmen atı hareket etmeyi reddedince
sabrı taşan faytoncu kırbacı eline almıştır. Nietzsche
ağzından köpükler saçan adamın yanına gelir ve bu
acımasız sahneye son verir; gözyaşları içinde kollarını
atın boynuna sarar. Bu olaydan sonra ev sahibi
Nietzsche’yi evine getirir. Filozof iki gün boyunca
hareketsiz ve sessizce ağlar, ta ki son sözlerini
söyleyinceye kadar: “Mutter, ich bin dumm!” Ve
hayatının son on yılını tek kelime etmeden, çıldırmış bir
halde sürdürür. Torino Atı işte o atın akıbetini anlatır.
“Çok tartışılan ‘Tanrı öldü’ önermesini ele alan bir
başyapıt Torino Atı. Anlatılması mümkün olmayan, ancak
izlenebilecek bir sinemasal deneyim. Müthiş güçlü bir
‘insanlığın çöküşü ve yozlaşma’ duygusu öyküde işlenen;
öyle ki bu film entelektüel sinemanın da ötesinde
duruyor” diyor sinema yazarı Esin Küçüktepepınar.
Torino Atı “ahlakın portresini, ölüme yazgılı olan
hepimizin hissettiği büyük acıyla çiziyor” diyen Béla Tarr
artık film çekmeyi bıraktığını açıkladı.
In Turin on 3 January 1889, Friedrich Nietzsche steps
out of the doorway of number 6 Via Carlo Alberto,
perhaps to stroll, perhaps to go by the post office to
collect his mail. Not far from him, the driver of a
hansom-cab is having trouble with a stubborn horse.
Despite all his prompting, the horse refuses to move
and at this the driver loses his patience and takes his
whip to it. Nietsche comes up to the throng as the
driver, foaming at the mouth with rage, finishes this
brutal scene. Bursting into tears, Nietzsche throws his
arms around the horse’s neck. His landlord brings him
home, he lies motionless and silent for two days, until
he mutters his necessary final words (“Mutter, ich bin
dumm.”), and lives for another ten years, silent and
demented. The film tells the story of the horse after this
incident. “A definitive masterpiece that deals with the
much-debated conceptual argument ‘God is dead’, The
Turin Horse is a true cinematic experience that can only
be seen, and which cannot described. With a powerful
sensation of ‘the demise of humanity and total
decadence,’ this film stands far ahead of intellectual
cinema,” according to film critic Esin Küçüktepepınar.
Béla Tarr, who stated that he has quit making films
after all, on the other hand, comments that The Turin
Horse “portrays mortality, with that deep pain which we,
who are under sentence of death, all feel.”
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CANIM KOMŞULARIM
GOOD NEIGHBOURS

KANADA CANADA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 98’
Yönetmen Director: Jacob Tıerney Senaryo Screenplay: Jacob
Tıerney Özgün Roman Original Novel: Chère Voısıne, Chrystıne
Brouıllet Görüntü Yön. Director of Photography: Guy Dufaux
Kurgu Editing: Arthur Tarnowskı Oyuncular Cast: Jay Baruchel,
Scott Speedman, Emıly Hampshıre, Gary Farmer, Xavıer
Dolan, Nathalıe Gırard Yapımcı Producer: Kevın Tıerney Yapım
Production Co.: Park Ex Pıctures Dünya Hakları World Sales:
Myrıad Pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: D Productıon

Jacob Tıerney
1979’da Montreal’de doğdu. Altı yaşında
profesyonel oyunculuk yapmaya başladı. Josh and
S.A.M.’de rol aldıktan sonra Terence Davies’in
filmi The Neon Bible ile tanındı. İlk yönetmenlik
denemesi 2002’de yazıp yönettiği ve başrolünde
oynayıp yapımcılığını üstlendiği kısa komedi Dad
oldu. İlk uzun metrajlı filmi Twist, Charles
Dickens’ın Oliver Twist’ini günümüze taşıyordu.
Komedi türündeki Troçki (2009) festivalde gösterildi. Canım
Komşularım (2010) son filmidir.
Born in 1979 in Montreal. He has worked as a professional actor
since the age of six. He acted in the feature film Josh and S.A.M.,
and appeared in The Neon Bible. He began his directorial career in
2002 with the comedic short film Dad, which he also wrote,
produced and appeared in. His feature debut Twist, a modern take
on Charles Dickens’ Oliver Twist, premiered at the Venice Film
Festival, receiving Genie nominations. Following the comedy The
Trotsky (2009), Good Neighbours (2010) is his latest feature film.

Jacob Tierney’nin önceki yapıtlarından epey farklı olan
Canım Komşularım, lise komedisi Troçki’den dünyalar
kadar uzak, karanlık bir seri katil öyküsü. Tierney
twitchfilm.com’a verdiği röportajda şunları söylüyor:
“Filmin geçtiği zamanda, Kanada’nın Fransız bölgesi
Quebec’te ülkenin geri kalanından bağımsızlığını ilan
edip etmemek konusunda bir referandum yapıldı.
Montreal’de gergin günler yaşandığını söylemeye gerek
yok. O sırada on altı yaşındaydım, lise son sınıfa devam
ediyordum ve ayrılmayı savunuyordum.” Yönetmenin
uzun metrajlı üç filmindeki atmosfer ve tür değişimi,
filmlerin başrol oyuncularının karakterlerinden
kaynaklanıyor; aralarındaki tek ortak nokta “hepsinin
yaşadıkları dünyayla barışmaya çabalayan bireyler
olması”. Tüm oyuncuları Kanadalı olmakla birlikte
keskin, kanlı ve zeki bir film olan Canım Komşularım bir
seri katilin kol gezdiği Montreal’in küçük Notre Dame de
Grace mahallesinde aynı apartmanda yaşayan Louise ve
Spencer’ı izliyor. Spencer tekerlekli sandalyeye
mahkûmdur; Louise ise garson olarak çalışmaktadır.
Utangaç ama dost canlısı Victor binaya taşındığında
ikisiyle de çabucak arkadaşlık kurar. Ancak Louise ve
gayet yürüyebilen Spencer bir gece geç vakit avluda
karşılaşırlar; elleri kana bulanmıştır. Yapabilecekleri tek
şey, bir sonraki kurbanın üçünden hangisi olacağını
merak etmektir.
Radically different from Jacob Tierney’s previous works,
Good Neighbours is a dark serial killer thriller, which is a
world away from the high school comedy The Trotsky. In
Tierney’s own words from an interview on
twitchfilm.com “at the time the film is set, Quebec (the
French province in Canada) held a referendum on
whether or not to declare sovereignty from the rest of
the country. Needless to say, it was a tense time in
Montreal. I was sixteen at the time, a senior in high
school, and a separatist.” The reason for the change of
heart in Tierney’s three features is due to the films’ lead
actors characters, and the only common factor is that
“they are all about individuals trying to come to terms
with the world they live in.” With a cast that is 100%
Canadian, the sharp, bloody, and witty Good Neighbours
follows Louise and Spencer who live in the same
apartment complex in Notre Dame de Grace, a small
Montreal neighbourhood where a serial killer is on the
loose. Spencer is bound to his wheelchair, while Louise
works as a waitress. When shy though overly friendly
Victor moves into the building, he quickly strikes up a
friendship with Louise and Spencer. But one night,
Louise and a very-much-walking Spencer come face to
face in the courtyard late one night, both with blood on
their hands, they can only wonder which of the three of
them might be the next victim.
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KRAY
THE EDGE

RUSYA RUSSIA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 119’
Yönetmen Director: Alexey Uchıtel Senaryo Screenplay:
Alexander Gonorovsky Görüntü Yön. Director of Photography:
Yury Klımenko Kurgu Editing: Yelena Andreeva & Gleb Nıkulsky
Müzik Music: Davıd Holmes Oyuncular Cast: Vladımır Mashkov,
Vyacheslav Krıkunow, Anjorka Strechel, Yulıa Peresıld,
Alexander Bashırov, Sergey Garmash, Vladas Bagdonas,
Alexey Gorbunov Yapımcı Producer: Konstantın Ernst,
Alexander Maksımov, Igor Sımonov, Alexey Uchıtel Yapım
Production Co.: Channel One Russıa, Rock Fılms, Teleshow
Dünya Hakları World Sales: Rock Fılms

Alexey Uchıtel
1951’de St. Petersburg’da doğdu. Tanınmış
belgesel yönetmeni Yefim Uchitel’in oğludur.
1975’te Rus Devlet Sinema Akademisi
VGIK’den mezun oldu. Leningrad Belgesel Film
Stüdyosu’nda kameraman ve belgesel yönetmeni
olarak çalıştı. 1990’da yapım şirketi Rock Film
Studio’yu kurdu. 1974’ten bu yana yirmi beşten
fazla belgesel çekti. 1996’da ilk uzun metrajlı
kurmaca filmi Maniya Zhizeli’yi yönetti.
Born in 1951 in St. Petersburg. He is the son of the well-known
documentary director Yefim Uchitel. He graduated in 1975 from
VGIK (Russian State Institute of Cinematography). He worked as a
cameraman and documentary director at the Leningrad
Documentary Film Studio. He established the production
company Rock Film Studio in 1990. Since 1974, he has directed
more than 25 documentaries. In 1996 he directed his first feature,
the critically acclaimed Maniya Zhizeli / Giselle’s Mania.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1983 Aktsiya
1993 Butterfly
1996 Maniya Zhizeli
1997 Elite
2000 His Wife’s Diary
2003 The Stroll
2005 Uzay Düşü Dreaming of Space
2010 Kray The Edge

Rusya’nın Oscar adayı olan Kray, En İyi Yabancı Film
dalında Altın Küre’ye de aday gösterilmişti. İkinci Dünya
Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Sibirya’da geçen film,
farklı türlerin sımsıkı kaynaştığı bir karışım; serüven,
melodram ve mistik öğeler taşıyan bir kahramanlık
destanı. Günlük yaşamın her gün bir hayat kavgasına
dönüştüğü bu savaş sonrası çalışma kampında, hasarlı
geçmişleriyle Ruslar ve Almanlar tuhaf bir dönüşüm
geçirmiştir: Galipler mağlupların içine işliyor gibi
görünmektedir; bunun tersi de geçerlidir. Öykünün
merkezindeki Ignat, gölgesi kendisinden görkemli,
muzaffer bir Sovyet savaşçısıdır. Bir tren, filmin
kahramanları için bir fetiş, hız ise saplantı halini almıştır;
karakterler lokomotifleriyle bir olurken, makineler insan
isimleri taşır. Bölgeye giden Alman demiryolu
mühendisleri rehine alınırlar; Alman bir kız mucizevi bir
şekilde hayatta kalmış, tüm savaş boyunca vahşi bir
hayvan gibi taygada saklanmıştır. Alman ve Sovyet
kültürleri, nüfusunu sürgünlerin oluşturduğu, Tanrı’nın
unuttuğu bu köyün günlük yaşamında kaynaşır.
Totaliterliğin iki modeli, bir “müsabakaya”, ölümcül bir
yarışa girer. Kray muazzam bir dram ve aynı zamanda
egzotik bir doğaüstü macera olarak algılanabilir. Senaryo
iki aşk üçgeniyle bir bütün olarak kalır; böylece erkeklerle
kadınları birbirine bağlayan duygular ve çekim kuvveti
sayesinde saf erkek rekabeti dengelenir.

GENÇ USTALAR
YOUNG MASTERS

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı
bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan
genç yönetmenlerin Locarno, Şikago, Montreal, Cannes,
Toronto, Sundance gibi festivallerde dikkat çeken
yapıtları bu bölümde yer alıyor.
Thıs sectıon consısts of the works of young dırectors who
receıved crıtıcal acclaım, audıence apprecıatıon, and
awards at festıvals such as Locarno, Chıcago, Montreal,
Cannes, Toronto, Sundance and demonstrated a unıque
approach to cınema wıth theır debut or second features.

Russia’s Oscar nominee, The Edge was also nominated
for a Golden Globe as Best Foreign Language Film. Set
in Siberia soon after World War II, it is a tightly melded
blend of genres – thriller, melodrama, and heroic epic
with mystical elements. Daily life is still an everyday
struggle in this post-war labour camp, where Russians
and Germans with damaged personal stories have gone
through a strange transformation: the victors seem to be
crawling into the skins of the defeated, and vice versa.
The central character is Ignat, a larger-than-life image of
the Soviet victorious warrior. A train becomes a fetish
for the heroes of the film, and speed becomes a mania;
they virtually become one with their steam engines,
while the machines take on human names. German
railway engineers have arrived here to end up as
hostages –a German girl has miraculously survived,
hiding like a wild animal in the taiga throughout the
entire war. German and Soviet culture combine in the
daily life of this God-forsaken village populated by
exiles. Two models of totalitarianism enter into a
“contest”, a fatal race. The Edge could be perceived as a
profound drama, and at the same time as an exotic
spectacular thriller. The script is held together by two
love triangles: feelings and attractions that bind men
and women and provide a counterbalance to the purely
masculine rivalry.
Tema Sponsoru Theme Sponsor
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Kadir Balcı’nın müzikleri, görüntüleri ve hikâyesiyle
masalsı bir şiiri andıran ilk uzun metrajlı filmi Turkuaz
Belçika-Türkiye ortak yapımı; konusu da bu ortaklığı
açıklar nitelikte: Babalarının İstanbul’daki cenazesinin
ardından Timur, Ediz ve Bora, Belçika’nın Gent şehrine
geri döner. Anneleri Meryem ise bir süre daha
İstanbul’da kalmak ister. Şehre döndüklerinde en
büyükleri Ediz, ailede baba rolünü üstlenerek
kardeşlerinin hayatına karışmaya başlar. Her şeye karışan
ve hiçbir şeyden haberi olmayan tipik bir ebeveyn gibi
amacı, var olan düzeni korumak ve ailede kendisi hariç
herkesi dışarıya kapalı tutmaktır. Karısının Flamanca
öğrenmesini, Timur’un bir Belçikalı ile birlikte olmasını
istemez. Ancak kazın ayağı öyle değildir; kendisinin
Belçikalı bir kadınla gizli bir ilişkisi vardır ve anadili gibi
Flamanca konuşmaktadır. Timur ise Belçikalı sevgilisi
Sarah’ya çok âşıktır ve babasının hayalini gerçekleştirmek
adına bandoda trompet çalabilmek için seçmelere
hazırlanmaktadır. Müzik ile sinemanın ritm üzerinden
birleşmiş kardeşler olduğunu hatırlatırcasına ritmi,
müzikleri ve kurgusu uyumlu, kıvamında bir çalışma olan
Turkuaz aynı zamanda Belçika’da yaşayan Türkler ve
oradaki çatışmalı ilişkiler hakkında yapılmış ilk film. İlk
filmde böyle leziz bir ustalık da doğrusu izleyeni kendine
hayran bırakıyor.
– Eda Günay
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TURKUAZ
TURQUAZE

BELÇİKA BELGIUM / 2008 / 35 mm / Renkli Colour / 96’
Yönetmen Director: Kadir Balcı Senaryo Screenplay: Kadir Balcı
Görüntü Yön. Director of Photography: Ruben Impens Kurgu
Editing: Nıco Leunen Müzik Music: Bert Ostyn Oyuncular Cast:
Burak Balcı, Charlotte Vandermeersch, Nihat Alptuğ
Altınkaya, Tilbe Saran, Hilal Sönmez, Sinan Vanden Eynde
Yapımcılar Producers: Dırk Impens, Gülin Üstün Yapım
Production Co.: Menuet, GU-Fılm Dünya Hakları World Sales:
Delphıs Fılms

Kadir Balcı
1970’te Belçika’nın Ghent kentinde doğdu. Aynı
kentin Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde
Görsel-İşitsel Sanatlar Bölümü’nden yüksek
lisans derecesi aldı. İngiltere’deki Bournemouth
& Poole Sanat ve Tasarım Koleji Sinema
Bölümü’nde iki yıl konuk öğrenci olarak öğrenim
gördü. Şirket tanıtımları, video klipler, müze ve
tiyatrolar için filmlerin yönetmenliğini, 2008’de
Flaman TV dizisi 180’in, ayrıca Par Terre adlı bir canlandırma filmin
yönetmenliklerini üstlendi. Turkuaz (2010) ilk uzun metrajlı sinema
filmidir.
Born in 1970 in Ghent, Belgium. He graduated from the Royal
Academy of Fine Arts in Ghent with a masters degree in audiovisual
arts. He spent two years as a guest student in the film department at
Bournemouth & Poole College for Art & Design in the UK where he
also produced a short film. As a director, his credits include
corporate films, music videos, and an animation film (Par Terre) as
well as films for museums and theatre companies. In 2008, he codirected the Flemish television series 180. Turquaze is his first
feature film.

Kadir Balcı’s first feature Turquaze, which resembles a
fairy-tale-like poem with its soundtrack, imagery and
story, is a Belgian-Turkish co-production. Its plot
explains this collaboration: After their father’s funeral
Timur, Ediz and Bora return to the city of Ghent in
Belgium. However, their mother Meryem wants to stay
in Istanbul a little longer. When they get back, the eldest
son Ediz assumes the role of the father in the family
and begins to interfere in his brothers’ lives. Just like a
typical parent who intervenes in everything but is aware
of nothing, his aim is to maintain the existing order and
keep everyone in the family except himself shut off
from the outside world. He does not want his wife to
learn Flemish, nor Timur to have a relationship with a
Belgian. Yet, nothing is what it seems; he himself has a
secret relationship with a Belgian woman and he speaks
Flemish as though it was his mother tongue. As for
Timur, he is deeply in love with his girlfriend Sarah,
and to realise his father’s dream, he is studying for the
audition to play the trumpet in a brass band. As if
reminding us that music and cinema are siblings united
over rhythm, Turquaze is a film whose rhythm, music
and editing are harmonious and at their best; it is also
the first film about Turks living in Belgium and their
conflicting relationships. Such delightful mastery in a
debut film indeed strikes one with admiration.
– Eda Günay
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ELVEDA TAYPEY
YI YE TAIBEI
AU REVOIR TAIPEI
TAYVAN-ABD-ALMANYA TAIWAN-USA-GERMANY / 2010 / 35 mm
Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Arvın Chen Senaryo Screenplay: Arvın Chen
Görüntü Yön. Director of Photography: Mıchael Fımognarı Kurgu
Editing: Justın Guerrıerı Müzik Music: Hsu Wen Oyuncular Cast:
Jack Yao, Amber Kuo, Joseph Chang, Lawrence Ko Yapımcılar
Producers: In-Ah Lee & Wıe-Jan Lıu Yapım Production Co.: Atom
Cınema, Greenskyfılms Productıon Dünya Hakları World Sales:
Beta Cınema

Arvın Chen
Tayvan’ın Taypey kentinde yaşayan, Çin asıllı
Amerikalı sinemacıdır. San Francisco Körfez
Bölgesi’nde büyüdü ve Berkeley’deki California
Üniversitesi’nde mimari tasarım eğitimi aldı.
Mezun olduktan sonra Taypey’e taşınıp yönetmen
Edward Yang’ın yanında staj yaptı. Güney
California Üniversitesi Sinema Okulu’ndan film
yapımcılığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.
2006’da, tez çalışması olan Mei adlı kısa filmi ile Berlin’de Gümüş
Ayı kazandı. Elveda Taypey (2010) ilk uzun metrajlı filmidir. Halen,
günümüz opera dünyasında geçen Doğu-Batı sentezi bir müzikalin
metin ve hazırlık çalışmalarını yürütmektedir.
He is a Chinese-American filmmaker based in Taipei, Taiwan.
He grew up in the San Francisco Bay Area, and studied
Architectural Design at the University of California, Berkeley. After
graduation, he moved to Taipei to apprentice with Edward Yang
before completing his masters in film production at the University
of Southern California’s School of Cinematic Arts. In 2006, his
thesis short Mei won the Silver Bear at Berlin. His first feature film
is Au revoir Taipei (2010). He is currently writing and developing an
East-meets-West musical set in the world of contemporary opera.

Elveda Taypey, Taypey’den Paris’e gitmeye çalışırken
tam şehirden ayrılacağı gece, aradığı heyecan, esin ve
romantizmin yanı başında olduğunu fark eden kalbi kırık
genç bir adamın tatlı ve komik hikâyesini anlatıyor. Her
şey bir yana, ortamı ve yaşayanlarıyla güzellik ve
cazibesini keşfederek bir şehre âşık olmanın hikâyesi bu.
Filmin yapım süreci de benzer şekilde başlamış. Yirmili
yaşlarının başında, film yapımı alanında çalışıp pişmek
üzere Taypey’e taşınmış olan senarist ve yönetmen Arvin
Chen şunları söylüyor: “Taypey’den inanılmaz
etkilendim... Kuzey California banliyölerinde yetişmiş
benim gibi biri için bu kadar canlı ve heyecan verici bir
şehirde olmak öyle büyük bir değişiklikti ki...” Chen
2006’da Taypey’e dönerek, şehrin gece boyu açık nöbetçi
marketlerinde geçen sade bir romantik film olan Mei adlı
tez filmini çekti. Mei’nin prodüksiyonunun
tamamlanmasından birkaç gün sonra aralarında geçen
bir sohbette kurgucu Justin Guerrieri’nin Taypey’i aşka
dair her şeyin şehri, bir ideal olan Paris’e benzetmesiyle
doğmuş Elveda Taypey projesi. Yürütücü yapımcı olarak
ekibe katılan ve yapım öncesinde Taypey’i ziyaret eden
Wim Wenders de kendisini baştan çıkarttığını söylediği
bu şehri “çok zarif bir hanım” diye tanımlıyor.
Au revoir Taipei is a sweet and comic story of a brokenhearted young man trying to get to Paris, only to
discover on the very night he’s leaving that all the
excitement, inspiration, and romance he was longing
for is already there in Taipei. More than anything, the
film is about falling in love with a city by finding the
beauty and charm of its surroundings and characters.
Appropriately enough, the making of Au revoir Taipei
began in very much the same way... Writer-director
Arvin Chen moved to Taipei in his early twenties to
work and apprentice in film production, and he recalls
being “extremely inspired by Taipei... for someone like
me who grew up in the suburbs of Northern California,
it was such a huge change to be in a city so vibrant and
exciting.” Chen returned to Taipei in 2006 to shoot his
thesis film Mei, which was a simple little romance set in
the night markets of the city. The idea for Au revoir
Taipei began with a conversation Chen had with editor
Justin Guerrieri a few days after wrapping production
on Mei, when Guerrieri likened the feel of Taipei to
Paris: an ideal, the city of love and all. Wim Wenders,
who came on board as executive producer, and made a
trip to Taipei during pre-production, also expressed his
being seduced by the city, which he describes as “a very
elegant woman”.
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CİNNET
KIM BOK-NAM
SALINSAGEONUI JEONMAL
BEDEVILLED
GÜNEY KORE SOUTH KOREA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 115’
Yönetmen Director: Jang Cheol-soo Senaryo Screenplay: Jang
Cheol-soo Görüntü Yön. Director of Photography: Kım Gı-tae
Kurgu Editing: Kım Mı-joo Müzik Music: Kım Tae-seong Oyuncular
Cast: Seo Young-hee, Jı Sung-won Yapımcı Producer: Park Kuyyoung Yapım Production Co.: Fılma Pıctures & Torı Pıctures
Dünya Hakları World Sales: Fınecut Türkiye Hakları Turkish Rights:
Bir Film

Jang Cheol-soo
1974’te doğdu. Seul’deki Hongik
Üniversitesi’nde görsel tasarım eğitimi aldı. Kim
Ki-duk ve Huh In-moo’nun filmlerinde yönetmen
yardımcılığı yaptı. Escalator to Heaven adlı kısa
filmi pek çok film festivalinde gösterildi ve beğeni
topladı. Bedevilled / Cinnet (2010) ilk uzun
metrajlı filmidir.
Born in 1974. He studied Visual Design at
Hongik University in Seoul. He worked as assistant director on
Korean films by Kim Ki-duk and by Huh In-moo. His short film
Escalator to Heaven was shown and acclaimed at many film festivals.
Bedevilled (2010) is his feature debut film.

Hae-won, Seul’de bir bankada çalışan otuz yaşlarında
bekâr bir kadındır. Koşturmacayla geçen hayatı bir
cinayete tanık olmasıyla kesintiye uğrar, üstelik işyerinde
de durum karışıktır. Olaylar kontrol edemediği bir hal
alınca tatile gitmek zorunda kalır ve Moodo’ya doğru yola
çıkar. Daha önce de sık sık gittiği bu küçük ve
gelişmemiş adada Bok-nam adında bir kızla arkadaş
olmuştur. Adaya vardığında arkadaşına herkesin köle gibi
davrandığını görüp şaşkına döner; kızcağız erkeklerin
oyuncağı, kadınların da hizmetçisi olmuştur. Bok-nam’ın,
adadan kaçmasına yardım etmesi için yalvarmalarını
yanıtsız bırakır. Bok-nam kızıyla birlikte kaçmaya
çalışırken kızı öldürülür. Sevdiği tek varlığı Hae-won’un
umursamazlığı yüzünden kaybetmiş olan kadın, bir orak
kapıp intikam peşine düşer. Jang Cheol-soo’nun bu ilk
uzun metrajlı filmi Puchon ve Gérardmer’de En İyi Film,
Teksas Fantastik Filmler Festivali’nde İzleyici Ödülü
dahil pek çok ödül aldı. Taşrada kadınların yaşadığı
baskıya dair Imamuravari bir anlatım yoluyla yarattığı
trajedi ve katarsis ile izleyiciyi doyuran slasher arasında
hassas bir denge yakalamış olan Cinnet, şehir ve taşra
hayatına özgü hüsranları karşı karşıya getirerek farklı
türleri aynı potada eritiyor. Jang Cheol-soo, yoksulluk
içinde erkek egemen toplumda ezilen kadınlardan
esinlenmiş: “Yaralarına merhem olmak istedim; öyle bir
film yapayım ki, bütün bu zulme rağmen acılarını
dindirsin...”
Hae-won is a single woman in her thirties who works at
a bank in Seoul. She leads a busy life until she
witnesses an attempted murder and things get
complicated at work. When things get out of hand, she
is forced to take a vacation, so she heads for Moodo, a
small undeveloped island, where she had once visited,
and befriended a girl named Bok-nam. Upon arriving at
the island, Hae-won is shocked to see everyone treating
Bok-nam like a slave –a plaything for men and a free
labourer for women. Bok-nam begs Hae-won to help
her escape, but Hae-won remains indifferent. Bok-nam
tries to escape the island with her daughter, who gets
killed in the process. When she loses the only thing she
loves because of Hae-won’s negligence, Bok-nam takes
a sickle in her hand for revenge. Jang Cheol-soo’s
directorial debut has won numerous awards including
Best Film at Puchon and Gérardmer, and Audience
Award at Texas Fantastic Fest. Being carefully balanced
between tragedy (an Imamura-esque portrait of rural
female subjugation) and cathartically satisfying slasher,
Bedevilled crosses genres while contrasting frustrations
of urban and rural life. Jang Cheol-soo was inspired by
women suffering from poverty and the male dominated
society: “I wanted to wipe their tears and I also wanted
to make such a film which can resolve their deep
sorrows, despite its cruel aspects.”
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YARIN
MORGEN

ROMANYA-FRANSA-MACARİSTAN ROMANIA-FRANCEHUNGARY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Marıan Crışan Senaryo Screenplay: Marıan
Crışan Görüntü Yön. Director of Photography: Tudor Mırcea
Kurgu Editing: Tudor Pojonı Oyuncular Cast: Andras Hathazı,
Yalçın Yılmaz, Elvıra Rımbu, Dorın C. Zacheı, Molnar Levente,
Razvan Vıcoveanu Yapımcılar Producers: Marıanne Slot, Anca
Puıu, Ivan Angelusz Yapım Production Co.: Mandragora, Slot
Machıne, Katapult Fılm Dünya Hakları World Sales: Les Fılms du
Losange

Marıan Crışan
1976’da Romanya’nın Salonta kentinde doğdu.
1998’de Budapeşte’deki Tiyatro ve Sinema
Akademisi’nden film ve TV yönetmenliği
diploması aldı. İlk kısa metraj filmi Megatron
(2008), Cannes Film Festivali’nde Altın
Palmiye’nin de içinde olduğu pek çok ödül
kazandı. 2008’de belgesel Luni / Pazartesi’yi çekti.
Yarın (2010) ilk metraj filmidir.
Born in 1976 in Salonta, Romania. He received his BA in Film
and TV directing at the Academy of Theatre and Film, Bucharest,
1998. His debut short Megatron (2008) won numerous awards
including the Palm d’Or at Cannes. He directed the documentary
Luni / Monday in 2008. Morgen (2010) is his debut feature film.

Ödüllü Romanyalı yönetmen Marian Crişan’ın bu ilk
uzun metrajlı filmi sıradan bir adam ile bir göçmen
arasındaki dostluğu konu ediyor. Kırklı yaşlarındaki
Nelu, Romanya-Macaristan sınırındaki Salonta’da bir
süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır.
Bu küçük kasaba pek çok yasadışı göçmenin
Macaristan’a, oradan da Batı Avrupa’ya kaçmaya
çalıştığı yerdir. Bir sabah Nelu nehirde faklı bir “balık”
yakalar: Sınırı geçmeye çalışan bir Türk. Kelimelerle
anlaşamayan iki adam bir şekilde birbirini anlar ve
arkadaş olurlar. 2007’de bir gazetede sınır polisi
tarafından yakalanan iki adamın benzer hikâyesini
okuyan yönetmen Marian Crişan, buradan hareketle
sakin ve küçük bir kasabada yaşayan bir adamla
arkadaşlık kuran yasadışı göçmenin hikâyesini
geliştirmiş; senaryoyu yazarken de filmin geçtiği Salonta
(ki burası aynı zamanda doğduğu kasaba) ve yasadışı
göçlerle ilgili bir yıl süren bir araştırma yapmış. Crişan
yasadışı göçün görünmeyen bir dünya olduğunu, kimse
tarafından önemsenmediğini ve görmezden gelindiğini
söylüyor: “Kimse göçmenleri bireyler olarak
umursamıyor ve kimse onların sorunlarını anlamıyor. Bu
konuyu konuşmak bile zorlu bir işti. Sınırlar hakkında
farklı bir düzeye ulaşmak istedim; hem insanlar hem
ülkeler arasındaki sınırlar.”
Award winning Romanian director Marian Crişan’s
debut feature film is the story of a friendship between a
local, common guy and an immigrant. Nelu, a man in
his forties, works as a security guard in the local
supermarket in Salonta, a small town on the RomanianHungarian border. This is the place where many illegal
emigrants try to cross to Hungary and then further to
Western Europe (hence the title of the film in German).
One morning, Nelu “fishes” something different out of
the river: a Turkish man trying to cross the border. Not
able to communicate verbally, the two men somehow
understand and befriend each other. Similar to an
Italian neo-realist piece, director Marian Crişan came
up with the idea of an illegal immigrant befriending a
local from a quiet, small town when he read about a
similar story in 2007 about two men caught by the
border police. Writing the script, he conducted a
research that lasted a year about illegal immigration and
about Salonta, where the film is set and actually is
Crişan’s hometown. Crişan states that illegal
immigration is an unseen world, overlooked and
ignored by everyone: “Nobody really cares about the
immigrants as individuals and nobody really
understands their problems. It was a challenge to talk
about this. I wanted to reach another level in talking
about borders. The borders between people and
between countries.”
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KONUKSEVERLİK
KANTAI
HOSPITALITÉ
JAPONYA JAPAN / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 96’
Yönetmen Director: Kojı Fukada Senaryo Screenplay: Kojı Fukada
Görüntü Yön. Director of Photography: Kenıchı Negıshı Kurgu
Editing: Kojı Fukada Oyuncular Cast: Kenjı Yamauchı, Kıkı
Sugıno, Kanjı Furutachı, Long Bryerly, Erıko Ono, Kumı
Hyôdô Yapımcılar Producers: Kojı Fukada & Kıkı Sugıno Yapım
Production Co.: Wa Entertaınment Dünya Hakları World Sales:
RamondaParıs

Kojı Fukada
1980’de Tokyo’da doğdu. İlk filmi Sandalye,
2004’te Tokyo’da gösterildi. 2005’te Seinendan
Tiyatro Kumpanyası’na katıldı. Senaryosunu yazıp
yönettiği La Grenadière (2006) ile Kinotayo Film
Festivali’nde Altın Güneş Ödülü aldı. Seinendan
tiyatrosu oyuncularının rol aldığı Human Comedy
in Tokyo (2009) ilk uzun metraj filmidir.
Hospitalité / Konukseverlik (2010) son filmidir.
Born in 1980 in Tokyo. His first film The Chair was released in
Tokyo in 2004. He joined Theatre Company Seinendan in 2005.
He wrote and directed the animation film La Grenadière (2006) and
got Golden Sun Award in the Kinotayo Film Festival. He shot the
feature film Human Comedy in Tokyo in 2009 which also featured
the Seinendan company. Hospitalité (2010) is his latest film.

Yönetmen Koji Fukada bu ilk filmini yaratırken, Marx
Kardeşler’in Opera’da Bir Gece’sinden esinlenmiş. Film,
Tokyo’da yaşayan küçük ve çalışkan bir ailenin, evlerine
bir yabancının gelişiyle değişmek zorunda kalmalarını
anlatıyor. Kobayashi, genç eşi, önceki evliliğinden olan
kızı ve boşanmış kız kardeşiyle birlikte yaşamaktadır.
Tokyo’da bir basımevi sahibidir. Bu çalışkan ailenin son
zamanlarda başına gelen en heyecanlı şey,
papağanlarının kaybolmasıdır. Kobayashi’ye zamanında
para yardımı yapmış zengin bir ailenin oğlu olduğu
iddiasıyla ortaya çıkan Kagawa bir gün aniden kapılarına
dayanıverir. Güya kuşu kaybolmuştur ve onu
aramaktadır. Ardından basımevinde de çalışmaya başlar.
Kobayashi ailesinin sakin hayatı, alçakgönüllü
davranışlarla evlerine iyice yerleşen Kagawa ve onunla
birlikte gelen misafirlerin etkisi altında değişir.
Konukseverlik politik imaların son kertede politik sezgilere
dönüştüğü olağanüstü bir kara komedi; Seinendan
tiyatrosu oyuncularının işbirliğiyle çekildi ve 2010 Tokyo
Uluslararası Film Festivali’nin “Japon Gözüyle”
bölümünün en iyi filmi seçildi.
Koji Fukada’s directorial debut was inspired by a Marx
Brothers’ film idea, A Night at the Opera. It tells the
story of a small, hard-working family in Tokyo, forced to
change with the intrusion of a stranger. Kobayashi lives
with his young wife, his daughter from his previous
marriage, and his divorced sister. He runs a small
printing factory in downtown Tokyo. In this diligent
working family, the only recent occurrence is the
disappearance of their house parrot. Suddenly one day,
Kagawa, who claims to be the son of a wealthy family
that once gave financial assistance to the factory,
appears out of the blue, to stay there. He has a poster of
a bird he claims to have lost and is searching for. He
starts to work at the factory. While adopting a humble
attitude, Kagawa moves into their home, and the
everyday life of the Kobayashi couple begins to unravel
under the influence of Kagawa and the visitors that he
brings with him. Hospitalité is a remarkable dark
comedy with a political undertone which ultimately
becomes a political overtone. Made in collaboration with
the performers of the theatre company Seinendan,
Hospitalité won the Best Picture Award at the Japanese
Eyes section of the 2010 Tokyo International Film
Festival.
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CİNAYET ŞARKILARI
SMALL TOWN MURDER SONGS

KANADA CANADA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 75’
Yönetmen Director: Ed Gass-Donnelly Senaryo Screenplay: Ed
Gass-Donnelly Görüntü Yön. Director of Photography: Brendan
Steacy Kurgu Editing: Ed Gass-Donnelly Müzik Music: Bruce
Penınsula Oyuncular Cast: Peter Stormare, Aaron Poole,
Martha Plımpton, Jıll Hennessy Yapımcılar Producers: Lee Kım &
Ed Gass-Donnelly Yapım Production Co.: 3 Legged Dog Fılms;
Resolute Fılms Dünya Hakları World Sales: Vısıt Fılms

Ed Gass-Donnelly
Tiyatro yönetmenliği kökenli, ödüllü Kanadalı
yönetmen ve senaryo yazarı. Toronto
doğumludur. İlk uzun metrajlı filmi This Beautiful
City (2008) ile çok sayıda ödül kazandı; kısa
filmleri Pink ve Polished yine ödüle layık görüldü.
FemBots, Shad, Kae Sun, A Northern Chorus,
Sunparlour Players ve Andre Ethier gibi Torontolu
sanatçılar için video klipler çekti. Cinayet Şarkıları
(2010) en son uzun metrajlı filmidir.
He is an award-winning Canadian film director and screenwriter.
He is originally a Toronto-based theatre director. His first fulllength film, This Beautiful City (2008) won numerous awards. His
award-winning short films include Pink, and Polished. He has also
directed music videos for Toronto artists including FemBots, Shad,
Kae Sun, A Northern Chorus, Sunparlour Players and Andre Ethier.
Small Town Murder Songs (2010) is his latest feature.

Cinayet Şarkıları, suç ve kefarete dair modern bir gotik
hikâye. Mennonit tarikatı mensuplarının yaşadığı küçük
bir Ontario kasabasında oturan yaşlı polis memuru
Walter şiddet dolu geçmişini gizlemektedir, fakat civarda
işlenen bir cinayet, adamın yeni kurmuş olduğu düzeni
alt üst eder. Soruşturma sırasında Walter içinde yaşadığı
toplumun güvensizliğini karşısına almak zorunda kalır;
olayı geride bırakmasına izin vermeyeceklerdir. Cinayet
Şarkıları filminin tohumları 2008’in sonlarında, senarist
ve yönetmen Ed Gass-Donnelly’nin Fembots’un Small
Town Murder Scene adlı konsept albümünden
esinlenmesiyle atılmış: “Albümden hareketle, bu müziği
temel alan bir film yaratma fikri doğdu, hem de bir
cinayetin küçük bir toplulukta yaratabileceği hareket ve
sarsıntıları mercek altına almak istedik. Cinayet Şarkıları
aslında bir hikâye anlatmak yerine farklı ve bağlantısız
sahnelerden oluşan bir sanat filmi olacaktı. Gidişata dair
fikirler oluştukça ortaya bir kahraman çıkmaya başladı.
Cinayet ise adamın çevresine karşı kendini aklama ve
inanç ve fikirleriyle barışma sürecinin fonu (ya da daha
ziyade katalisti) halini aldı. Film, cinayetin küçük bir
topluluğa etkisi gibi basit bir fikirden yola çıkıyor ve
şiddetin sinsi doğası, algıların güvenilmezliği ve herkesin
içinde kopan fırtınalar hakkında bir inceleme halini
alıyor.”
Small Town Murder Songs is a modern gothic tale of
crime and redemption about Walter, an aging police
officer from a small Ontario Mennonite town who hides
a violent past until a local murder upsets the calm of his
newly reformed life. During the investigation, Walter
comes up hard against the mistrust of his community,
who will not let him put a violent incident in his past
behind him. The seeds of Small Town Murder Songs
were sown in late 2008, when writer/director Ed GassDonnelly found himself inspired by the music on the
concept album Small Town Murder Scene by the
Fembots: “The album both sparked an idea around
building a film around a soundtrack, and an interest in
exploring the ripples and aftershocks caused by a
murder in a small community. Small Town Murder
Songs was originally meant to be a series of disparate,
disconnected scenes –far more art film than narrative.
As the ideas developed a through-line, a hero began to
emerge and the murder became the backdrop (or rather
the catalyst) for a man to redeem himself in the eyes of
his community and reconcile his own faith and beliefs.
The film takes the simple notion of the impact of a
murder in a tiny community as its starting point, and
evolves into an examination of the insidious nature of
violence, the unreliability of perception, and the battles
that rage within every man.”
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AŞKIN İKİNCİ PERDESİ
LATE BLOOMERS

FRANSA-İNGİLTERE-BELÇİKA FRANCE-UNITED KINGDOMBELGIUM / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Julıe Gavras Senaryo Screenplay: Julıe Gavras
& Olıvıer Dazat Görüntü Yön. Director of Photography: Nathalıe
Durand Kurgu Editing: Pıerre Haberer Müzik Music: Sodı
Marcıszewer Oyuncular Cast: Wıllıam Hurt, Isabella Rosselını,
Doreen Mantle, Joanna Lumley, Kate Ashfıeld, Aıdan
McArdle, Arta Dobroshı, Luke Treadaway Yapımcılar Producers:
Sylvıe Pıalat & Bertrand Faıvre Yapım Production Co.: Les Fılms
du Worso, The Bureau London, Gaumont, Be-Fılms Dünya
Hakları World Sales: Gaumont Türkiye Hakları Turkish Rights:
Filma Ltd.

Julıe Gavras
Edebiyat ve hukuk dallarında lisans öğrenimi
gördü. İtalya ve Fransa’da yönetmen yardımcılığı
yaptı. 1998’de Oh les beaux Dimanches! adlı ilk
kısa filmini, 2000’de ise From Dawn to Night:
Songs by Moroccan Women adlı ilk belgeselini
çekti. 2002’de ikinci belgeseli The Pirate, the
Wizard, the Thief and the Children geldi. Fidel’in
Yüzünden! (2006) ilk, Aşkın İkinci Perdesi (2010)
ikinci uzun metrajlı filmidir. Ünlü yönetmen Costa Gavras’ın kızıdır.
After graduate studies in literature and law, she began her film
career as an assistant director in Italy and France. She directed the
short film Oh les beaux Dimanches! in 1998 and followed it in 2000
with her first documentary, From Dawn to Night: Songs by Moroccan
Women. In 2002, she made her second documentary, The Pirate, the
Wizard, the Thief and the Children. Blame It on Fidel (2006) is her
first feature fiction film. Late Bloomers (2010) marks her second
outing as a feature film director. She is the daughter of celebrated
director Costa Gavras.

Julie Gavras’ın usta oyuncular William Hurt, Isabella
Rossellini ve BBC dizisi Absolutely Fabulous’tan
tanıdığımız Joanna Lumley’le birlikte çalıştığı bu ikinci
filmi, birlikte yaşlanan bir çiftin yaşadığı zorlukları
merkez alan bir romantik komedi. Tüm romantik
komediler gibi, Aşkın İkinci Perdesi de birbirini seven ama
taban tabana zıt olan bir kadın ile bir erkek çevresinde
gelişiyor. Mimar Adam ve emekli öğretmen Mary otuz
yıldan uzun bir süredir evlidir ve ömürlerinin yarısından
fazlasını birlikte geçirmişlerdir. Çocukları uzun zaman
önce evden ayrılmıştır. Çocuklarını, torunlarını, işlerini ve
arkadaşlarını üzüntü ve neşeleri eşliğinde başarıyla idare
etmektedirler. Derken hayatlarına yavaş yavaş birtakım
rahatsızlıklar girmeye başlar; ikisi de yılların etkisini kabul
etmek zorundadır artık. Böylece, birbirlerine karşı
hissettikleri güçlü duygulara rağmen birbirlerini yeniden
keşfetmek adına ayrılırlar. Adam artık genç olmadığını
kabul etmek istemez; Mary ise hafıza sorunları
yaşamaktadır. Çocukları da anne babalarının sorunlarını
fark etmiştir; onların evliliklerini düzeltmek için can
atarken, uzaktan müdahale etmenin sonuç
vermeyeceğini anlarlar: Ebeveynleri yeni sulara yelken
açmıştır. Tek umutları, Adam ve Mary’nin aklını başına
toplamasıdır. Aşkın İkinci Perdesi’nin prömiyeri 2010
yılının Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde yapıldı.
Joining master actors William Hurt and Isabella
Rossellini, and Joanna Lumley (from the BBC series
Absolutely Fabulous) Julie Gavras’ second film is a
romantic comedy that centres on the difficulties of a
couple growing old together. Like all romantic comedies
Late Bloomers revolves around a man and woman who
love each other but are complete opposites. Adam and
Mary have been married for over thirty years; they have
spent more than half their lives together. Their children
left home long ago. They brilliantly juggle children,
grandchildren, work and friends with their attendant
worries and joys. But then, gradually, certain irritations
begin to creep into their lives and both are obliged to
acknowledge that the years are now taking their toll. So,
despite their strong feelings, architect Adam and retired
schoolteacher Mary split up in order to rediscover each
other. Adam refuses to admit he’s not young anymore,
meanwhile Mary experiences memory losses. Their
children have also noticed their parents’ problems. They
would dearly like to repair their marriage but soon
realise that any intervention from afar is fruitless as
their parents find new subjects of affection. And so, all
they can do is hope that Adam and Mary to come to
their senses. Late Bloomers premiered at Berlin Film
Festival in February 2010.
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KUMDAN KALE
SANDCASTLE

SİNGAPUR SINGAPORE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 92’
Yönetmen Director: Boo Junfeng Senaryo Screenplay: Boo
Junfeng Görüntü Yön. Director of Photography: Sharon Loh
Kurgu Editing: Natalıe Soh Müzik Music: Darren Ng Oyuncular
Cast: Harvey Wong, Lıu Qıang, Joshua Tan, Bobbı Chen, Elena
Chıa, Jıng Jıng, Samuel Chong, Yap Gut Ghee Yapımcılar
Producers: Fran Borgıa & Gary Goh Yapım Production Co.: Zhao
Weı Fılms Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms

Boo Junfeng
Singapur’da doğdu. Singapur ve İspanya’daki
sinema okullarında öğrenim gördü. 2005’ten bu
yana çektiği kısa filmler çeşitli ödüller kazandı.
Lasalle Sanat Koleji’nin verdiği, McNally Sanatta
Kusursuzluk Ödülü’nü alan ilk kişi oldu. Singapur
Ulusal Sanat Konseyi’nin verdiği Genç Sanatçı
Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmaları genellikle
yabancılaşma, akrabalık, aşk ve cinsellik
temalarına eğilmektedir. Aralarında Un retrato de familia (2005),
Katong Fugue (2007), Tanjong Rhu’nun (2008) olduğu kısa filmler ve
uzun metrajlı toplama film Lucky 7’de (2008) yer alan bölümüyle
çeşitli film festivallerinde övgü topladı. Sandcastle / Kumdan Kale
(2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in Singapore. Since 2005 his short films have won several
awards. He was also the first recipient of the McNally Award for
Excellence in the Arts of Lasalle College of the Arts, and the latest
recipient of the Young Artist Award from the National Arts Council
of Singapore. Trained in film schools in Singapore and Spain, his
works often centre on themes of alienation, kinship, love and
sexuality. His short films, including Un retrato de familia (2005),
Katong Fugue (2007), Tanjong Rhu (2008), his segment in the
omnibus feature film, Lucky 7 (2008), have garnered him acclaim at
numerous film festivals. Sandcastle (2010) is his debut feature.

Yönetmen Boo Junfeng’in bu ilk uzun metrajlı filminde
bir dizi olay ve açıklama, Singapur Ordusu’na zorunlu
olarak katılmasından hemen önce, on sekiz yaşındaki
En’in dünyaya bakışını sonsuza kadar değiştirecek gibi
görünmektedir. İlk aşkı tadışı, büyükbabasının ölümü,
büyükannesinin kötülemesine yol açan Alzheimer
hastalığı, babasının öğrenciliğinde bir eylemci olduğunu
öğrenmesi ve annesinin kasıntı bir komutanla ilişkisi,
hayatını yeniden değerlendirmesine yol açar. En, asıl
bağlılık duyduğuna olduğuna karar vermeli ve inandığı
şeyi savunmalıdır. Ama ideolojilerin sürekli kayan bir
zemine bağımlı olduğu bir ülkede, doğru bildiği şeye
sadık kalmakta zorlandığını hisseder. Unutmayı yeğleyen
bir ailede, değer verdiği her şeyin oluşturduğu kumdan
kaleler zamanın dalgalarıyla yıkılacak gibidir. Kurgusal
olsa da, filmdeki ailenin öyküsü 50’li ve 60’lı yıllarda
Singapur’daki Çin okullarında meydana gelen öğrenci
ayaklanmalarından esinlenmiş. En ailesinin geçmişini
anlamak için bir yolculuğa çıkarken, yönetmen de
izleyiciyi ülke tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor: “Bunun,
geleceğine çok odaklanarak geçmişine karşı kör olmuş
bir ülkede pek çok Singapurlunun yapmaya başladığı bir
yolculuk olduğuna inanıyorum.”
In the first feature film of director Boo Junfeng, a series
of events and disclosures threatens to alter 18-year-old
En’s world view forever, just prior to his mandatory
enlistment into the Singaporean army. The taste of his
first romance, the death of his grandfather, his
grandmother’s worsening Alzheimer’s disease, his
mother’s affair with an uptight military commander,
and En’s newfound awareness of his late father’s
student activist past all contribute to his decision to reevaluate the pieces of his life. En has to decide where
his loyalty lies and stand up for what he believes in. But
in a country where ideologies are forged on constantly
shifting sands, he finds himself struggling to stay true
to what he knows to be right. And in a family that
prefers to forget, the sandcastles of everything he holds
dear seem doomed to be washed away by the tides of
time. Although fictitious, the back-story of the family in
the film was inspired by the political uprising of
students in Chinese schools in Singapore, in the 50s
and 60s. As En embarks on a redemptive journey to
understand his family’s background, the director takes
the audience on a journey to the nation’s history: “I
believe this is a journey that many Singaporeans are
beginning to make, in a country that is staring so hard
at its future that it has become blind to its past.”

Filmleri F›lmography
2008 Lucky 7
2008 Tanjong rhu
2010 Kumdan Kale Sandcastle
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“Daha iyi hapishanelere ihtiyacımız yok; asıl ihtiyacımız
olan, hapishanelerden daha iyi bir şey” demişti
Almanya’nın Eski Adalet Bakanı Gustav Radbruch.
Ödüllü Alman yönetmen Philip Koch hemen hemen her
sahnesi bir Alman gençlik hapishanesinde geçen ilk uzun
metrajlı filmi için kapsamlı bir araştırma yürüttü.
Islahevlerine giderek sosyal destek uzmanları,
gardiyanlar, psikologlar, yöneticiler ve mahkûmlarla
görüştü. Oluşturacağı mozaiğin pek çok parçasını gazete
haberlerinden, dosyalardan ve romanlardan aldı. Bunları
düzenleyerek dört gencin hikâyesine yakıştırdı. Gerçek
olaylara dayanan ve gerçek bir hapishanenin gerçek bir
hücresinde çekilen Picco Almanya’daki genç
mahkûmların gündelik hayatına ışık tutan ilk film.
Çağdaş hukuk sisteminin bu kayıp gençleri hiçbir şekilde
doğru dürüst yeniden eğitemediğini gösteren bu
sürükleyici filmin merkezinde gençlik hapishanesine yeni
gelen ve Tommy, Andy ve Marc ile aynı hücreyi
paylaşmak durumunda olan Kevin var. Burada baskı ve
dayak gündelik olaylardır; sadece en güçlü olan galip
gelebilmektedir. Kevin’e arkadaşça bir tavsiye verilir:
Bu sistemde ya kurbansın ya da suçlu; eğer artık sürekli
kaybetmek istemiyorsan mücadele etmeye başlaman
gerek... Ve bu tavsiye korkunç sonuçlara yol açar.
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PICCO

ALMANYA GERMANY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 105’
Yönetmen Director: Phılıp Koch Senaryo Screenplay: Phılıp Koch
Görüntü Yön. Director of Photography: Markus Eckert Kurgu
Editing: André Bendocchı-Alves Oyuncular Cast: Constantın
von Jascheroff, Joel Basman, Frederıck Lau, Martın Kıefer,
Edın Hasanovıc, Wılı Gerk, Jule N. Gartzke, Leonıe Benesch,
Raıner Bock Yapımcılar Producers: Phılıpp Worm & Tobıas
Walker Yapım Production Co.: Walker + Worm Fılm GmbH & Co.
KG, Phılıp Koch Fılmproduktıon, HFF München,
40 Fılmproduktıon Dünya Hakları World Sales: Rezo Fılms
Internatıonal

Phılıp Koch
1982’de Münih’te doğdu. 2003’te Münih’te
bulunan Televizyon ve Sinema Üniversitesi’nde
film yönetmenliği okumaya başladı. Aynı yıl film
eleştirmeni olarak çalışmaya başladı. Aralarında
ödüllü Lumen (2007), Die Suche (2005) ve Paphos
& Galatea’nın (2004) da olduğu pek çok kısa
metrajlı film çevirdi. Ruta del Che (2009) ve
Fadista (2005) adında iki belgesel de çekti. Picco
yönetmenin ilk uzun metrajlı filmidir (2010).
Born in 1982 in Munich. In 2003, he started to study film
directing at University of Television and Film, Munich. In the same
year he began to work as film critic. He has directed several short
films including the award-winning Lumen (2007), Die Suche (2005)
and Paphos & Galatea (2004). He also has made two documentaries,
Ruta del Che (2009) and Fadista (2005). His first feature film is
Picco (2010).

“We do not need better prisons –what we need is
something better than a prison,” once said Gustav
Radbruch, Former Minister of Justice in Germany.
Award-winning German director Philip Koch has done
an extensive research for his first feature film, in which
almost every scene is actually set in a German youth
prison. He has gone into youth prisons and talked to
social workers, wardens, psychologists, directors, and
inmates themselves. He has collected a large number of
mosaic pieces from newspaper articles, dossiers as well
as novels and put them together, rearranged them to fit
the story of four youths. Based on true events and shot
in a real cell of an authentic prison, Picco is the first film
to shed light on the everyday life of youth prison
inmates in Germany and shows in a gripping and
merciless way that the contemporary judiciary system is
by no means able to properly re-educate these lost
youths. At the centre of the film lies Kevin, who newly
arrives in youth prison, and he has to share a cell with
Tommy, Andy and Marc. Oppression and beatings are a
daily occurrence, and only the strong prevail here. He is
given an amicable advice: in this system, you’re either a
victim or a culprit. If he doesn’t want to be a loser
anymore, he has to start fighting. And this piece of
advice will trigger most dire consequences.
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DÜZELTİ
ERRATUM

POLONYA POLAND / 2010 / DCP / Renkli Colour / 89’
Yönetmen Director: Marek Lechkı Senaryo Screenplay: Marek
Lechkı Görüntü Yön. Director of Photography: Przemyslaw
Kamınskı Kurgu Editing: Robert Mankowskı Müzik Music:
Bartek Straburzynskı Oyuncular Cast: Tomasz Kot, Janusz
Mıchalowskı, Dorota Pomykala, Ryszard Kotys, Janusz
Chabıor, Marıusz Sanıternık, Tomasz Radawıec, Grazyna
Krukowna Yapımcı Producer: Marek Lechkı Yapım Production
Co.: Harmony Fılm, Helıograf Dünya Hakları World Sales:
Harmony Fılm Kaynak Print Source: Polısh Fılm Instıtute

Marek Lechkı
1975’te doğdu. Katowice’deki Silezya
Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon okudu.
Öğrenci filmleri ve kısa belgeselleriyle birçok ödül
kazandı. İlk kısa filmi The Astronomer (2002)
oldu. Orta metrajlı filmi Mojemiasto / Kentim
(2002) ile Polonya’daki büyük film festivallerinden
ödüller aldı. İlk uzun metrajlı filmi Düzelti’dir
(2010).
Born in 1975. He graduated from the Radio and Television
Department of the University of Silesia in Katowice. He won several
awards for his student films and short documentaries. His first
short was The Astronomer (2002). For his medium-length
Mojemiasto / My Town (2002) he received several awards from
major Polish film festivals. His debut feature film is Erratum
(2010).

Düzelti, bir adamın uzak ve yakın geçmişinden
kaynaklanan pişmanlıklarla boğuştuğu yolculuğunu
anlatırken, akışındaki duygu yoğunluğu ve dokunaklı
karşılaşmalar aracılığıyla, hayattaki büyüklü küçüklü
hataları düzeltme umudunun her zaman baki olduğunu
öne sürüyor. Michal oğlunun ilk kutsal ekmek töreninden
birkaç gün önce beklenmedik şekilde patronu tarafından
bir iş için memleketine gönderilir. İşin kısa süreceğini
umarak gönülsüzce gider. Hemen dönmeyi
tasarlamaktaysa da planı bozuluverir; zira ölümle
sonuçlanan bir kazaya yol açar ve birkaç gün orada
kalmaya mecbur olur. Beklemelidir. Kasabanın
caddelerini arşınlarken, eskiden yakın olduğu insanlarla
karşılaşır, bildik yerleri ziyaret eder. İçinde bir şeyler
uyanır, uzun zaman önce unuttuğu bir şeyler. Çıktığı bu
önemsiz yolculuk, kaçarak uzaklaştığı yere geri döndüğü
duygusal bir yolculuk halini alır. Chicago, Gdynia ve
Varşova film festivallerinde En İyi İlk Film ödülleri alan
Düzelti, kendi ülkesinde de heyecan yarattı ve
“hissizleşerek paranın ve işlerinin kölesi olan kırklı
yaşlarındakiler için terapi gibi bir film” diye tanımlandı.
Hayaller ile hoşnutsuzluk arasında, geçmiş ile şimdi
arasında asılı durma... Filmin adı da bir ipucu veriyor:
Düzelti yapmak, yaşananları telafi etmek için hâlâ geç
değil.
Erratum chronicles a man’s journey in which he
struggles with regret from the distant and recent past.
Through insightful and emotionally poignant
encounters, the film offers hope that it’s never too late
to address life’s mistakes, big and small. Unexpectedly,
a few days before the First Communion of his son,
Michal is sent by his boss to his hometown to run some
errands. He goes reluctantly, hoping it is for a short
time, until the business is done. His plans of a quick
return are however thwarted on the spot. When he gets
there, he causes a fatal accident: it turns out that he will
have to stay for a few days. He has to wait. While
walking the town streets, he encounters people he used
to be close with, visits familiar places. Something
awakens inside him, something he had long forgotten
about. What starts out as a trivial trip slowly turns into
an emotional life journey back to where he had run
away from. Winning the Best Debut awards at Chicago,
Gdynia and Warsaw film festivals, Erratum caused a
sensation in its hometown, and was described as a
“therapeutic film for the generation of 40-year-olds who
have imperceptibly become slaves of work and money.”
The state of suspension between dream and discontent,
between the past and the present... The title of the film
gives a hint that it is still not too late for making the
“errata” of life, making amends.
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Topluma uyum sağlayamayanların, kalp kırıklıklarının ve
küçük kasaba huzursuzluğunun bu sevimli ve dağınık
öyküsünde araba yolculuğuna çıkan iki Japon kardeş,
kayıp günlerinde Kaliforniya rüyasının çok daha az
cazibeli diğer yüzünün farkına varıyor. Kaliforniya’yı
gezerken arabası bozulup küçük bir çöl kasabasında
mahsur kalan Atsuko, kendini özgürleşmiş hissedip
neşelenir ve burada daha da uzun kalmaya karar verir.
Belki de yeni yuvası olacak kasabada yeni arkadaşlıklar
kurma, hatta âşık olma fırsatını yakalar. Bu arada erkek
kardeşi Rintaro bu kasabanın karanlık taraflarını sezer ve
gördüklerinden huzuru kaçar; kız kardeşi inatla burada
kalırken o yolculuğuna devam eder. Ne var ki, bu
beklenmedik cennetin üzerindeki katmanlarını soydukça
Atsuko, hayallerindekinden çok daha farklı bir
Amerika’nın farkına varır. Yönetmen Mike Ott ustaca
gözlemlere dayanan filminde günlerini içki ve ot içerek
geçiren amaçsız gençleri mükemmel bir şekilde
betimliyor. Tatlı, komik ve biraz melankolik olan
Littlerock, kendi benliğini oturtmanın kafa karıştırıcı ve
bazen de acı verici sürecini anlatırken ufak tefek
saldırılarıyla, ırkçı gerilimiyle ve eşcinsel düşmanlığıyla
dolu klostrofobik bir kasabayı da tarif ediyor. Littlerock
AFI ve Reykjavik film festivallerinde izleyici ödüllerini,
San Diego ve Rhode Island film festivallerinde de En İyi
Film Ödülleri’ni kazandı.

GENÇ USTALAR
YOUNG MASTERS

LITTLEROCK

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 83’
Yönetmen Director: Mıke Ott Senaryo Screenplay: Mıke Ott
Özgün Öykü Original Story: Mıke Ott, Atsuko Okatsuka, Carl
McLaughlın Görüntü Yön. Director of Photography: Carl
McLaughlın Kurgu Editing: Davıd Nordstrom Müzik Music: The
Cave Sıngers Oyuncular Cast: Atsuko Okatsuka, Cory Zacharıa,
Rıntaro Sawamoto, Brett L. Tınnes, Roberto Sanchez,
Matthew Flıng, Ryan Dıllon, Markıss McFadden, Sean Neff
Yapımcılar Producers: Fred Thornton, Laura Ragsdale, Sıerra
Leonı Yapım Production Co.: Small Form Fılms Dünya Hakları
World Sales: Laura Ragsdale, USA

Mıke Ott
Kaliforniya Sanat Enstitüsü’nde sinema ve
video dalında yüksek lisans aldı. Pretty Girls Make
Graves, The Blood Brothers ve The Cave Singers
gibi müzik gruplarının video kliplerini yönetti. İlk
uzun metrajlı filmi Analog Days (2006) pek çok
uluslararası festivalde gösterildi. A. Effect (2008)
son kısa metraj, Littlerock (2010) son uzun metraj
filmidir. Valencia, Kaliforniya’daki College of the
Canyons’ta yönetmenlik dersleri vermektedir.
He studied at the California Institute of the Arts where he
received his Masters of Fine Arts degree in Film and Video. He has
directed music videos for such bands as Pretty Girls Make Graves,
The Blood Brothers and The Cave Singers. His first feature film,
Analog Days (2006) was screened at several international festivals.
A. Effect (2008) is his last short. Littlerock (2010) is his latest feature.
He teaches filmmaking at College of the Canyons in Valencia,
California.

A road-tripping Japanese brother and sister spend
several lost days discovering the less-flattering flipside
of California dreaming in this charmingly scruffy tale of
misfits, heartbreak and small-town restlessness. When
her car breaks down on a site-seeing tour of California,
Atsuko, a Japanese student winds up stranded in a
small desert town. Exhilarated by a sudden sense of
freedom, she extends her stay and finds friendship,
romance in this town that promises to be a new home.
Her brother Rintaro, in the meanwhile, detects the
darker side of this place. Soured by what he sees, he
continues on as his sister stubbornly remains. But, as
she pulls back the layers on this unlikely paradise, she
discovers a different America than the one in her
dreams. Director Mike Ott portrays perfectly the
purposeless young people, drinking and smoking their
days away in a well-observed setting. Gently funny and
sweetly melancholic, Littlerock is a warm depiction of
the confusing and sometimes painful process of finding
your identity and the portrait of claustrophobic smalltown rife with petty sniping, racial tension and
homophobia. Littlerock is the winner of audience awards
at AFI and Reykjavik film festivals as well as Best
Feature awards at San Diego and Rhode Island film
festivals.
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ARAF
LIMBO

NORVEÇ NORWAY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 105’
Yönetmen Director: Marıa Sødahl Senaryo Screenplay: Marıa
Sødahl Görüntü Yön. Director of Photography: Manuel Claro
Alberto Kurgu Editing: Jens Chrıstıan Fodstad Müzik Music:
Johan Söderqvıst Oyuncular Cast: Lıne Verndal, Henrık
Rafaelsen, Lena Endre, Bryan Brown, Catherıne Emmanuel,
Arnold Goındhan, Garrett Schenck, Jane Wıllıngham
Yapımcılar Producers: Gudny Hummelvoll & Petter J. Borglı
Yapım Production Co.: SF Norge Produksjon, Nımbus Fılm, Bob
Fılm Dünya Hakları World Sales: AB Svensk Fılmındustrı Kaynak
Print Source: Norwegıan Fılm Instıtue

Marıa Sødahl
Danimarka Sinema Okulu’nda yönetmenlik
öğrenimi gördü. Çeşitli televizyon dizilerinin, Life
is Hard, You Die, Bulldozer, Sara, The 7 Sins-Wrath
gibi sayısız kısa filmin ve The Scandinavian Dream
adlı belgeselin yönetmenliğini üstlendi. Araf
(2010) yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı ilk
uzun metrajlı filmidir.
She had her directorial education from the
Danish Film School, where she graduated in 1993. She has directed
TV drama and a number of dramatic shorts like Life Is Hard and
then You Die, Bulldozer, Sara, Afrika, The 7 Deadly Sins – Wrath and
the documentary The Scandinavian Dream. Limbo (2010) is her
debut as feature film scriptwriter and director.

Sonia iki çocuğuyla beraber Norveç’ten Trinidad’a,
Karayipler’deki bu cennet adada petrol mühendisi olarak
çalışan kocası Jo’nun yanına gelir. Burada “yersiz
yurtsuz”, “gurbetçi” birçok erkek ve eşlerinden oluşan
koca bir “expat” toplulukla karşılaşır. Bu işadamları için
bütün dünya çalışma alanıdır; eşleri de sözleşmeleri
kocalarını nereye götürürse oraya gider. Görünüşte
büyük evler ve hizmetçilerle lüks bir hayat
sürmektedirler. Günler sakin, sonu gelmez bir tatil gibi
geçer burada; kadınlar yüzeysel ilişkilerini havuz
kenarında kokteyl içerek, kendilerini kandırarak geçirir.
Sonia gurbetçilerin bu alışılmadık dünyasında kendini
yabancı hisseder. Kocasının onun yokluğunda başka
kadınlarla ilişki yaşadığını öğrendiğinde dünyası yerinden
oynar. Gitmekle kalmak arasında bir seçim yapmak
zorunda kalır. Çocukluğunun bir yılını Trinidad’da
geçiren yönetmen ve senaryo yazarı Maria Sødahl filmini
“kadınla erkek arasındaki egzotik ve sade aşka zamansız
bir bakış, bir kadının kendini ilk kez kaybedişinin portresi
ve evli bir çiftin birbirlerine dönme mücadelesi” olarak
anlatıyor: “Öykü hem basit hem de karmaşık. Basit,
çünkü bildik temaları anlatıyor, karmaşık çünkü
Sonia’nın iç dünyasına, bilinçaltına dramatik bir yolculuk;
çünkü bilinçaltının bir dili olmaz.”
Sonia, with her two children, arrives in Trinidad from
Norway to join her husband Jo, who is working as an oil
engineer in this Caribbean island. There, Sonia is
introduced to a homeless class of men, who have the
whole world as their workplace and whose wives follow
them wherever their contracts take them. On the
surface, these women have luxurious lives with large
houses and servants. The days are uneventful and blend
together into an everlasting holiday, where the women
nurse their superficial relationships over cocktails
poolside, the perfect climate for self-delusion. Sonia
feels immediately out of place in this unfamiliar world
of expats. When she learns her husband has had a
dalliance in her absence, her world becomes unhinged.
Sonia faces the choice of whether to stay or go. Directorscriptwriter Maria Sødahl, who has spent a year as a
child living in Trinidad, “throws a timeless glance at the
relationship between man and woman through an
exotic and low key love story, a portrait of a woman’s
experience of losing herself for the very first time and a
married couple’s struggle to find a way back to each
other. The story is simple and complicated at the same
time. Simple because it’s dealing with recognisable
themes, complicated in that it’s a dramatic voyage into
Sonia’s inner world, the subconscious – that has no
language.”
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ANAYURT
HORA PROELEFSIS
HOMELAND
YUNANİSTAN GREECE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 106’
Yönetmen Director: Syllas Tzoumerkas Senaryo Screenplay:
Syllas Tzoumerkas & Youla Boudalı Görüntü Yön. Director of
Photography: Pandelıs Mantzanas Kurgu Editing: Panos
Voutsaras Müzik Music: Drog_A_Tek Oyuncular Cast: Amalıa
Moutoussı, Thanos Samaras, Ioanna Tsırıgoulı, Errıkos
Lıtsıs, Youla Boudalı, Ieronymos Kaletsanos, Chrıstos
Passalıs, Despına Georga Yapımcılar Producers: Marıa Drandakı
& Thanos Anastopoulos Yapım Production Co.: Fantasıa
Audıovısual, Greek Fılm Center, ERT S.A., Pan Entertaınment,
DANZA Projekt Dünya Hakları World Sales: Greek Fılm Center

Syllas Tzoumerkas
1978’de doğdu. Atina, Utrecht ve New York’ta
film yönetmenliği, tiyatro ve oyunculuk eğitimi
gördü. The Devouring Eyes (2001) ve Rain (2002)
de dahil olmak üzere birçok ödüllü kısa filmi
yönetti. Televizyon için Fakeloi (2004-2007) ve
Paraskinio (2004) adlı belgesel programları çekti.
Birkaç tiyatro oyununda rol aldı. Anayurt (2010)
ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1978. He studied film directing, theatre and acting in
Athens, Utrecht and New York. He directed several awarded short
films including The Devouring Eyes (2001) and Rain (2002). He
directed the TV documentary shows Fakeloi (2004-2007) and
Paraskinio (2004). He acted in several stage plays. Homeland (2010)
is his first feature film.

Dikiş yerlerinden patlayan Yunanistan’a dair bu ibretlik
mesel, bir ailenin öyküsünü üç kuşak boyunca anlatıyor:
Yeniden demokrasiye geçilmesinin ardından 50’li yıllarda
büyümek; 70’lerdeki yaşam ve son olarak şimdiki kuşağa
bir bakış. Birbirlerinden ayrı kalmış iki erkek kardeş: Biri
kendi ailesi tarafından evlat edinilmiş, üstelik hasta
dedesine bakmak zorunda. Yıllar sonra iki kardeş küslük,
sırlar ve yalanlarla büyürken ailenin gerilimi de patlama
noktasına geldiğinde, vatanları da tıpkı onlar gibi yalnızca
ekonomik anlamda değil psikolojik olarak da krizin
eşiğindedir. Aynı zamanda bir kimlik bunalımı da su
yüzüne çıkacaktır; belli ki böyle anlarda ilerleyebilmek için
tatsız anıların da hatırlanması gerekmektedir. İlk uzun
metraj çalışmasında yönetmen Tzoumerkas, Yunan
toplumunda ataerkillik, aile değerleri ve değeri
kendinden menkul siyaset gibi birçok olguyu ele alarak
yerden yere vuruyor: “Siyaset tarihinin bir aileyi anlattığı
ya da tam tersinin söz konusu olduğu bir film yapmak
istedik. Bu nedenle mesele de son yirmi yılda
Yunanistan’da neler olup bittiği; çünkü bunlar karar
veren insanlar, yani oyverenler, şu anda tarihi yaratanlar.
Yunanistan’da olan bitenler kadar şiddetli bir aile tarihi
istedik. Bu yüzden film hem bir ülkenin hem de bir
ailenin düşüşünü anlatıyor.”
An explosive parable of Greece coming apart at the
seams, Homeland tells the story of a family over three
generations: growing up in the 50s after the restoration
of democracy in Greece, their lives during the 70s, and
finally a look at the current generation. Two brothers
are torn apart, one of them adopted by his own family,
who at the same time have to deal with an ailing
grandfather. Years later, both brothers are grown up in
resentment and secrets and lies, and as the family
tensions threaten to explode, the country itself is going
through a profound crisis –not only financially but also
psychologically. An identity crisis also surfaces in the
film, to suggest that at times, opening up for dirty
memories is required in order to move ahead. In his
debut feature, director Tzoumerkas tackles and
condemns several aspects of Greek society such as the
patriarchy, the family and sanctimonious politics: “We
wanted to make a movie where the history of politics
would explain the family and vice versa. So, the
question is, what is going on in Greece the last 20 years.
Because these are the people who decide, these are the
people who vote, they are the ones creating history right
now. We wanted an intense family story, as intense as
what is going on in Greece. So, what the film narrates is
the fall of a country and the fall of a family.”
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EKİM
OCTUBRE
OCTOBER
PERU-İSPANYA-VENEZÜELA PERU-SPAIN-VENEZUELA / 2010
35 mm / Renkli Colour / 83’
Yönetmenler Directors: Danıel Vega & Dıego Vega Senaryo
Screenplay: Danıel Vega & Dıego Vega Görüntü Yön. Director of
Photography: Fernando Chavez-Ferrer Kurgu Editing:
Gıanfranco Annıchını Oyuncular Cast: Bruno Odar, Gabrıela
Velásquez, Carlos Gasols Yapımcılar Producers: Danıel Vega &
Dıego Vega Yapım Production Co.: Maretazo Cıne Dünya Hakları
World Sales: Umedıa

Danıel Vega & Dıego Vega
Peru’nun başkenti Lima’da doğdular. Daniel
Vega, Madrid’deki Carlos III Üniversitesi’nde
görsel-işitsel iletişim öğrenimi gördü ve yüksek
lisansını da aynı kurumdan aldı. Diego Vega
ekonomi okudu ve daha sonra Küba’daki
Uluslararası Sinema TV Okulu’nda senaryo
yazarlığı dalında öğrenim gördü. İki kardeş ilk
olarak ödüllü kısa metrajlı film Interior bajo
izquierda’da (2008) ortak yönetmenlik yaparak beraber çalıştı. Ekim
(2010) ilk uzun metrajlı filmleridir.
They were born in Lima, Peru. Daniel attended the Carlos III
University of Madrid, where he studied audiovisual communication
before receiving a master’s degree in management of audiovisual
enterprise. Diego studied economics, and went on to graduate as a
film screenwriter from the Escuela Internacional de Cine y
Televisión in Cuba. The brothers first worked together as codirectors of the award-winning short film, Interior bajo izquierda
(2008). October (2010) is their first feature film.

Fahişelerle hayat geçiren yalnız ve kasık erkek ile yalnız
ve şefkatli kadın klişesini üslubunca sinemalaştırmak için
bazen mucize gerekebilir. Nadir örneklerini
izleyebildiğimiz Peru sinemasından gelen Ekim ise bu en
bildik yalnızlık temasının dahi incelikle kotarılabileceğine
dair bir kanıt sayılabilir. Film, adını Peru’nun başkenti
Lima’da şehrin koruyucu azizi Mucizeler Efendisi’nin
törenlerle anıldığı aydan alıyor. Tefecilik yaparak hayatını
kazanan orta yaşlı adamın hayatı, asgari ihtiyaçlar
çerçevesinde döşeli evinde sözsüz sohbetsiz iş yaptığı
masa ve sandalye kadar kurak. Gelgelelim kadınlarla
kurduğu duygusal bağ da ancak fahişelerle ilişkiye girip
hemen ardından yıkanmak isteyecek kadar kasık olan
adamın kapısına bırakılan bir bebek, kerhen hayatını
değiştirecektir. Yönetmenlerin başarısı, esasen adamın
değil etrafının değişimini aktarmaya kalkışması. Nitekim
bebeğe bakması için kiraladığı müşterisi kadının zorlayıcı
tavırları ve şefkatiyle adamın sakin yaşantısı mecburen
kalabalıklaşmaya başlıyor, etrafındaki her yalnız birey
kendine göre mütevazı evde bir misafirlik buluyor. Film,
mucize ihtiyacımızın büyük dertlerden değil, ne denli bir
yalnızlık halinden köpürdüğünü anlatan küçük bir
mucize.
– Esin Küçüktpepınar
Sometimes a miracle is required to properly cinematise
the cliché of a lonely and strained man –who spends his
life with prostitutes– and a compassionate woman.
October is a film from Peruvian cinema, only a few
examples of which we have had the opportunity to
watch, that can be seen as evidence that even this very
familiar loneliness theme can be gracefully attained.
The film is very aptly named after the very month
during which the city’s patron saint The Lord of
Miracles, is celebrated in the Peruvian capital Lima. The
life of a middle-aged man who earns a living by usury is
as barren as the table and chair in his scarcely decorated
house where he carries his business without much
conversation. His emotional ties with women are as
strained as to have intercourse with prostitutes and take
a shower right afterwards. However, his routine will
reluctantly change when a baby is abandoned at his
door. The directors’ success lies in the fact that they do
not try to convey the changes in the man but in his
environment. In fact, with the insistent behaviour and
compassion of the woman he hires to take care of the
baby (actually his client), his calm life compulsorily
starts to become more populated; each lonely individual
around him to find a place for themselves in his modest
home. The film is a small miracle which demonstrates
the fact that our necessity for miracles does not result
from great sufferings, but from a strong state of
loneliness.
– Esin Küçüktepepınar
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Mimari, resim, ekonomi, siyaset, insan hakları, arkeoloji,
futbol, müzik ve toplumsal cinsiyet gibi farklı konuları
işleyen bu filmler, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği
belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izliyor.
These fılms handle themes as dıverse as archıtecture,
paıntıng, economıcs, polıtıcs, human rıghts, archeology,
football, musıc, and gender, and engage wıth and present
socıal realıty wıth a unıque and strıkıng stylıstıc
approach.
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BİNANIZ KAÇ KİLO, BAY FOSTER?
HOW MUCH DOES YOUR
BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
İNGİLTERE-İSPANYA UNITED KINGDOM-SPAIN / 2010 / HDCAM
Renkli Colour / 78’
Yönetmenler Directors: Norberto López Amado & Carlos Carcas
Senaryo Screenplay: Deyan Sudjıc Katılanlar Participants: Norman
Foster, Tony Hunt, Bono, Deyan Sudjıc, Alaın de Botton,
Anısh Kapoor, Buckmınster Fuller Anlatan Narrator: Deyan
Sudjıc Görüntü Yön. Director of Photography: Valentín Álvarez
Kurgu Editing: Paco Cozar Müzik Music: Joan Valent Yapımcı
Producer: Elena Ochoa Yapım Production Co.: Art
Commıssıoners, Arıane Fılms Dünya Hakları World Sales:
Latıdo Fılms

Norberto López Amado
İspanya’nın Orense kentinde doğdu. Yirmi yıldır sinema, televizyon
ve reklamcılık alanlarında farklı projelerde görev aldı. Hukuk ve
yönetmenlik eğitimi gördü. Bir dizi belgesel ve kısa metrajlı filmin
yönetmenliğini yaptı. İlk uzun metrajlı filmi Nos Miran, ticari açıdan
başarı kazandı. İspanya’da sürekli TV yapımlarının önde gelen
yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor.
Born in Orense, Spain. He has been working for the past 20 years
as a filmmaker on diverse projects in cinema, television, and
advertising. He studied law and film direction. He directed a
number of documentaries and short feature-films. His first feature,
Nos Miran, was a commercial success. He is considered one of the
leading directors of episodic TV in Spain.
Carlos Carcas
1968’de Florida eyaletinde, Miami kentinde doğdu. Boston
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Dünya Basın
Ajansı’nda (WTN) kameraman olarak çalıştı. Çeşitli projelerde
Fernando Trueba’yla işbirliği yaptı. İlk uzun metrajlı belgeseli Old
Man Bebo ile 2008’de Tribeca’dan En İyi Yeni Belgesel Yapımcısı
dalında ödül kazandı.
Born in 1968 in Miami, Florida. He graduated from Boston
University’s College of Communication. He worked for several
years for the international press agency Worldwide Television News
(WTN) as a freelance cameraman. He has collaborated with
Fernando Trueba on several projects. In 2008, he released Old Man
Bebo, his first feature-length documentary, which won the prize for
best new documentary filmmaker at Tribeca in 2008.

Bu film, dünyanın ileri gelen mimarlarından, mimarinin
kurallarını baştan yazan Norman Foster’ın yükselişini ve
yaşamımızın niteliğini tasarım yoluyla iyileştirmek üzere
çıktığı hâlâ süren yolculuğunu izliyor. Bu film projesi,
yürütücü yapımcı Antonio Sanz’ın, çağdaş mimarinin en
büyük isimlerinden biri hakkında sinemasal bir sergi
düzenleme fikrinden hareketle ortaya çıktı. Norman
Foster’ı konu alan bu ilk filmde, Foster’ın kökenleri;
dünyanın en büyük binası olan Pekin Havaalanı, Berlin
Reichstag, New York’taki Hearst Binası ve Fransa
Millau’da bulunan, dünyanın en uzun köprüsü gibi
simge haline gelmiş projelerin esin kaynakları, nasıl birer
hayalden gerçeğe dönüştükleri anlatılıyor. Çok yakın bir
gelecekte, insanların büyük bölümü neredeyse tamamen
şehirlerde yaşayacak. Foster, bu tarihi olgunun yaratacağı
sorunlara çarpıcı çözümler öneriyor. Filmde Foster’ın
projeleri, boyutlarının beyaz perdeye aynı ihtişamla
yansıtılabileceği bir yaklaşımla görüntülendi. Norman
Foster’ın Manchester’dan başlayarak yaptığı küresel
yolculuğun yanı sıra filmde mimariden, mimarinin
öneminden ve zorluklarından da söz ediliyor. Filmin
anlatıcısı ve senaryo yazarı, İKSV’nin 2012 yılında
gerçekleştireceği Tasarım Bienali’nin Uluslararası
Danışma Kurulu’nda da yer alan Deyan Sudjic.
Norman Foster has rewritten the rules of architecture.
This film traces the rise of one of the world’s premier
architects, Norman Foster and his unending quest to
improve the quality of life through design. The project
emerged from an idea of the executive producer,
Antonio Sanz: to make a film exhibition on one of the
greatest contemporary architects. This is the first film
made about on Norman Foster. Portrayed are Foster’s
origins and how his dreams and influences inspired the
design of emblematic projects such as the largest
building in the world Beijing Airport, the Reichstag, the
Hearst Building in New York and works such as the
tallest bridge ever in Millau France. In the very near
future, the majority of mankind will abandon the
countryside and live entirely in cities. Foster offers
some striking solutions to the problems that this
historic event will create. In the film, Foster’s projects
are photographed in a cinematic style that seeks to
bring the spectacular nature of their size and scale to
the big screen. The film shows Norman Foster’s
journey from Manchester to a global practice. It talks
about architecture, and why it matters, and how difficult
it is to do it well. The film is written and narrated by
Deyan Sudjic, a member of the advisory board of the
Istanbul Design Biennial the first of which will be
realised by IKSV in 2012.
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Jean-Michel Basquiat kısa hayatında tam bir fenomen
oldu. 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış en önemli
Amerikalı sanatçılardan kabul edilen Basquiat, aynı
zamanda tüm zamanların en büyük Afrika asıllı Amerikalı
sanatçılarından da sayılıyor. 1970’lerin sonunda
Manhattan’ın Aşağı Doğu Yakası’nda Samo takma
ismiyle yaptığı grafitilerle ünlenen sanatçı, ilk tablosunu
Deborah Harry’ye 200 dolara sattı ve Andy Warhol’la
arkadaş oldu. Hem sanat dünyası hem de halk tarafından
takdir edilip uluslararası bir şöhrete kavuştuysa da, bir
süre sonra kült hali onu ünlü eden sanatının önüne
geçmeye başladı. Eroin bağımlılığı şiddetlendi ve 1988’de
27 yaşındayken aşırı dozdan hayata veda etti. Yönetmen
Tamra Davis bu belgeseliyle bir saygı duruşunda
bulunduğu arkadaşını bir putkırıcı olarak da inceliyor.
Basquiat henüz minimalist, kavramsal sanat modayken,
yoğun be-bop esintili neo-dışavurumcu eserleriyle ortaya
çıkmış, başarılı bir zenci sanatçı olarak sürekli ırkçılık ve
yanlış anlaşılmalarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
Genç sanatçının hızlı yükselişi ve inişini ele alan bu
belgeselinde Tamra Davis, yirmi yıl önce yaptığı bir
röportaj ile sanatçının eserlerini yan yana getirerek bu
kültürel ikon, çatışmalar yaşayan sanatçı ve muarız
adamın yaşamını kutluyor.
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HARİKA ÇOCUK
JEAN-MICHEL BASQUIAT:
THE RADIANT CHILD
ABD USA / 2010 / HDCAM / Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and
B&W / 88’
Yönetmen Director: Tamra Davıs Görüntü Yön. Director of
Photography: Tamra Davıs, Davıd Koh, Harry Geller Kurgu
Editing: Alexıs Manya Spraıc Müzik Music: J. Ralph, Adam
Horovıtz, Mıke Dıamond Katılanlar Participants: Jean-Mıchel
Basquıat, Julıan Schnabel, Larry Gagosıan, Bruno
Bıschofberger, Tony Shafrazı, Fab 5 Freddy, Jeffrey Deıtch,
Glenn O’Brıen, Marıpol, Kaı Erıc Yapımcılar Producers: Tamra
Davıs, Davıd Koh, Lılly Brıght, Stanley Buchthal, Alexıs
Manya Spraıc Yapım Production Co.: Arthouse Fılms, Curıously
Brıght Entertaınment, LM Medıa GmbH Dünya Hakları World
Sales: Fortıssımo Fılms

Tamra Davıs
Film, TV programı ve NWA, Sonic Youth ve
Hanson gibi grupların kliplerini çekmiş bir
yönetmendir. Sekiz uzun metrajlı film ve Grey’s
Anatomy, Ugly Betty ve My Name Is Earl gibi
dizilerin birçok bölümünün yönetmenliğini yaptı.
Harika Çocuk (2010) son filmidir.
She is a film, TV and music video director who
worked for bands as N.W.A, Sonic Youth and
Hanson. She directed eight feature films, and such TV shows as
Grey’s Anatomy, Ugly Betty, and My Name Is Earl. Jean-Michel
Basquiat: The Radiant Child is her latest feature film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1992 Guncrazy
1993 CB4
1995 Billy Madison
1997 Best Men
1998 Half Baked
2000 Skipped Parts
2002 Crossroads
2002 Keep Your Eyes Open
2010 Harika Çocuk Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child

In his short career, Jean-Michel Basquiat was a
phenomenon. Considered one of the greatest American
painters in the last half of the 20th century, he was also
one of the greatest African-American artists of all time.
He became notorious for his graffiti art under the
moniker Samo in the late 1970s on the Lower East Side
scene, sold his first painting to Deborah Harry for
$200, and became best friends with Andy Warhol.
Appreciated by both the art cognoscenti and the public,
Basquiat was launched into international stardom.
However, soon his cult status began to override the art
that had made him famous in the first place. His heroin
addiction worsened, and he died of an overdose in 1988
at the age of 27. Director Tamra Davis pays homage to
her friend in this definitive documentary, but also
delves into Basquiat as an iconoclast. His dense, bebopinfluenced neoexpressionist work emerged while
minimalist, conceptual art was the fad; as a successful
black artist, he was constantly confronted by racism and
misconceptions. Centred on a rare interview that Tamra
Davis shot with Basquiat over twenty years ago, this
documentary chronicles the meteoric rise and fall of the
young artist. By juxtaposing his interview and his body
of work, Tamra Davis celebrates the life of Basquiat as
the cultural icon, the conflicted artist and the
nonconformist man that he was.
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Chicago Üniversitesi’nin aykırı ekonomisti Steven
D. Levitt ve Stephen Dubner’in teşvike dayalı düşünce
tarzını ele alan çoksatar kitaplarının merakla beklenen
filmi Ekonomanyak, insan davranışını kışkırtıcı ve bazen
de eğlenceli incelemelerle anlatıyor. Filmin uyarlandığı
kitap olan Freakonomics “pop kültürün ekonomiyle
karışımı” olarak tanımlandı; üstelik kitapta yer alan
analizler kesin verilere dayalı: Örneğin silah mı daha
tehlikelidir yoksa yüzme havuzu mu; okul öğretmenleri
ve sumo güreşçilerinin ortak noktası nedir; neden
uyuşturucu satıcıları hâlâ anneleriyle birlikte yaşar?
Ekonomanyak dört farklı bölümden oluşuyor: Bebek
isimleri ve suç oranı ilişkisi, sumo güreşindeki
yolsuzluklar, 1990’larda suç oranlardaki şaşırtıcı düşüşün
tartışmalı nedenleri ve son olarak, öğrencilere notlarını
yükseltmeleri için para teşviki sağlanması. Kitabın farklı
bölümlerinden sinemaya aktarılan dört bölüm farklı
yönetmenler tarafından çekildi. Bölümler, Levitt ve
Dubner’le yapılan röportajlar ve Seth Gordon’un
animasyonlarıyla birbirlerine bağlandı. Yönetmenler
istedikleri bölümü filme çektiler ama hiçbiri filmin
gösteriminden önce diğer yönetmenlerin bölümlerini
izlemedi. Kaygısız bir mizah anlayışı olan Ekonomanyak,
Tribeca Fim Festivali’nin kapanış filmi oldu.
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EKONOMANYAK
FREAKONOMICS

ABD USA / 2010 / DVD / Renkli Colour / 93’
Yönetmenler Directors: Heıdı Ewıng, Alex Gıbney, Seth Gordon,
Rachel Grady, Eugene Jareckı, Morgan Spurlock Senaryo
Screenplay: Peter Bull Özgün Kitap Original Book: Steven D.
Levıtt & Stephen J. Dubner Kurgu Editing: Douglas Blush, Tova
Goodman, Sloane Klevın, Nelson Ryland, Mıchael Taylor
Yapımcılar Producers: Chad Troutwıne, Chrıs Romano, Dan
O’Meara Yapım Production Co.: Chad Troutwıne Fılms, Cold
Fusıon Medıa Group, Green Fılm Company, Human
Worldwıde, Jıgsaw Prod., Lokı Fılms Dünya Hakları World Sales:
Magnolıa Pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: NTV

Heıdı Ewıng, Alex Gıbney, Seth Gordon, Rachel Grady,
Eugene Jareckı, Morgan Spurlock
Alex Gibney Yale Üniversitesi’nden mezun oldu ve sonra Kaliforniya
Sinema Okulu’na devam etti. En çok Gonzo: The Life and Work of Dr.
Hunter S. Thompson (2008) filmiyle tanınıyor. Seth Gordon, Yale
Üniversitesi’nde mimarlık okudu ve Harvard Yüksek Tasarım
Okulu’nda eğitim gördü. Rachel Grady Jesus Camp, Boys of Baraka ve
12th and Delaware’in yönetmenlerindendi. Eugene Jarecki, Princeton
Üniversitesi’nde sahne yönetimi okudu. 2005 tarihli çalışması Why
We Fight ve The Trials of Henry Kissinger, Sundance’te Jüri Büyük
Ödülü’nü kazandı. Morgan Superlock, New York Üniversitesi Tisch
Sanat Okulu’nda güzel sanatlar öğrenimi gördü; 2004 Oscar’larında
aday olan Şişir Beni adlı filmi yönetti. Heidi Ewing, The Boys of Baraka
ve Jesus Camp’i Rachel Grady ile birlikte yönetti.
Alex Gibney earned his bachelor’s degree from Yale University
and later attended UCLA Film School. He is best known for his film
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (2008). Seth
Gordon studied architecture at Yale University and attended
Harvard Graduate School of Design. Rachel Grady is involved in
producing the documentary films Jesus Camp, Boys of Baraka, and
12th and Delaware. Eugene Jarecki studied stage direction at
Princeton University. His works include Why We Fight, which won
the 2005 Grand Jury Prize at Sundance, and The Trials of Henry
Kissinger. Morgan Spurlock graduated with a BFA in film from New
York University. He made the 2004 Oscar nominated Super Size
Me. Heidi Ewing co-directed the documentaries The Boys of Baraka
and Jesus Camp with Rachel Grady.

Freakonomics is the highly anticipated film version of
the phenomenally bestselling book about incentivesbased thinking by Steven D. Levitt, the contrarian
University of Chicago economist, and Stephen Dubner.
The film examines human behaviour with provocative
and sometimes hilarious case studies. The book
Freakonomics from which the film was adapted has been
described as melding pop culture with economics: and
it’s all based on rigorous data analysis. Which is more
dangerous, a gun or a swimming pool? What do
schoolteachers and sumo wrestlers have in common?
Why do drug dealers still live with their moms?
Freakonomics is made up of four distinct sections: baby
names and criminality, corruption in sumo wrestling,
the surprise and controversial reason for the drop in
crime rates in the 1990s, and finally offering of
incentives to students to improve their grades. The four
segments are based on different chapters of the book,
with each filmed by a different director and glued
together with interviews of writers Levitt and Dubner
and animation by Seth Gordon. The directors chose
their subjects, and none of them saw their colleagues’
work until the film premiered. Entertaining with lighthearted humour, the film was the Closing Night Gala
premiere at the Tribeca Film Festival.
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Anselm Kiefer’in anıtsal yapıtları 20. yüzyıl sanatının
üretimleri arasında etkileyici bir yere sahip. Şimdi eserleri
müzelerde ve özel koleksiyonlarda kendine yer bulan
Kiefer, 1980 yılında ülkesini Venedik Bienali’nde temsil
ettiğinde dünyaca tanındı. Çimler Örtsün Üstünüzü,
Alman sanatçının simya benzeri yaratıcı sürecine tanıklık
ediyor ve Fransa’nın güneyindeki stüdyo-çiftliğinde
Kiefer’in kişisel evrenini sinemasal olarak betimliyor.
1993 yılında Kiefer, Almanya’daki Buchen’den ayrılıp
Fransa’da Barjac yakınlarındaki harabe bir ipek
fabrikasına, “La Ribaute”a yerleşti. 2000 yılında burada
birbiri içine geçen karmaşık bir yerleştirmeler dizisi inşa
etmeye başladı. Tuhaf, genişleyen bir köy gibi La Ribaute
35 hektara ulaştı ve içerdiği endüstriyel binalar, sanatçı
tarafından kazılan tünellerle birbirine bağlanan atölyelere
dönüştü. Tünellerin üstü ise resim ve yerleştirmelerin
tutulduğu sergi alanlarıyla dolu. Bu yaratım mekânını
boydan boya inceleyen Çimler Örtsün Üstünüzü, izleyiciyi
günümüzün en dikkate değer ve yaratıcı sanatçılarından
birinin dünyasına ve yaratım sürecine daldırıyor.
Sinemaskop çekilen film Kiefer’in sanatı ve yaratım
süreciyle aynı frekansı yakalıyor. Kiefer’in halen yaşadığı
ve çalıştığı Paris’e taşınmasından La Ribaute’da geçirdiği
son günlerini de sanatçının özel izniyle gösteriyor.
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ÇİMLER ÖRTSÜN ÜSTÜNÜZÜ
OVER YOUR CITIES GRASS
WILL GROW
İNGİLTERE-FRANSA-HOLLANDA UNITED KINGDOM-FRANCETHE NETHERLANDS / 2010 / DCP / Renkli Colour / 105’
Yönetmen Director: Sophıe Fıennes Görüntü Yön. Director of
Photography: Remko Schnorr Kurgu Editing: Ethel Shepherd
Katılanlar Participants: Anselm Kıefer & Klaus Dermutz Yapımcı
Producer: Sophıe Fıennes, Kees Kasander, Emılıe Blezat Yapım
Production Co.: Amoeba Fılm, Kasander, Scıapode Dünya Hakları
World Sales: Doc & Fılm Internatıonal

Sophıe Fıennes
1967’de İngiltere’nin Suffolk kentinde doğdu.
Kısa bir süre sanat okudu, 1987’den 1992’ye kadar
Peter Greenaway ile 1993’ten 1995’e kadar
koreograf Michael Clark’ın menajeri olarak çalıştı.
1998’de film çekmeye başladı. The Pervert’s Guide
to Cinema (2006) adlı filminde düşünür Slavoj
Zizek’le işbirliği yaptı. 2002’de Hoover Street
Revival’ı çekti. Sonraki projeleri arasında Grace
Jones, The Musical of My Life ve Zizek’le ikinci işbirliğinin ürünü olan
The Pervert’s Guide to Ideology sayılabilir. Çimler Örtsün Üstünüzü
(2010) son filmidir.
Born in 1967 in Suffolk, England. She attended art school briefly,
worked with Peter Greenaway from 1987 to 1992 and managed
choreographer Michael Clark from 1993 to 1995. She began making
films in 1998. Her films include The Pervert’s Guide to Cinema
(2006), a film collaboration with thinker Slavoj Zizek. She made
Hoover Street Revival in 2002. Her future projects include Grace
Jones, The Musical of My Life, and The Pervert’s Guide to Ideology, her
second collaboration with Zizek. Over Your Cities Grass Will Grow
(2010) is her latest film.

Anselm Kiefer’s monumental body of work occupies a
fascinating place in the canon of late 20th Century art.
Kiefer came to prominence in 1980 when he
represented his country in the Venice Biennale, and
now his work is held in museums and private
collections internationally. Over Your Cities Grass Will
Grow bears witness to German artist Anselm Kiefer’s
alchemical creative processes and renders as a filmjourney the personal universe he has built at his studio
estate in the South of France. In 1993 Kiefer left
Buchen, Germany for La Ribaute, a derelict silk factory
near Barjac in France. From 2000, he began
constructing a series of elaborate installations there.
Like a strange, sprawling village, La Ribaute extends
over 35 hectares and is composed of old industrial
buildings and working studios that link to a network of
underground tunnels dug out by Kiefer, which run
underneath pavilions built to house paintings and
installations. Traversing this landscape, the film
immerses the audience in the total world and creative
process of one of today’s most significant and inventive
artists. Shot in cinemascope, the film captures both the
dramatic resonance of Kiefer’s art and the intimate
process of creation, giving privileged access to Kiefer’s
last days at La Ribaute prior to his move to Paris, where
he now lives and works.
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IŞIĞA ÖZLEM
NOSTALGIA DE LA LUZ
NOSTALGIA FOR THE LIGHT
FRANSA-ALMANYA-ŞİLİ FRANCE-GERMANY-CHILE / 2010
DigiBeta / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Patrıcıo Guzman Senaryo Screenplay:
Patrıcıo Guzman Görüntü Yön. Director of Photography: Katell
Djıan Kurgu Editing: Patrıcıo Guzman, Emmanuelle Joly, Ewa
Lankıewıcz Müzik Music: Jose Mıguel Tobar Yapımcı Producer:
Renate Sachse Yapım Production Co.: Atacama Productıons;
Blınker Fılmproduktıon; Cronomedıa Dünya Hakları World
Sales: Pyramıde Internatıonal

Patrıcıo Guzmán
1941’de Şili’nin başkenti Santiago’da doğdu.
Madrid’de Sinema Okulu’nda öğrenim gördü.
1973’te “en iyi 10 siyasal filmden biri” olarak
tanımlanan, Allende hükümetini ve düşüşünü
anlatan beş saatlik Şili Savaşı adlı belgeselini
çekti. Darbeden sonra tutuklandı. 1973’te ülkesini
terk edip Küba, İspanya ve Fransa’ya gitti. 20062010 arasında Işığa Özlem adlı filmini geliştirdi ve
astronomi ile tarihsel hafıza hakkında beş kısa film çekti. Halen
1977’de kurulan Santiago Uluslararası Belgesel Film Festivali’nin
yöneticisidir. Belgesel filmleri Tanrı Adına (1987), The Southern Cross
(1992), Barriers of Solitude, Obstinate Memory (1997) ve Salvador
Allende’dir (2004).
Born in 1941 in Santiago de Chile. He studied at the Official Film
School in Madrid. In 1973, he filmed The Battle of Chile, a five-hour
documentary about Allende’s period of government and its fall,
described as “one of the 10 best political films in the world”. After
the coup d’état, he was arrested. He left the country in 1973 and
moved to Cuba, then Spain and France. Between 2006 and 2010,
he developed Nostalgia for the Light and five short films about
astronomy and historical memory. He currently chairs the Santiago
International Documentary Film Festival which he founded in
1997. His documentaries include In the Name of God (1987), The
Southern Cross (1992), Barriers of Solitude, Obstinate Memory (1997),
and Salvador Allende (2004).

Şili’de üç bin metre yükseklikte, dünyanın dört bir
yanından gelmiş astronomlar yıldızları gözlemlemek için
Atacama Çölü’nde toplanır. Çöl aynı zamanda sert hava
koşulları sebebiyle insan cesetlerini bozulmadan korur;
mumyalar, gezginler ve madencilerin cesetleri… Fakat bir
de diktanın siyasi mahkûmlarının kalıntıları vardır.
Astronomlar burada hayat belirtisi bulma beklentisiyle
galaksileri incelerken, kadınlar toprağı kazarak
kaybolmuş yakınlarını aramaktadır. Film yedi karakteri
izler: 28 yıldan bu yana sevdiklerini arayan Victoria ve
Violeta, kazı deneyimlerini kadınlara aktaran deneyimli
arkeolog Lautaro, darbeden sonra doğan genç astronom
Gaspar, beş toplama kampından sağ çıkan hafıza mimarı
Miguel, yıldızlar hakkında toplama kampında bilgi sahibi
olan amatör astronom Luis ve anne-babası kayıp olan
Valentina. Patricio Guzman ışıkları bize binlerce yıl sonra
ulaşan yıldızları metafor olarak kullanıyor: “Bu nedenle
astronomlar hep geriye, geçmişe bakar. Tarihçiler,
arkeologlar, jeologlar, paleontologlar ve kayıp yakınlarını
arayan kadınlar gibi.”
In Chile, at three thousand metres altitude, astronomers
from all over the world gather in the Atacama Desert to
observe the stars. The desert is also a place where the
harsh heat of the sun keeps human remains intact:
those of the mummies, explorers and miners. But also
the remains of the dictatorship’s political prisoners.
Whilst the astronomers examine galaxies for life, at the
foot of the observatories, women are digging through
the desert soil in search of their disappeared relatives…
The film follows several characters: Victoria and Violeta,
women who search for their loved ones in the desert for
28 years now; the experienced archaeologist Lautaro,
who passes on his digging experience to the women in
search; the young astronomer Gaspar, who was born
after the coup; Miguel, the architect of memory,
survivor of five concentration camps; the amateur
astronomer Luis, who learned about the stars at a
concentration camp; and Valentina, the daughter of
disappeared parents. Patricio Guzman uses the
metaphor of the stars, whose light takes hundreds of
thousands of years to reach us: “That is why
astronomers are always looking back, to the past. It’s the
same for historians, archaeologists, geologists,
palaeontologists and the women who search for their
disappeared.”
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Cannes’da gösterildiği zaman İtalyan hükümetini çileden
çıkararak yönetmen/komedyen Sabina Guzzanti’nin
şeytan tarafından ele geçirilmiş olduğunu söyletmeye
vardıran Draquila, ülkenin sadece milli felaketler değil,
her türlü “önemli olay” vesilesiyle olağanüstü yetkilerle
donatılmış sivil savunma kurumuna isabetli bir eleştiri.
Depremin Aquila şehrini vurmasıyla sevinenlerin açıkça
teşhir edildiği belgesel, felaket sonrası bölgede süren
yasaklar ve hummalı inşaat furyasıyla memlekette kültüre
verilen önemin yerini nelerin aldığını, her şeye rağmen
yıllarca iktidarda kalan Berlusconi’nin halkı nasıl idare
ettiğini ironik bir dille anlatıyor. İtalya’nın lideri sadece
özel izne sahip bazı kameraların devlet heyetini takip
ettiği devasa şantiyede bir grup işçiye seslenirken
“Kadınlar nerde?” diye sorduktan sonra “Merak etmeyin,
gelecek defa hostes kızları ben getiririm!” deyiveriyor.
Cazibesine kapılan yaşlı bir signora başbakanına kendisini
vermeye hazır olduğunu ifade ederken, Vatikan’ı
topraklarında barındıran Katolik İtalya’nın liderine ahlaki
açıdan yöneltilen eleştirilere karşı da “Herhalde yapacak,
gay mi olsaydı?” diye savunmaya geçiyor. Bir ev kadını
ise halkın düştüğü acıklı durumun sanki sembolü: “Bize
tahsis edilen evlerde hiçbir şey unutulmamış, ama en çok
neye duygulandım biliyor musunuz? Tuvalet fırçası!”
Aquila’lı depremzedelerin durumu halen pek parlak
değil…
– Ruggero Calich
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İTALYA SARSILIYOR
DRAQUILA-L’ITALIA CHE TREMA
DRAQUILA-ITALY TREMBLES
İTALYA ITALY / 2010 / DigiBeta / Renkli Colour / 97’
Yönetmen Director: Sabına Guzzantı Görüntü Yön. Director of
Photography: Marıo Amura & Clarıssa Cappellanı Kurgu Editing:
Clelıo Benevento Müzik Music: Rıccardo Gıagnı & Maurızıo
Rızzuto Yapımcı Producer: Sabına Guzzantı Yapım Production
Co.: Secol Superbo and Scıocco Produzıonı, Gruppo Ambra,
Alba Produzıonı, Bım Dıstrıbuzıone Dünya Hakları World Sales:
Wıld Bunch

Sabına Guzzantı
1961’de Roma’da doğdu. Aslen TV ve tiyatro
oyuncusudur. Ünlü İtalyan siyaset yorumcusu ve
gazeteci Paolo Guzzanti’nin en büyük kızıdır.
Sahne Sanatları Akademisi’ni bitirdi. Taklitleri,
sunuculuk ve yapımcılığını üstlendiği TV
programlarıyla ünlendi. Kasım 2003’te
yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği gece
yayınlanan siyasi hiciv programı “Raiot” yayından
kaldırılınca RAI’den istifa etti ve 2005’te Viva Zapatero! belgeselinde
bu olayın içyüzünü anlattı. Bu filmin başarısı üzerine Le ragioni
dell’aragosta / Istakoz Gibi Düşünmek adlı komediyi çekti. İtalya
Sarsılıyor (2010) dördüncü uzun metrajlı filmidir.
Born in 1962 in Rome. She is originally a TV and theatre actress.
She is the eldest daughter of celebrated Italian political
commentator and journalist Paolo Guzzanti. She graduated from
the Academy of Dramatic Arts. She is well-known for her imitations
of TV impersonations. In November 2003 her late TV political satire
“Raiot” was taken off the air upon which she quit RAI and made the
documentary Viva Zapatero! (2005) to tell her side of the story.
Following the film’s great success she made the comedy Le ragioni
dell’aragosta / Sympathy for the Lobster. Draquila, Italy Trembles
(2010) is her fourth documentary feature.

Draquila, which enraged the Italian government leading
them to say that director/comedian Sabina Guzzanti
was possessed by the Devil when shown at Cannes, is
an on-the-mark criticism of the Italian Civil Defence
Institute. The Institute is endowed with astounding
authorisations not only in case of national disasters, but
rather of every “important incident”. The documentary which exposes those who are glad that the earthquake
hit L’Aquila- ironically narrates the replacement of the
importance given to culture following the prevalent
prohibitions and frenetic building frenzy after the
disaster; how Berlusconi who remained in power for
years in spite of everything governed the people; while
addressing to a group of workers in a huge construction
site where only some cameras upon special permission
are allowed to follow the governmental committee,
when he has asked “Where are the women?”, the leader
of Italy adds simply: “Don’t worry, I’ll bring the
hostesses myself next time!” A signora who fell for the
Prime Minister says she is ready to offer herself to him,
replying moral criticism, she defends him: “Of course
he’ll do it! Would it be better, if he were gay instead?”
A housewife seems to be the symbol of the people’s
plight: “Nothing is forgotten in the houses allocated to
us, but do you know what moved me most? Toilet
brush!” The condition of the L’Aquila earthquake
victims still is not bright at all...
– Ruggero Calich
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Her filmiyle yenilikçi ve şaşırtıcı olmaya devam eden
Werner Herzog, ilk kez kullandığı (ve bir daha
kullanmama konusunda kararlı olduğunu belirttiği) 3D
teknolojisiyle çektiği Unutulmuş Düşler Mağarası’nda,
1994 yılında Fransa’nın güneyinde keşfedilen ChauvetPont-d’Arc mağarasının duvarlarındaki çizimleri konu
ediniyor. Bu çizimlerin 30.000 yıl kadar öncesine ait,
insanlık tarihinin bilinen en eski çizimleri olduğu
söyleniyor. Çocukluğundan beri mağara resimlerine
hayranlık duyduğunu belirten Herzog için bu, tahmin
edileceği gibi çok cazip bir konu oluşturmuş. Bazı
çizimlerin duvarların kıvrımları gözetilerek yapılmış
izlenimi vermesi, filmde 3D teknolojisinin kullanılmasını
gerçekten anlamlı ve işlevsel kılıyor. Kamera büyüleyici
imgeler arasında gezinirken, Herzog bir yandan sanatın
başlangıcından insanlığı tanımlayanın ne olduğuna kadar
pek çok soruyu gündeme getiriyor, diğer yandan mizah
anlayışını ve bilim insanlarının tuhaflıkları konusundaki
merakını kullanmayı da ihmal etmiyor. Mağara hakkında
bilgi veren genç bir arkeolog daha önce sirkte çalıştığını
söyleyince çizimlerin bilimsel açıklamaları konusundaki
tartışmayı bir kenara bırakıp, arkeoloğun deneyimlerini
anlatmasını istiyor: “Ne yapıyordunuz sirkte, aslan
terbiyecisi miydiniz?”
– Gözde Onaran
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UNUTULMUŞ DÜŞLER MAĞARASI
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS

ABD USA / 2010 / 3D / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Werner Herzog Senaryo Screenplay: Werner
Herzog Anlatan Narrator: Werner Herzog Görüntü Yön. Director
of Photography: Peter Zeıtlınger Kurgu Editing: Joe Bını & Maya
Hawke Müzik Music: Ernst Reıjseger Yapımcılar Producers: Erık
Nelson & Adrıenne Cıuffo Yapım Production Co.: Creatıve
Dıfferences Productıons Inc. Dünya Hakları World Sales: Vısıt
Fılms

Werner Herzog
1941’de Münih’te doğdu. Münih ve
Pittsburgh’da tarih ve Alman edebiyatı okudu.
İlk filmini 1961’de, on dokuz yaşındayken yaptı.
O zamandan beri kırktan fazla filmde yapımcı,
senarist, yönetmen görevi üstlendi; on ikiden
fazla kitap yazdı ve bir o kadar da opera yönetti.
Münih ve Los Angeles’ta yaşıyor. Alman
sinemasının en üretken ve eksantrik isimlerinden
biri sayılıyor. Unutulmuş Düşler Mağarası (2010) son filmidir.
Born in Munich in 1942. He studied history and German
literature in Munich and Pittsburgh. He made his first film in 1961
at the age of 19. Since then he has produced, wrote and directed
more than 40 films, published more than 12 books and directed as
many operas. He lives in Munich and Los Angeles. He is considered
to be one of the most prolific and eccentric figures of German
cinema. The Cave of Forgotten Dreams (2010) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1972 Aguirre, Tanrı’nın Gazabı Aguirre, The Wrath of God
1978 Nosferatu The Vampire
1979 Woyzeck
1982 Fitzcarraldo
1987 Yeşil Kobra Cobra Verde
1999 Sevgili Can Düşmanım My Best Fiend
2005 Uzaklardaki Vahşi Mavilik The Wild Blue Yonder
2009 Kötü Polis Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans

In Cave of Forgotten Dreams, Werner Herzog, who
continues to be innovative and surprising with each of
his films, takes as his subject the cave paintings in
Chauvet-Pont-d’Arc that were discovered in the south of
France in 1994. In this film, the director uses for the
first time the 3D technology, which he declared he has
decided to never use again. It is said that these
paintings date back to about 30 thousand years earlier
and that they are the oldest known drawings in the
history of the human kind. For Herzog, who has
admired cave paintings since his childhood, this, as one
can imagine, constituted a very appealing subject. Some
drawings give the impression that they were made with
consideration of the walls’ curves. This makes the use of
3D technology in the film both appropriate and
functional. While the camera travels between
enchanting images, Herzog brings up many questions,
from the beginning of art to what describes humanity.
He does not fail to use his sense of humour and his
curiosity about the peculiarities of scientists. When a
young archaeologist, who has been giving information
on the cave, says that he had previously worked in a
circus, he leaves aside the scientific discussion about
the drawings and asks him to relate his experiences:
“What were you doing in the circus? Were you a lion
tamer?”
– Gözde Onaran

208

Rock müzik dünyasında 50. yılına yaklaşan The Rolling
Stones’un en iyi albümlerinden biri kabul edilen Exile on
the Main Street, grubun en çalkantılı dönemlerinden
birinde kaydedilir. Kilit üyelerinden Brian Jones’u iki yıl
önce kaybetmiş, o zamanki menajerleri Allen Klein ile de
yollarını oldukça tatsız bir şekilde ayırmışlardır.
İngiltere’de aşırı yükselen vergiler yüzünden cesur bir
adım atarak ülkeyi terk etmeye karar verirler. Eşleri,
çocukları, sevgilileri ve arkadaşlarıyla birlikte Fransa’nın
güneyinde, kimseni adlarını bile duymadığı izole sahil
kasabalarına yerleşen grup üyeleri, keyifli bir hayat
sürmeye başlarlar. Ancak içlerindeki müzik tutkusu kısa
sürede tekrar canlanır. Doğru dürüst tek bir stüdyo bile
bulunmayan bu yörede, eski bir villada kendi kayıt
stüdyolarını kurarlar ve “rock’n roll” ruhunu bütün
çılgınlığıyla buraya da taşımakta hiç gecikmezler! Stones
in Exile, The Rolling Stones’un bu sıra dışı dönemini altı
ay boyunca Nellcôte villasında onlarla beraber yaşayarak
belgeleyen Dominique Tarlé’nin fotoğraflarının yanı sıra,
birbirinden ilginç arşiv görüntüleriyle sergiliyor. Keith
Richards ve Mick Jagger, Charlie Watts ve Bill Wyman,
(Richards’ın sevgilisi) Anita Pallenberg ve prodüktörleri
Jimmy Miller gibi farklı kişilerin anılarıyla zenginleşen
belgeseli izlerken unutulmaz bir albümün tarihini de
öğreniyoruz.
– Harun İzer
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ROLLING STONES SÜRGÜNDE
STONES IN EXILE

İNGİLTERE-ABD UNITED KINGDOM-USA / 2010 / DigiBeta
Renkli Colour / 61’
Yönetmen Director: Stephen Kıjak Görüntü Yön. Director of
Photography: Grant Gee Kurgu Editing: Ben Stark Müzik Music:
The Rollıng Stones Katılanlar Participants: Mıck Jagger, Keıth
Rıchards, Charlıe Watts, Bıll Wyman, Mıck Taylor Yapımcılar
Producers: John Battsek & Vıctorıa Pearman Yapım Production
Co.: Passıon Pıctures, M Street Productıon Dünya Hakları
World Sales: BBC Worldwıde

Stephen Kıjak
1969’da Massachussetts’teki New Bedford
kentinde doğdu. Boston Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde sinema akademisyenleri Ray Carney
ve Mel Howard’dan dersler aldı. İlk uzun metrajlı
filmi Never Met Picasso’yu 1996’da yazdı, yapımını
üstlendi ve yönetti. Film OutFest’te iki ödül aldı.
Çok beğenilen belgesel Cinemania (2002) elliden
fazla festivalde gösterildi. Sonraki belgeseli Scott
Walker ilk kez 2007 Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Çok beğenilen
TV programı Queer Eye’ın bazı bölümlerinin yönetmenliğini üstlendi.
Big Ideas for a Small Planet dizisinin üçüncü sezonunun
yapımcısıdır. Son filmi Stones in Exile (2010) ilk kez Cannes’da
Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterildi.
Born in 1969 in New Bedford, Massachusetts. He studied with
renowned film scholar Ray Carney and Mel Howard at Boston
University’s College of Communication. He wrote, directed and
produced his debut feature film Never Met Picasso in 1996 which
won two grand jury prizes at OutFest. The highly acclaimed
documentary Cinemania followed in 2002 and played over 50
international film festivals. His next feature documentary Scott
Walker — 30 Century Man debuted at Berlin in 2007. In TV, he
directed episodes of the hit reality series Queer Eye and was a
producer on the third-season of the award-winning series Big Ideas
for a Small Planet. His latest film Stones in Exile debuted in Directors
Fortnight at Cannes in 2010.

About to see their 40th year in rock music, one of the
best albums of the Rolling Stones is Exile on the Main
Street, recorded during one of the band’s most
tumultuous periods. They had lost one of the key
members, Brian Jones two years ago, and had parted
ways with their manager Allen Klein on not so amicable
terms. Upon the raised tax rates in the UK, the band
boldly decides to leave the country, and move to the
south France with their wives, children, mistresses, and
friends. Settling in an isolated coastal town where
nobody has even heard of their names, they start to
enjoy their newfound dolce vita. However, their love for
music resurfaces. There are no recording studios here,
not even in the whole region, so they build their own
recording studio and soon enough they carry all their
“rock’n’roll spirit” back in here, with all its might and
glory! Stones in Exile exhibits the quite extraordinary
period of the Stones’ by interesting archive footage
interspersed with the photographs by Dominique Tarlé
who documented the events during the six months he
lived with the band at their Nellcôte Villa. Enriched with
the testimonies of a range of people such as Keith
Richards, Mick Jagger, Charlie Watts and Bill Wyman,
(Richards’ lover) Anita Pallenberg and their producer
Jimmy Miller, the film also documents the background
of a significant album.
– Harun İzer
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William S. Burroughs’un gözünden “o ‘gerçekten de öte’
bir gerçek hayat karakteriydi. Bir fenomendi”. Genesis POrridge müzikte ve güzel sanatlarda son otuz yılın en
yenilikçi ve etkili figürlerinden biridir. Performans
sanatıyla rock müziği birleştiren efsanevi grupların
kurucusu olarak, punk öncesi ve sonrası dönemler
arasında bir bağlantı oluşturur. Sanatsal sınırlara
meydan okuyan Genesis 2000 yılında, yaklaşık on beş yıl
boyunca hayat aşkı, diğer yarısı ve sanat partneri olarak
kalan Lady Jaye’ye daha fazla benzemek için bir dizi
ameliyat geçirdi. Bu hareket, kendini vermenin en uç
tezahürü, Genesis’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği en
riskli, hırslı ve yıkıcı performanstı. Genesis, zaferle
sonuçlanan bir kendini ifade eylemiyle erkekten kadına
dönüştü ve bu projeye “Pandrojen’i Yaratmak” adını
verdi. “Genesis’i ilk kez bundan yedi yıl önce,
günümüzde Tribeca’nın efsanevi kulübü olarak bilinen
Knitting Factory’de izledim. Onun performansını izlemek
tek kelimeyle büyüleyiciydi. Beni resmen hipnotize etti.
O anda anladım ki bu çekici ve acayip kişiliğin filmini
çekmeliydim, belki de yaşadığım tecrübeyi anlayabilmek
için, ama bundan daha öte, başka bir dünyadan gelmiş
olduğuna inandığım bu varlığına bir kanıt elde etmek için
bunu yapmalıydım! (…) Genesis, benim projem
cinsiyetle ilgili değil, dedi. Kimi insan bir erkek vücuduna
hapsolmuş bir kadın gibi hisseder kendini, kimisi de
kadın vücuduna hapsolmuş bir erkek gibi. Ben ise bir
vücuda hapsolmuş gibi hissediyorum, diye ekledi
pandrojen.
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GENESIS VE LADY JAYE’İN ŞARKISI
THE BALLAD OF GENESIS AND
LADY JAYE
ABD-FRANSA USA-FRANCE / 2011 / DigiBeta / Renkli Colour / 75’
Yönetmen Director: Marıe Losıer Görüntü Yön. Director of
Photography: Marıe Losıer Kurgu Editing: Marıe Losıer Müzik
Music: Genesıs Breyer P-Orrıdge, Bryın Dall, PTV3 Katılanlar
Participants: Genesıs Breyer, Lady Jaye Breyer Yapımcılar
Producers: Marıe Losıer & Steve Holmgren Dünya Hakları World
Sales: Cat & Docs

Marıe Losıer
1972’de Fransa’da doğdu. Filmleri ve videoları
müzelerde, galerilerde, bienallerde ve festivallerde
sergilenen New York’da çalışmalarını sürdüren
bir yönetmen ve küratördür. Fransa’da Nanterre
Üniversitesi’nde edebiyat ve New York’ta güzel
sanatlar okudu. Mike ve George Kuchar, Guy
Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad ve
Genesis P-Orridge gibi avangart sanatçıların
biyografik filmlerini çekti. 2000’den bu yana New York’taki Alliance
Française’in film küratörlüğünü sürdürüyor. Berlin’de 2011’de En İyi
Belgesel Ödülü kazanan The Ballad of Genesis and Lady Jaye / Genesis
ve Lady Jaye’in Şarkısı ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1972 in France. She is a filmmaker and curator working
in New York City, whose films and videos have been exhibited at
museums, galleries, biennials and festivals. She studied literature at
the University of Nanterre (France) and Fine Art in New York City.
She has made a number of film portraits on avant-garde directors,
musicians and composers such as Mike and George Kuchar, Guy
Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad and Genesis P-Orridge.
She is film curator at the Alliance Française in New York since
2000. The Ballad of Genesis and Lady Jaye (2011) is her first feature
length film.

“He was a ‘more than real’ real life character.
A phenomena,” in William S. Burroughs’ eyes.
Genesis P-Orridge has been one of the most innovative
and influential figures in music and fine art for the last
30 years. A link between the pre- and post-punk eras, he
is the founder of the legendary groups which merged
performance art with rock music. Defying artistic
boundaries, in 2000, Genesis began a series of
surgeries in order to more closely resemble his love,
Lady Jaye, who remained his other half and artistic
partner for nearly 15 years. It was the ultimate act of
devotion, and Genesis’s most risky, ambitious, and
subversive performance to date: He became a she in a
triumphant act of artistic self-expression. Genesis called
this project “Creating the Pandrogyne”. “I first saw
Genesis perform seven years ago, at the Knitting
Factory, the now legendary club in Tribeca. Watching
him perform was pure enchantment. It completely
hypnotized me. I knew immediately, I had to film this
perplexing and powerful figure, perhaps as a way of
understanding what I had experienced, but moreover to
have proof of the existence of a being I was convinced
had arrived from somewhere else! (…) My project is not
about gender, he said. Some feel like a man trapped in a
woman’s body, others like a woman trapped in a man’s
body. The pandrogyne says, I just feel trapped in a
body.”
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ARMADILLO

DANİMARKA DENMARK / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Janus Metz Senaryo Görüntü Yön. Director of
Photography: Lars Skree Kurgu Editing: Per K. Kırkegaard
Yapımcılar Producers: Ronnıe Frıdthjof & Sara Stockmann
Yapım Production Co.: Frıdthjof Fılm Doc. Dünya Hakları World
Sales: TrustNordısk Kaynak Print Source: Danısh Fılm Instıtute

Janus Metz
1974’te Danimarka’da doğdu. Roskilde
Üniversitesi’nde iletişim ve uluslararası kalkınma
alanlarında yüksek lisans eğitimi gördü.
Belgeseller için araştırmacı olarak çalıştıktan
sonra Güney Afrika’ya taşınarak burada TV dizisi
Soul City’de çalıştı ve ilk belgesel kısa metrajlı
filmi Township Boys’u çevirdi.
Born in 1974 in Denmark. He received a
master’s degree in communication and international development
studies from Roskilde University. After working as a documentary
researcher, he moved to South Africa, where he worked on the TV
drama Soul City before making his debut documentary short
Township Boys in 2006.

Danimarkalı genç erkekleri aileleriyle vedalaşıp
Afganistan’daki müfrezeye katılmak üzere
memleketlerinden ayrılış anında tanırken, kurmacayla
gerçeğin zor ayırt edildiği bir filmle karşı karşıya
olduğumuz hemen anlaşılıyor. NATO’nun kuruluş
amacına aykırı olarak katkıda bulunduğu ve adeta
ABD’nin bölgedeki çıkarları gözetilmek üzere on yıldır
inatla sürdürülen savaşın bedelini Taliban’la batılı
askerler arasında kalan yerel halk ödüyor. Cannes
Eleştirmenler Haftası’nda büyük ödülü kapan ilk belgesel
Armadillo, hayatta ne yapmak istediğini bilmeyen, sanki
tesadüfen orda bulunan, pornografi müptelası olup
gerçek ile sanal ortamdaki savaşı birbirine karıştırabilen
günümüz gençliğine de keskin bir bakış getiriyor. Cesur
yönetmen Janus Metz günler geçtikçe, samimiyetin
artmasıyla askerler arasında sıklaşan eşcinsellik
şakalarını da araya serpiştirerek belgeseli steril olmaktan
kurtarıyor. Üstelik 2010 Oscar’larında ödüllere boğulan
The Hurt Locker’dan farklı olarak tarafsız kalmayı başarıp
özellikle sonda ders vermekten imtina ediyor ve
beklenenin aksine bazı gençlerin savaş alanına seve seve
döneceğini duyuruyor; hayırlısı!
– Ruggero Calich
As we meet young Danish men bidding farewell to their
families on the way to leaving their country in order to
join their corps in Afghanistan, it becomes clear that we
are faced with a film where fiction and fact can hardly
be told apart. The price of war, which NATO contributes
in spite of its reason of existence, and which is
stubbornly sustained for the past ten years –as if to
protect American interests in the region– is paid by the
locals, who are stuck between the Taliban and western
soldiers. Armadillo competed in the Cannes Critics’
Week, and more importantly, became the first
documentary to win the Grand Prix in this side bar. It
takes a questioning look at the clueless youth of today, a
youth that is there as if “by coincidence”, addicted to
pornography, prone to confuse the war in the real world
and the war in the virtual. The courageous director,
Janus Metz, spares the documentary from being sterile
by sprinkling it with jokes on homosexuality that
become more and more frequent as the passing days
increase the level of intimacy between the soldiers.
Moreover, unlike The Hurt Locker that was hailed with
awards at the Academy Awards 2010, the film manages
to stay objective and abstains from “giving a lesson”
especially at the end. Contrary to the expectations of the
viewer, Armadillo announces that some of the
youngsters will gladly return to the battlefield. Let’s
hope for the best!
– Ruggero Calich
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Halk George Lucas’a Karşı, ilah yerine konan bu meşhur
yönetmen ve onun hayran ordusu arasında sinema
tarihinin en popüler film serisi olan Yıldız Savaşları
üzerinde dönen dev mücadeleyi irdeliyor. Filmde Yıldız
Savaşları ve İmparator’un yapımcısı Gary Kurtz, The
Sandman ve American Gods kitaplarının yazarı Neil
Gaiman, Dave Prowse (yani Darth Vader), South Park’ın
animasyon yönetmeni Eric Stough ve George Lucas
biyografisinin yazarı Dale Pollock gibi kişilerin tanıklıkları,
dünyanın dört bir yanından hayran görüntüleri ve
Lucas’ın en sıkı hayran ve düşmanlarının ateşli
tanıklıklarıyla birleştiriliyor. Bazıları tarafından yüceltilen,
bazılarınınsa nefret ederek şeytanlaştırdığı George Lucas,
hiç kuşkusuz sinema tarihinin en çok tartışılan ve yerilen
yönetmenlerinden. Öyleyse ilk hayranları neden ona sırt
çevirip Özel Versiyonlar ve İlk Üçleme’nin gösterimlerini
protesto etti? Lucas niye hâlâ blogcuların ve
eleştirmenlerin vazgeçilmez hedefi? Ve neden
milyonlarca insan, yöneltilen sayısız iddia karşısında onu
kesin bir biçimde savunmaya hazır? YouTube nesline bir
armağan olan bu eşsiz katılımcı belgesel, Yıldız Savaşları
efsanesinin bir parçası haline gelen bu tartışmaları
inceliyor. Halk George Lucas’a Karşı aslen, yeni medyanın
eskisiyle nasıl bir etkileşim içinde olduğuna dair ve dijital
çağda telif hakkı ve mülkiyet meseleleri üzerine bir
belgesel.
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HALK GEORGE LUCAS’A KARŞI
THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS

ABD-İNGİLTERE USA-UNITED KINGDOM / 2010 / HDCAM
Renkli Colour / 93’
Yönetmen Director: Alexandre O. Phılıppe Senaryo Screenplay:
Alexandre O. Phılıppe Görüntü Yön. Director of Photography:
Robert Muratore Kurgu Editing: Chad Herschberger Müzik
Music: Jeeve & Jon Hegel Yapımcılar Producers: Vanessa
Phılıppe, Kerry Deıgnan Roy, Robert Muratore, Anna Hıggs,
Alexandre O. Phılıppe Yapım Production Co.: Exhıbıt a Pıctures,
Quark Fılms Dünya Hakları World Sales: The Salt Company

Alexandre O. Phılıppe
Cenevre’de doğdu. New York Üniversitesi Tisch
Sanat Okulu’nda yaratıcı yazarlık dalında yüksek
öğrenim gördü. Left, The Spot ve Inside gibi çeşitli
kurmaca ve belgesel kısa filmler yönetti. Left
Dolby TrueHD 5.1 surround sesle kaydedilip
kurgulanan ve mikslenen ilk film oldu. Dirk
Simon’un When the Dragon Swallowed the Sun
adlı filminde ikinci yönetmenlik yaptı. Chick Flick
ve Earthlings’ten sonra çektiği Halk George Lucas’a Karşı (2010)
üçüncü uzun metraj belgeselidir. Denver çıkışlı Cinema Vertige’in
ortağı ve yaratıcı yönetmenidir.
Born and raised in Geneva, Switzerland. He holds an MFA in
Dramatic Writing from NYU’s Tisch School of the Arts. He has
directed several narrative and documentary shorts, including Left,
The Spot and Inside. Left was the first film in history to have been
recorded, edited and mixed in Dolby TrueHD 5.1 surround sound.
The People vs. George Lucas (2010) is his third feature documentary,
after Chick Flick and Earthlings. He was also Second Unit Director
on Dirk Simon’s When the Dragon Swallowed the Sun. He is creative
director and co-owner of Denver-based Cinema Vertige.

The People vs. George Lucas explores the titanic struggle
between a godlike filmmaker and his legions of fans
over the most popular franchise in movie history. The
film combines key testimonies from the likes of Gary
Kurtz (producer of Star Wars and The Empire Strikes
Back), Neil Gaiman (The Sandman, American Gods),
Dave Prowse (aka Darth Vader), Eric Stough (Director
of Animator, South Park) and Dale Pollock (George
Lucas’s biographer) with fan footage from around the
globe, and impassioned testimonies from George’s
staunchest fans and foes. Revered by some, feared and
demonised by others, George Lucas is undoubtedly one
of the most passionately debated and vilified
filmmakers in movie history. Why have so many of his
original fans turned against him to decry the release of
the Special Editions and the Prequel Trilogy? Why is he
still the recurring target of bloggers and critics? And
why are millions of others staunchly prepared to defend
him in the face of innumerable allegations? A tribute to
the YouTube generation, this unique participatory
documentary examines and articulates the many
contentious issues that have become an integral part of
the Star Wars mystique. Fundamentally, The People vs.
George Lucas is about how new media interacts with old
media, as well as ownership and copyright in the digital
age.
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KENDİ ÜLKENİ KENDİN KUR
HOW TO START
YOUR OWN COUNTRY
KANADA CANADA / 2010 / HDCAM / Renkli Colour / 72’
Yönetmen Director: Jody Shapıro Senaryo Screenplay: Denıs
Seguın & Jody Shapıro Görüntü Yön. Director of Photography:
John Gurdebeke Kurgu Editing: Robert Swartz Müzik Music:
Howıe Beck Katılanlar Participants: Presıdent Kevın Baugh of
Molossıa, Prınce Leonard of Hutt Rıver, Prınce Regent
Mıchael of Sealand, Gregory Green, Patrı Frıedman
Yapımcılar Producers: Jody Shapıro, Phyllıs Laıng, Denıs
Seguın Yapım Production Co.: Everyday Pıctures Inc., Buffalo
Gal Pıctures Inc. Dünya Hakları World Sales: The Fılm
Collaboratıve

Jody Shapıro
Sinemacı ve fotoğrafçıdır. Isabella
Rossellini’nin yer aldığı Green Porno adlı bir dizi
kısa filmin yönetmenlerinden biri oldu ve
yapımcılığını üstlendi. 2005 yapımı Ice Breaker’da
yönetmen ve yapımcı olarak görev aldı. 2007’de
Kanada Yapımı En İyi Uzun Metrajlı Film
Ödülü’nü kazanan My Winnipeg / Benim Şehrim
Winnipeg gibi bazı filmlerde Guy Maddin’le
yapımcı olarak çalıştı. How To Start Your Own Country / Kendi Ülkeni
Kendin Kur (2010) son filmidir.
He is a filmmaker and photographer. He co-directed and
produced Green Porno, a series of short films with Isabella
Rossellini. He directed and produced Ice Breaker in 2005. He has
also produced several works by Guy Maddin, including My
Winnipeg, winner of the Best Canadian Feature Film in 2007. How
To Start Your Own Country (2010) is his latest film.

Bir ülke nasıl ülke olur? Bir devleti devlet kılan, bir ulusu
ulus yapan nedir? Sizi kendi ülkenizi kurmaktan alıkoyan
ne peki? Yönetmen Jody Shapiro, egemenliğe dair bu
temel fakat pek de anlaşılmamış sorulara yanıt ararken
dünyayı dolaşıyor ve belgeselinde kendi kendilerine
egemenliklerini ilan etmiş, resmen tanınmayan ve siyasi
haritalarda yer almayan altı mikro-ulusu ziyaret ediyor.
Nevada’nın bir yerinde, 5.000 metrekarelik bir alanda
kurulmuş (başkan ve evcil hayvanları dahil) altı nüfuslu
Molossia Devleti bulunuyor. 820 yılında kurulmuş olan
Seborgia Prensliği, Segway’in mucidi Dean Kamen’ın
kurduğu Kuzey Dumpling Adası, açık denizde bir yaşam
deneyi olan Seasteading Enstitüsü, sanatçı Gregory
Green’in oluşturduğu topraksız Yeni Özgür Caroline
Eyaleti, terk edilmiş bir İkinci Dünya Savaşı atış kulesi
olan Sealand ile Avustralya kıtasındaki ikinci en büyük
ülke olan Hutt River Prensliği de var. Bu pek eğlenceli
belgesel bir yandan da gayet ciddi; uluslararası hukuk ve
egemenlik alanlarında çalışan çok sayıda uzmanla ve
Birleşmiş Milletler’e üye ülkeleri temsil eden
diplomatlarla yapılmış röportajlara yer veriyor.
Belgeseldeki temel fikir, konuya ilişkin bir soruya BM’nin
verdiği resmi yanıt sayesinde filizlenmiş: “Bu konuda
otorite biz değiliz; lütfen bölgenizde bulunan
kütüphanelere ya da dünya yıllıklarına başvurunuz.”
What makes a country a country? What makes a state a
state, a nation a nation? And what’s to stop you from
starting your own? In a globe-hopping search for an
answer to these fundamental but little understood
questions of sovereignty, director Jody Shapiro’s
documentary visits six micronations – unrecognized
self-declared sovereign entities that one will not find on
a political map. Somewhere in Nevada is the Republic
of Molossia, with a land mass of 5,000 m2 (1.3 acres),
its population six (basically the president and his pets).
There’s also the Principality of Seborga, established in
820 AD; North Dumpling Island, founded by Segway
inventor Dean Kamen; the Seasteading Institute, an
experiment in offshore living; the New Free State of
Caroline, a territory-less entity created by artist Gregory
Green; Sealand, an abandoned World War II gun tower;
and the Hutt River Principality, the second largest
country on the continent of Australia. The documentary
is hilarious, at the same time very serious through
interviews with numerous experts in the fields of
international law and sovereignty, as well as diplomats
representing member nations of the United Nations.
The main idea of the documentary began to take shape
when the UN, when inquired, replied officially: “We are
not an authority on this topic; please consult your local
library or world almanac.”
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ABD USA / 2010 / DCP / Renkli Colour / 89’
Yönetmen Director: Steven Soderbergh Kurgu Editing: Susan
Lıttenberg Müzik Music: Forrest Gray Katılan Participant:
Spaldıng Gray Yapımcılar Producers: Amy Hobby, Kathleen
Russo, Joshua Blum Dünya Hakları World Sales: Magnolıa
Pıctures

Amerikalı oyuncu, oyun ve senaryo yazarı, performans
sanatçısı ve monologcu Spalding Gray, aynı zamanda
deneysel tiyatro kumpanyası The Wooster Group
kurucularından biriydi. “Bir belgesel hissi vermeyen” ilk
ve tek belgeselinde Steven Soderbergh, bu şaşırtıcı
sanatçının hayatını ve çalışmalarını onun ağzından,
samimi bir bakışla anlatıyor. Film, Gray hakkında hiçbir
şey bilmeyen izleyicileri bile muhteşem bir yazar ve
performans sanatçısıyla tanıştırıyor. Bu ikili, daha önce
1993 yapımı Zor Hayatlar’ın yanı sıra sanatçının kendi
monologlarından hareketle yazdığı 1996 yapımı deneysel
film Gray’s Anatomy’de de birlikte çalışmıştı. Gray’in çok
iyi tanındığı bir başka film de Roland Joffé’nin yönettiği
1984 yapımı Ölüm Tarlaları’nın çekimleri sırasında
yaşadıklarını temel alan, Jonathan Demme’nin yönettiği
Swimming to Cambodia. Soderbergh, filmini “bir bakıma
yeni bir monolog” olarak tanımlıyor: “Gray’in aslında bir
monolog daha yapacağını bilmek heyecan verici.” Film,
Gray’in yaşamından arşiv görüntüleri içermesine rağmen
yeni bir söyleşi ya da görüntü olmadan, sanatçının
yalnızca sesi duyuluyor. Bu belgesel Mart 2005’te,
Gray’in 2004 yılındaki intiharından yaklaşık bir yıl sonra
duyurulmuştu.

Steven Soderbergh

American actor, playwright, screenwriter, performance
artist, and monologuist Spalding Gray, was also one of
the founders of the experimental theatre company The
Wooster Group. In his first and only documentary “that
doesn’t feel like a documentary,” Steven Soderbergh
chronicles the life and works of Gray, constructed as an
intimate look at this amazing artist’s life through his
own words. Even if the audience does not know
anything about him, the film introduces them to a
brilliant writer and performer. Gray and Soderbergh
worked together previously on 1993’s King of the Hill as
well as the 1996 experimental film Gray’s Anatomy,
which was written by Gray and directed by Soderbergh,
based on Gray’s monologues. Gray is also well known
with Swimming to Cambodia, a film directed by
Jonathan Demme, that is based on Gray’s experiences
during the shooting of the 1984 Roland Joffé film The
Killing Fields. Soderbergh describes his film as a “new
monologue in a way. It’s exciting to know that we’ll
get to, in essence, see him do one more monologue.”
The film includes footage from throughout the life of
Gray, but with only his voice heard, without any new
interviews or new footage. This documentary was
originally announced in March 2005, about a year after
Gray’s suicide in 2004.
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HER ŞEY YOLUNDA
AND EVERYTHING IS GOING FINE

1963’te Atlanta’da doğdu. Yönetmen, senaryo
yazarı ve yapımcıdır. Daha yeniyetmelik
çağlarında kısa filmler çekmeye başladı. İlk uzun
metrajlı sinema filmi sex, lies and videotape / Seks
Yalanları Cannes’da Altın Palmiye kazandı. 2000
yılında George Clooney ile birlikte Section Eight
adlı yapım şirketini kurdu; yine aynı yıl Traffic /
Trafik adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ı
kazandı. Her Şey Yolunda (2010) son filmidir.
Born in 1963 in Atlanta. He is a director, writer and producer. He
began making short film when he was a teenager. His debut feature
film sex, lies and videotape (1989) won the Palm D’Or at Cannes. In
2000, with George Clooney he formed Section Eight, a film
production company. He won the Oscar for Best Director in 2000
with Traffic. And Everything Is Going Fine (2010) is his latest film.

PETROL KENT’İN SIRRI
OIL CITY CONFIDENTIAL

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2009 / DigiBeta / Renkli
Colour / 111’
Yönetmen Director: Julıen Temple Görüntü Yön. Director of
Photography: Stephen Organ Kurgu Editing: Carolıne Rıchards
Müzik Music: Dr Feelgood Katılanlar Participants: Lee Brılleaux,
Wılko Johnson, John Martın, John B. Sparkes, Chrıstopher
Fenwıck Yapımcı Producer: Stephen Malıt Yapım Production Co.:
Malıtsky Productıon, Cadız Musıc Ltd. Dünya Hakları World
Sales: The Festıval Agency

Julıen Temple
1953’te doğdu. 1976-1977’de erken dönem Sex
Pistols konserlerinde gösterilen “Number One”
adlı film derlemesini yarattı ve yönetti. 1979’da ilk
kez Sex Pistols’u tamamen belgelediği ilk uzun
metrajlı filmi The Great Rock and Roll Swindle’ı
çekti. 1980’de Rolling Stones, David Bowie, The
Kinks, Neil Young gibi müzisyenlerin ödüllü
müzik kliplerinin öncü yönetmenlerinden biri
haline geldi. Aynı dönemde The Secret Policeman’s Other Ball’u (1981)
yönetti. 1986’da özgün müzikal Absolute Beginners / Yeni Yetmeler’i
çekti.
Born in 1953. In 1976/77 he created and directed the film
compilation “Number One”, shown at early Sex Pistols gigs. In 1979
he first fully documented the Sex Pistols in his feature directorial
debut The Great Rock And Roll Swindle. In 1980 he became a
pioneer director for a string of award-winning rock videos for the
Rolling Stones, Bowie, The Kinks, Neil Young and others; also
directed The Secret Policeman’s Other Ball (1981). In 1986 he directed
Absolute Beginners, an original musical.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1987 Aria (“Rigoletto” segment bölümü)
1995 Bullet
1998 Vigo-Yaşam Tutkusu Vigo-Passion for Life
1999 İğrençlik ve Öfke The Filth and the Fury
2001 Pandaemonium
2006 Glastonbury
2007 Gelecek Daha Yazılmadı The Future Is Unwritten
2009 Petrol Kent’in Sırrı Oil City Confidential

Önemli filmleri Selected F›lmography
1998 Aşk ve Para Out of Sight
2000 Erin Brockovich
2001 Ocean’s Eleven
2002 Solaris
2005 Balon Bubble
2006 İyi Geceler, İyi Şanslar Good Night, and Good Luck
2006 Syriana
2007 İyi Alman The Good German
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İngiltere’nin endüstri kasabası Canvey Island’da
1970’lerin başında kurulan pub grubu Dr. Feelgood, kısa
zamanda dünya çapında şöhrete ulaşır. Halen “tüm
zamanların en büyük yerel grubu” olarak anılan Dr.
Feelgood, vokalist Lee Brilleaux ile şarkıların büyük
kısmını yazan gitarist Wilko Johnson arasındaki verimli
işbirliği ve ortaya koyduğu delişmen sahne
performansıyla adını duyurur. ‘68’in değişim
rüzgârlarının müzik piyasasında etkisini gösterdiği bir
dönemde klasik rock ve blues’dan ödün vermeyen grup,
zamanla kendine özgü, sadık bir hayran kitlesi
edinecektir. Sex Pistols belgeseli İğrençlik ve Öfke ile
başlayıp Joe Strummer belgeseli Gelecek Daha Yazılmadı
ile devam eden üçlemeyi tamamlayan Petrol Kent’in Sırrı,
Julien Temple’dan bekleneceği üzere müziğin kendisine
ağırlık vermekle birlikte, Canvey Island’ın toplumsal
tarihine de değiniyor ve deniz seviyesinin altında
konuşlanmış bu “Petrol Kent”te hüküm süren kasvetli
ruh halini izleyiciye aktarmayı başarıyor. Grubun eski ve
yeni üyelerinin, onların ailelerinin, önde gelen müzik
eleştirmenlerinin Dr. Feelgood’un şöhretin doruğunda
gezindiği yılları anlattığı Petrol Kent’in Sırrı’nı alelade bir
“konuşan kafalar” belgeseli olmaktan kurtaran ise, bolca
müziğin yanı sıra, anlatıcı rolünü üstlenen ve filmi baştan
sonra sürükleyen Wilko’nun muhteşem performansı.
– Berke Göl
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Founded in the British industrial town Canvey Island at
the start of the 1970s, the pub band Dr. Feelgood
reached worldwide fame swiftly. Still considered to be
the “greatest local band of all times,” Dr. Feelgood has
made a name for itself for the fruitful collaboration
between its lead singer Lee Brilleaux and guitarist Wilko
Johnson, who wrote most of the band’s songs, as well as
their wild stage performances. The band did not
compromise from classical rock and blues at a time
when the winds of change from ‘68 were taking their
toll on the music industry, and in time, it would be
building itself a unique and loyal fan base. Oil City
Confidential finalises Julien Temple’s trilogy that started
with the Sex Pistols documentary The Filth and the Fury
and continued with the Joe Strummer documentary The
Future Is Unwritten. Just as one would expect from
Temple, the film puts music itself at centre stage.
However, he also mentions Canvey Island’s social
history and succeeds in reflecting the gloomy mood in
this “Oil City” located under the surface of the sea. The
band’s former and current members, their families, and
leading music critics recount the years when the band
was at the height of its fame. What saves Oil City
Confidential from being an ordinary documentary of
“talking heads” is, along with abundant music, the
marvellous performance by Wilko, making the film
enthralling.
– Berke Göl
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Bu film İsrail toplumu ve siyasetinin gerçek dünyasına bir
yolculuk olmakla birlikte esasen kökleri sımsıkı derinlere
inen İsrail bürokrasisine cephe almış bir adamın yel
değirmenlerine karşı savaşıdır. Dahası Devrim Dersleri,
film yapımı ya da aksine film yapımının önüne çıkarılan
engeller hakkında bir film. Değişime giden bu yolu
izleyen film aktıkça canlandırma, kurmaca ve arşiv
görüntüleri arasındaki ince çizgi gitgide bulanıklaşıyor.
Yenilikçi belgesel taktikleriyle ilerleyen Devrim Dersleri bir
film yönetmeniyle (aynı zamanda bu filmin de yönetmeni
olan İsrailli sinemacı) yapımcısının İsrail Kamu
Yayıncılığı Kurumu’nun prensleri ve derebeylerini
devirerek “kamu”yu kuruma geri getirme mücadelelerini
mercek altına alıyor. Sözkonusu süreç Doron Tsabari’nin
yedi yılını alıyor ve biz yolsuzluklara ve daha iyi
hazırlanmış yeni bir kamu yayıncılığı yasası için
yönetmenimizin harcadığı çabaya, yolsuzluk ve katı
kurallara karşı duruşuna tanık oluyoruz. Fakat
yollarındaki en büyük engel pis, zehirli, ateş kusan,
kadim bir ejderha: Siyaset. Kamu yayıncılığı kurumunun
başı genelde başbakan tarafından belirleniyor. Denetim
komitesi üyeleri de kanallarla kucak kucağa. Doron
Tsabari’nin kesin bir zaferle sonuçlanan mücadelesinin
mükâfatı, bazen melodrama yaklaşsa da çokça komik ve
ödüllü bir belgesel.
– Yusuf Pinhas
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DEVRİM DERSLERİ
HAMADRICH LAMAHAPECHA
REVOLUTION 101
İSRAİL ISRAEL / 2010 / Betacam / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Doron Tsabarı Senaryo Screenplay: Yossı
Madmonı, Arı Folman, Orı Inbar, doron Tsabarı Görüntü Yön.
Director of Photography: Davıd Gurfınkle Kurgu Editing: Amı Tır
Müzik Music: Avı Bellelı Yapımcı Producer: Orı Inbar Yapım
Production Co.: Guerrılla Fılms Dünya Hakları World Sales: Ruth
Dıskın Ltd.

Doron Tsabarı
Tel Aviv Üniversitesinde sinema ve
televizyonculuk okudu. İsrail Yönetmenler birliği
gibi birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. 19951999 arasında birçok sinema okulunda belgesel
yönetmenliği dersi verdi. 1988 ve 1991 arasında
İsrail televizyonunda çalıştı. The Kings of Ratings
(2001), Drik’s Brother (1993), Under Dogs, War
Movie (1996), Shuli’s Guy (1997), Inside the
Golden Statue (1999) ve Psychedelic Zion (2000) gibi birçok ödüllü
filmi yönetti. Devrim Dersleri (2010) son filmidir.
He studied Film and TV at Tel Aviv University. He was a member
of the Israeli Directors’ Union and several other NGOs. Between
1995-1999, he taught documentary directing at several film schools
in Israel. Between 1988 and 1991, he worked in Israeli TV. He made
several award-winning films such as The King of Ratings (2001),
Drik’s Brother (1993), Under Dogs, War Movie (1996), Shuli’s Guy
(1997), Inside the Golden Statue (1999) and Psychedelic Zion (2000).
Revolution 101 (2010) is his latest documentary.

This is a journey into the real world of Israeli society
and politics, but essentially it is one man’s crusade
against the windmills of deep-set Israeli bureaucracy.
Moreover, Revolution 101 is also a film about
filmmaking, or rather its setbacks. Outlining the path to
change, the film progresses as re-enactments, fiction
and archive footage lose their distinctive boundaries.
Employing innovative documentary tactics, Revolution
101 focuses on a film director (also the director of this
film, an award-winning Israeli filmmaker) and his
producer as they fight to restore the public in “public
broadcasting” by overthrowing the strongholds and
“princes” of the Israel Public Broadcasting Authority.
The process takes Doron Tsabari seven years, and we
witness his struggle with corruption and inflexibility as
he and his producer strive in their quest to guarantee a
new law that will ensure well-managed public
broadcasting. However, the biggest obstacle in their
path is a slimy, poisonous, fiery and ancient dragon:
politics. The public broadcasting authority head is often
appointed by the prime minister, the supervision
council members have beneficial bonds with channels.
Doron Tsabari’s struggle with often funny, though
sometimes almost melodramatic episodes finalises with
his definitive victory resulting in an award-winning
activist documentary.
– Yusuf Pinhas
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Hem Cannes hem de Sundance’te gösterilen, yapımcılığı
Lawrence Bender’a (Uygunsuz Gerçek) ait bu belgesel,
nükleer felaket tehlikesini konu alıyor. Belgeselde İkinci
Dünya Savaşı dönemindeki ilk nükleer bomba
çalışmaları, Oppenheimer’ın Manhattan Projesi’yle hem
kendisinin hem de diğerlerinin yaptıklarından duyduğu
dehşet, işin bilimsel kısmı ve on yıllar boyunca
imzalanagelen nükleer silahsızlanma anlaşmaları
anlatılıyor; nükleer kıyamet tehlikesine dikkat çekilirken,
ayrıntılarla izleyicileri korkutmak yerine önemli olgular
tekrarlanıyor. Jimmy Carter, Tony Blair, Mihail Gorbaçov,
Pervez Müşerref, müteveffa Robert McNamara ve CIA
eski operasyon sorumlusu Valerie Plame Wilson gibi
siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bir grup uzmanla
nükleer silahların yaygınlaşması konusunda röportajlar
yürüten belgeselci, Ronald Reagan, John Kennedy ve
Barack Obama’nın kapsamlı ifadelerine de yer veriyor.
Kennedy’nin, “kaza… yanlış hesap veya… delilik” sonucu
nükleer bir savaş başlayabileceğine dair ünlü
konuşmasını kullanan Walker, nükleer bir trajedinin
gayet muhtemel olduğuna ve teröristlerin nükleer
silahları kolayca ele geçirip kullanabileceklerine
değiniyor. Geri Sayım, bizlere gezegenimizin nükleer
silahlar yüzünden yok olması riskinin, küresel ısınma gibi
diğer tehlikeleri gölgede bıraktığını hatırlatıyor.
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GERİ SAYIM
COUNTDOWN TO ZERO

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Lucy Walker Senaryo Screenplay: Lucy
Walker Görüntü Yön. Director of Photography: Robert Chappell,
Gary Clarke, Bryan Donnell, Nıck Hıggıns Kurgu Editing: Brad
Fuller & Brıan Johnson Müzik Music: Peter Golub Katılanlar
Participants: Valerıe Plame Wılson, Rolf Mowatt-Larssen, Joe
Cırıncıone, Pervez Musharraf, Mıkhaıl Gorbachev, Bruce
Blaır Yapımcı Producer: Lawrence Bender Yapım Production Co.:
Partıcıpant Medıa Dünya Hakları World Sales: The Works

Lucy Walker
Londra’da doğdu. Lisede başladığı tiyatro
yönetmenliği çalışmalarını Oxford
Üniversitesi’ndeki lisans eğitimi boyunca
sürdürdü ve oyunlarıyla Oxford Üniversitesi
Tiyatro Cemiyeti’nden ödüller kazandı. Onur
derecesiyle tamamladığı lisans eğitiminin
ardından edebiyat alanında yüksek lisans yaptı.
Ardından Fulbright Bursu ile New York
Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’nda sinema dalında yüksek lisans
eğitimi gördü. Uzun metrajlı ilk belgeseli olan Devil’s Playground
(2002), Karlovy Vary ve Sarasota film festivallerinde ödüller kazandı
ve üç kez Emmy adayı oldu. Blindsight (2006) ile Berlinale, Ghent,
AFI ve Palm Spring film festivallerinde izleyici ödüllerine layık
görüldü. Geri Sayım’ın (2010) yanı sıra festival programında yer alan
Wasteland (2010) adlı filmin de yönetmenidir.
Born in London. She started directing theatre in high school and
continued as an undergraduate at Oxford University, where her
plays won Oxford University Dramatic Society awards. After
graduating with a BA Hons and MA in Literature, she won a
Fulbright Scholarship to attend the Graduate Film Program at
NYU’s Tisch School of the Arts, where she earned her MFA. Her
first feature documentary Devil’s Playground (2002) won awards at
the Karlovy Vary and Sarasota film festivals, and received three
Emmy nominations. Blindsight (2006) received audience awards at
the Berlinale, Ghent, AFI and Palm Spring film festivals. In
addition to Countdown to Zero (2010), she directed Wasteland (2010),
also in the programme.

Presented in both Cannes and Sundance in 2010,
Countdown to Zero is a documentary about the threat of
a nuclear apocalypse, produced by Lawrence Bender
(Inconvenient Truth). The documentary retells the
history of the construction of the nuclear bomb during
World War II, Oppenheimer’s horror of what he and
others had accomplished through the Manhattan
Project, the science of it as well as the attempts at
nuclear non-proliferation treaties signed throughout the
decades. The film itself carefully underlines the
imminently possible nuclear annihilation, by not
frightening the viewer with details, but repeating the
important facts. The documentarian interviews a host of
experts on nuclear proliferation including politicians
Jimmy Carter, Tony Blair, Mikhail Gorbachev, Pervez
Musharraf, the late Robert McNamara, exposed CIA
operations officer Valerie Plame Wilson, as well as
including profound statements by Ronald Reagan, John
Kennedy and Barack Obama. Using the famous
Kennedy speech describing how anything from
“accident… miscalculation or… madness” could cause
the launch of nuclear war, Walker examines how likely a
nuclear tragedy is and how easily terrorists could get
hold of, and use, nuclear weapons. Countdown to Zero
serves to remind us that threats such as global warming
won’t mean much if we allow nuclear weapons to
destroy the planet first.
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2010’da Uluslararası Belgesel Birliği’nin verdiği En İyi
Belgesel Ödülü, Sundance İzleyici Ödülü (Dünya
Sineması-Belgesel dalında) ve Berlin Film Festivali’nde
Panorama İzleyici ve Uluslararası Af Ödülleri gibi ödüller
kazanan Çöplük, neredeyse üç yıla yayılan bir çekim
sürecinin ardından tamamlanmış. Filmde, tanınmış
sanatçı Vik Muniz’in Brooklyn’deki evinden memleketi
Brezilya’ya, Rio de Janeiro’nun eteklerinde bulunan,
dünyanın en büyük çöplüğü Jardim Gramacho’ya yaptığı
yolculuk anlatılıyor. Muniz burada “catador”lardan, yani
dönüştürülebilir malzeme toplayanlardan oluşan karışık
bir grubu görüntüler. Başlangıçta amacı, catador’ları
“çöpten resmetmektir”, ancak bu ilham verici
karakterlerin kendilerinin fotoğrafsal imgelerini çöpten
oluşturma çabaları saygınlıklarını ve çaresizliklerini
ortaya dökecektir. “Çöplere, çöplerin bizim hakkımızda
anlattığı şeylere hep ilgi duymuşumdur. İçinde olan, bize
utanç veren ve ayrılmaya katlanamayacağımız şeylerdir
çöpler. Nereye gider, ne kadarı oradadır? Nasıl dayanır?
Her gün çöple haşır neşir olmak nasıl bir şeydir. Vik ile
catador’lar arasındaki işbirliğinin çok dramatik olma
potansiyeli taşıdığını biliyordum” diyor yönetmen Lucy
Walker. Vik Muniz ise şunları ekliyor: “Bir şeyin başka bir
şeye dönüştüğü an, görebileceğiniz en güzel andır.
Seslerin bileşimi müziğe dönüşür. İşte bu, her şey için
geçerlidir.”

NTV BELGESEL KUŞAĞI
DOCUMENTARY TIME WITH NTV

ÇÖPLÜK
WASTE LAND

İNGİLTERE-BREZİLYA UNITED KINGDOM-BRAZIL / 2010
HDCAM / Renkli Colour / 98’
Yönetmen Director: Lucy Walker Katılanlar Participants: Vık
Munız, Fabıo Ghıvelder, Isıs Rodrıgues Garros, José Carlos
da Sılva Baıa Lopes, Sebastıão Carlos dos Santos, Valter dos
Santos, Leıde Laurentına da Sılva Görüntü Yön. Director of
Photography: Dudu Mıranda Kurgu Editing: Pedro Kos Müzik
Music: Moby Yapımcılar Producers: Angus Aynsley & Hank
Levıne Yapım Production Co.: Almega Projects & O2 Fılmes
Dünya Hakları World Sales: E1 Entertaınment Internatıonal

Lucy Walker
Londra’da doğdu. Lisede başladığı tiyatro
yönetmenliği çalışmalarını Oxford
Üniversitesi’ndeki lisans eğitimi boyunca
sürdürdü ve oyunlarıyla Oxford Üniversitesi
Tiyatro Cemiyeti’nden ödüller kazandı. Onur
derecesiyle tamamladığı lisans eğitiminin
ardından edebiyat alanında yüksek lisans yaptı.
Ardından Fulbright Bursu ile New York
Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’nda sinema dalında yüksek lisans
eğitimi gördü. Uzun metrajlı ilk belgeseli olan Devil’s Playground
(2002), Karlovy Vary ve Sarasota film festivallerinde ödüller kazandı
ve üç kez Emmy adayı oldu. Blindsight (2006) ile Berlinale, Ghent,
AFI ve Palm Spring film festivallerinde izleyici ödüllerine layık
görüldü. Geri Sayım’ın (2010) yanı sıra festival programında yer alan
Wasteland (2010) adlı filmin de yönetmenidir.
Born in London. She started directing theatre in high school and
continued as an undergraduate at Oxford University, where her
plays won Oxford University Dramatic Society awards. After
graduating with a BA Hons and MA in Literature, she won a
Fulbright Scholarship to attend the Graduate Film Program at
NYU’s Tisch School of the Arts, where she earned her MFA. Her
first feature documentary Devil’s Playground (2002) won awards at
the Karlovy Vary and Sarasota film festivals, and received three
Emmy nominations. Blindsight (2006) received audience awards at
the Berlinale, Ghent, AFI and Palm Spring film festivals. In
addition to Countdown to Zero (2010), she directed Wasteland (2010),
also in the programme.

Winner of the Best Documentary Award of the
International Documentary Association, the Audience
Award (World Cinema Documentary) at Sundance in
2010 and the Panorama Audience and Amnesty
International awards at Berlin Film Festival in 2010,
Waste Land was filmed over nearly three years. Waste
Land follows renowned artist Vik Muniz as he journeys
from his home in Brooklyn to his native Brazil and the
world’s largest garbage dump, Jardim Gramacho,
located on the outskirts of Rio de Janeiro. There he
photographs an eclectic band of “catadores” –selfdesignated pickers of recyclable materials. Muniz’s
initial objective was to “paint” the catadores with
garbage. However, his collaboration with these
inspiring characters as they recreate photographic
images of themselves out of garbage reveals both their
dignity and despair. “I have always been interested in
garbage: What it says about us. What in there
embarrasses us, and what we can’t bear to part with.
Where it goes and how much of it there is. How it
endures. What it might be like to work with it every day.
I knew that a collaboration between Vik and the
catadores would be potentially very dramatic,” says
director Lucy Walker. Vik Muniz adds “The moment
when one thing turns into another is the most beautiful
moment. A combination of sounds turns into music.
And that applies to everything.”
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Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir
Bakış bölümünde yapılan Keşke Bilseydim günümüz
Çin’ini konu alan ve yönetmenin 2008 tarihli 24 City’sine
benzer şekilde düzenlediği, belgesel ile kurguyu bir araya
getiren melez bir yapım. Filmin kahramanı Şangay hızla
değişen bir metropol, gelip gidenin çok olduğu bir liman
kenti... Devrimciler, politikacılar, askerler, sanatçılar...
Her türden insana ev sahipliği yapmış, devrimlerden
suikastlara, aşk öykülerine dek sayısız olaya sahne olmuş
bir şehir... 1949’da Çinli komünistlerin zaferinden sonra
binlerce Şangaylı Hong Kong’a ve Tayvan’a gitti. Gitmek,
evden uzakta otuz yıl geçirmek, Kültür Devrimi’ne ve
Çin’in başka siyasi baskılarına maruz kalmak demekti.
Filmde üç şehirden (Şangay, Taypey ve Hong Kong) on
sekiz kişi, Şangay’daki yaşamlarını anımsıyor ve şehrin
geçirdiği değişime tanık oluyor. Başlarından geçenler,
eski ve yeni mahallelerin dışavurumcu görüntüleri, on
sekiz bölümden oluşan bir roman gibi 1930’lu yıllardan
2010’a kadar Şangay’daki hayatlara dair öyküleri
anlatıyor. Sonsuza dek dolaşan ruhlar Şangay’a dönüyor
ve Huangpu Nehri kıyısı boyunca yürürken, şehrin
geçirdiği tüm değişimleri özümsüyor. Jia Zhang-ke
pekâlâ o ruh olabilir: “Fark ettim ki Modern Çin’in
yüzleştiği tüm sorunların sebepleri tarihin derinliklerinde
şekilleniyor.”
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KEŞKE BİLSEYDİM
HAI SHANG CHUAN QI
I WISH I KNEW
ÇİN CHINA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 118’
Yönetmen Director: Jıa Zhang-ke Senaryo Screenplay: Jıa Zhang-ke
Görüntü Yön. Director of Photography: Yu Lıkwaı Kurgu Editing:
Zhang Jıa Müzik Music: Lım Gıong Oyuncular Cast: Lım Gıong,
Zhao Tao Yapımcılar Producers: Wang Tıanyun, Yu Lıkwaı, Meg
Jın, Lın Ye, Xıong Yong Yapım Production Co.: Shanghaı Fılm
Group Corporatıon, Xstream Pıctures, NCU Group Ltd., Star
Art Vısıon, Bojıe Medıa Dünya Hakları World Sales: MK2

Jıa Zhang-Ke
1970’te Çin’in Şanksi eyaletindeki Fengyang
kentinde doğdu. Çinli yönetmenlerin altıncı
kuşağının önemli yönetmenlerinden biridir.
Resim öğrenimi görüp yirmi bir yaşında ilk
romanını yazdıktan sonra Pekin Film
Akademisi’nden mezun oldu. 1995’te Çin’in ilk
bağımsız film yapım organizasyonu Genç
Deneysel Film Grubu’nu kurdu. İlk uzun metrajlı
filmi Xiao Wu / Yankesici’yi 1998’de çekti. Zhantai / Platform (2000),
Ren Xiao Yao / Bilinmeyen Zevkler (2002) ve Shijie / Yalan Dünya
(2004) adlı filmleri dünyanın çeşitli yerlerindeki festivallerde ödül
aldı. Durgun Yaşam (2006) ile Venedik’te Altın Aslan kazandı. 2008
yapımı 24 City’nin ardından çektiği Keşke Bilseydim (2010) son
filmidir.
Born in 1970 in Fengyang, in the Chinese province of Shanxi. He
is considered a leading director of the sixth generation of Chinese
directors. After studying painting and writing a novel at the age of
21, he graduated from the Beijing Film Academy and in 1995
founded the first independent film production set-up in China, the
Youth Experimental Film Group. He made his debut feature film
Xiao Wu / Pickpocket in 1998. He is actively involved in independent
filmmaking in China. His films Zhantai / Platform (2000), Ren Xiao
Yao / Unknown Pleasures (2002) and Shijie / The World (2004) have
received awards at festivals around the world. With Still Life (2006)
he won the Golden Lion at Venice. Following 24 City (2008), I Wish
I Knew (2010) is his latest feature.

Making its world premiere at the Un Certain Regard
sidebar of the Cannes Film Festival in 2010, I Wish
I Knew is a hybrid between documentary and fiction
about modern-day China, similar to the director’s 2008
film 24 City. The film’s centre is Shanghai, a fastchanging metropolis, a port city where one comes and
goes. A city that has hosted all kinds of people:
revolutionaries, politicians, soldiers, artists... as well as
revolutions, assassinations and love stories. After the
1949 Chinese Communists’ victory, thousands of
Shanghaiers left for Hong Kong and Taiwan. To leave
meant being separated from home for thirty years; to
stay meant suffering through the Cultural Revolution
and China’s other political oppressions. Eighteen
people from three cities –Shanghai, Taipei and Hong
Kong– recall their lives in Shanghai and witness all the
changes the city has undergone. Their personal
experiences, impressionist images of old and new
quarters, like eighteen chapters of a novel, tell stories of
Shanghai lives from the 1930s to 2010. An eternally
wandering soul returns to Shanghai and, walking along
the banks of the Huangpu River, awakens to all the
changes the city has undergone. Jia Zhang-ke could well
be that soul: “It has dawned on me that the causes of
almost all of the problems facing contemporary China
can be found taking shape in the depths of its history.”
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Rakip uyuşturucu kartelleri sokaklarda çatışıp ülkedeki
cinayet oranı dünya sıralamasında en tepeye çıkarken,
Kolombiya’nın milli futbol takımı ülkeye yeni bir imaj
çizmek üzere yola çıktı ve yılların silikliğinden kurtulup
esrarengiz bir biçimde hızla zafere ulaşarak dünyadaki en
iyi takımlardan biri oldu. Bu başarının temelinde Escobar
isimli iki adam vardı: Milli takımın herkesi
heyecanlandıran kaptanı Andrés Escobar ile nam salmış
uyuşturucu baronu ve yeraltı dünyasında “narko-futbol”
adı verilen fenomenin öncüsü, dünyanın en zengin
uyuşturucu şahsiyeti Pablo Escobar. 1994 Dünya
Kupası’nın favorileri arasında yer alan Kolombiya ilk
turu atlayamadı. Andrés, Amerika ile oynadıkları maçın
35. dakikasında kendi kalesine gol atarak, ülkesinin
uluslararası imajının değişmesini engellemiş oldu; on
gün kadar sonra da Medellin karteline ait banliyölerin
birinde öldürüldü. İki Escobar spor, suç ve politikanın
kesişiminin ele alındığı heyecan dolu bir film. Ödüllü
yönetmenler Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist,
Andrés’in trajik ölümünün etrafındaki olayları yoğun bir
gerilimle anlatırken, sporun dünyayı şekillendirmedeki
rolünü teyit ederek “bir takımın yükselişi ve düşüşüne
bağlı tutkuların ve hayallerin hikâyesini” izleyiciyle
buluşturuyorlar.

NTV BELGESEL KUŞAĞI
DOCUMENTARY TIME WITH NTV

İKİ ESCOBAR
THE TWO ESCOBARS

KOLOMBİYA-ABD COLUMBIA-USA / 2010 / DigiBeta / Renkli
Colour / 100’
Yönetmenler Directors: Jeff Zımbalıst & Mıchael Zımbalıst
Senaryo Screenplay: Jeff Zımbalıst & Mıchael Zımbalıst Görüntü
Yön. Director of Photography: Jeff Zımbalıst Kurgu Editing: Jeff
Zımbalıst Müzik Music: Ion Furjanıc Yapımcılar Producers: Jeff
Zımbalıst & Mıchael Zımbalıst Yapım Production Co.: All Rıse
Fılms Dünya Hakları World Sales: All Rıse Fılms

Jeff Zımbalıst & Mıchael Zımbalıst
Emmy Ödülü’ne aday gösterilmiş yazar,
yönetmen ve kurgucudurlar. Jeff Zimbalist, Brown
Üniversitesi’nden Latin Amerika Çalışmaları
destekli Sanat Semiyotiği ve Modern Kültür ve
Medya bölümünden onur derecesiyle mezun
oldu. Wesleyan Üniversitesi’nden onur
derecesiyle mezun olan Michael Zimbalist, New
York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’nda
oyunculuk eğitimi aldı. Jeff Zimbalist’in çektiği, yönettiği, kurguladığı
ve yapımcılığını üstlendiği Favela Rising / Gecekonduda İsyan 2005’te
En İyi Belgesel dalında Oscar’a aday gösterildi. Kurdukları yapım
şirketi All Rise Films ile birçok ödüllü belgesel yaptılar. İki Escobar
(2010) son filmleridir.
They are Emmy Award nominated writers, directors, and editors.
Jeff graduated magna cum laude from Brown University with
honours in Art Semiotics and Modern Culture and Media, and a
concentration in Latin American Studies. Michael graduated with
honours from Wesleyan University and trained as an actor at New
York University’s Tisch School of the Arts. Favela Rising, which Jeff
directed, shot, edited and produced, was shortlisted for the Academy
Award for Best Feature Length Documentary in 2005, and won
numerous awards. Their production company, All Rise Films, has
produced award-winning documentaries. The Two Escobars (2010) is
their latest film.

MAYINLI BÖLGE
MINED ZONE

Tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık,
öncü, bazen zorlayıcı bazen deneysel filmlerden oluşan
bu bölüm, özellikle keşifçi sinefillere sesleniyor.
Sinemanın aykırı yapıtları Mayınlı Bölge’de dolaşıyor.
These unusual, extraordınary, groundbreakıng and
“challengıng” fılms outsıde the maınstream wıth theır
style, form, approach, technıque or narratıve wıll be
attractıve especıally for cınephıles lookıng for
dıscoverıes. Dıversely dıssımılar cınematıc productıons
roam ın the Mıned Zone.

While rival drug cartels warred in the streets and the
country’s murder rate climbed to highest in the world,
the Colombian national soccer team set out to blaze a
new image for their country. What followed was a
mysteriously rapid rise to glory, as the team catapulted
out of decades of obscurity to become one of the best
teams in the world. Central to this success were two
men named Escobar: Andrés Escobar, the inspirational
captain of the National Team, and Pablo Escobar, the
infamous drug baron, the richest drug kingpin of the
world, who pioneered the phenomenon known in the
underworld as “narco-soccer”. A favorite to win the
1994 World Cup, the Columbians never made it out of
the first round. In the 35th minute of the team’s game
against the United States, Andrés scored an own goal,
costing his nation’s chance to transform its image on
the international stage. Less than ten days later, he was
gunned down in a suburb of Medellin. Two Escobars is
a riveting examination of the intersection of sports,
crime, and politics. Award-winning directors Jeff
Zimbalist and Michael Zimbalist handle the mysterious
events surrounding Andrés’ tragic death with an intense
thriller. They confirm the fundamental role sports play
in shaping people’s worlds, telling “the story of the
passions and dreams of a people intrinsically tied to the
rise and fall of a team.”
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BOKTAN BİR YIL
SHIT YEAR

ABD USA / 2010 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 95’
Yönetmen Director: Cam Archer Senaryo Screenplay: Cam Archer
Görüntü Yön. Director of Photography: Aaron Platt Kurgu Editing:
Madeleıne Rıley Müzik Music: Mıck Turner Oyuncular Cast:
Ellen Barkın, Melora Walters, Bob Eınsteın, Luke Grımes,
Theresa Randle Yapımcılar Producers: Lars Knudsen & Jay van
Hoy Yapım Production Co.: Parts and Labor Dünya Hakları World
Sales: The Match Factory

Cam Archer
Kaliforniya’da, halen yaşadığı Santa Cruz’da
doğdu. Kaliforniya Üniversitesi’nde Sinema ve
Dijital Medya okudu. American Fame Pt. 2:
Forgetting Jonathan Brandis (2005), Godly Boyish
(2004) ve Bobbycrush (2003) gibi ödüllü pek çok
kısa filmle birlikte video klipler yönetti. İlk uzun
metrajı Wild Tigers I Have Known galasını
Sundance Film Festivali’nde yaptı. Boktan Bir Yıl
(2010) ikinci uzun metrajlı filmidir. Aynı zamanda fotoğrafçıdır.
Born in Santa Cruz, California, where he currently resides. He
studied Film and Digital Media at the University of California Santa
Cruz. He has written, edited, and directed numerous award
winning shorts including American Fame Pt. 2: Forgetting Jonathan
Brandis (2005), Godly Boyish (2004), and Bobbycrush (2003), and
music videos. Shit Year (2010) is his second feature film. His first
feature, Wild Tigers I Have Known, made its world premiere at the
Sundance Film Festival. He is also an avid still photographer.

Tanınmış aktris Colleen West yeşil tepelerde münzevi bir
hayat için başarılı kariyerini bırakır, ama bulmayı umut
ettiği sessizlik ve kafa dinginliği, komşusu olduğu
inşaattan gelen gürültülerle bozulur. Colleen çok
geçmeden tutku duyduğu tek şeyden vazgeçtiği için
kendi kendisine tahammül edemediğini anlar. Yalnızlığa
alternatif olarak isteksizce de olsa, kaprisli ve hayat dolu
komşusuyla arkadaşlık etmeye başlar ve bir gün
habersizce kapısında beliren, uzun süredir kopuk olduğu
erkek kardeşiyle tekrar iletişim kurar. Yalnızlık ve eski
tutkulardan muzdarip bir halde, sahnede ve sinemada
canlandırdığı karakterler üzerinden hayatını yaşadığını
hissetmeye başlar. Sonunda yakın geçmişte bir beraberlik
yaşadığı genç oyuncu Harvey West’le olan ilişkisini tekrar
aklından geçirerek kayıpları, hataları ve başarısızlıklarıyla
yüzleşmek zorunda kalır. Kırılganlığını kabul edip kendini
tekrar kazanmak üzere giriştiği bu sanrılı mücadelede
gerçek, Colleen’in delirmiş tutkularından ayırt edilemez
hale gelir. Boktan Bir Yıl, yönetmen Cam Archer’ın sanat
yapmaya son verme düşüncesinden ortaya çıkmış: “Bu
benim kimliğimi nasıl etkileyecekti? Başka bir anlam mı
taşıyacaktım? İşim mi beni tanımlıyor yoksa ben mi
işimi? Onsuz var olabilir miyim? Halen işimden
kazanabileceğim bir şey var mı? (…) Seni tanımlayan şeyi
ortadan kaldırırsan ya da bir şekilde en iyi yaptığın şeyi
yapmayı engellersen çatlaklar oluşmaya başlar.”
Renowned actress Colleen West abandons her
successful career for a secluded life in the hills. But the
quiet and peace of mind she longed for is disrupted by
the noisy construction of neighbouring housing
developments. Before long, Colleen discovers that she
really can’t stand herself now that she has given up the
only thing that she has ever truly been passionate about.
As an alternative to isolation, she reluctantly befriends
her jubilant, whimsical neighbour and reconnects with
her estranged brother who drops by unannounced.
Haunted by loneliness and past desires, Colleen begins
to feel as if she has lived her life through the characters
she has played on stage and screen. Ultimately, she is
forced to confront loss, her failures and mistakes, by
reliving a recent affair with younger actor Harvey West.
Reality becomes inseparable from Colleen’s unhinged
obsessions in a hallucinatory struggle to accept her own
vulnerability and reclaim herself. Shit Year was
originated upon director Cam Archer toying with the
idea of stopping to make art: “How would that affect my
identity? Would I now mean something else? Do
I define my work, or does my work define me? Could
I exist without it? What I am getting out of it any more?
(…) When you take away the thing that defines you, or
in some way prevent your self from doing what you do
best, the glue begins to crack.”
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Lucía bir fabrikada terzi olarak çalışan genç bir kadındır;
babasıyla Şili’nin başkenti Santiago’da eski bir evde
oturmaktadır. Olaylar eski diktatör Pinochet’in ölümünün
hemen ardından, 2006 yılının Aralık ayında geçer. Bu
zaman diliminden Noel’e kadar Lucia’nın günlük sıradan
yaşamını gözlemlerken, Şili’de askeri diktatörlüğün
yaralarını sarmaya çabalayan bir neslin gizli ve hep
görmezden gelinen dünyasına gireriz. Filmin büyük bir
kısmı Lucia’nın evinde geçer; bu ev sanki 70’lerde
kalmıştır; geçmişin acılarından kalan parçalarla, karanlık
ve dokunulmamış bölgelerle doludur. “Lucía samimi bir
film: Bir kadının, bir evin ve bir ailenin öyküsünü
anlatıyor. Bence acının ve sevginin, kaybın ve ümidin
dünyasını keşfe çıkıyor; bunun yanı sıra nostaljinin
ağırlığı altında ezilmek ve kuytu köşelere sıkışmış
geçmişin hayaletlerini de ele alıyor. Filmde siyasal
konulara doğrudan değinmek yerine, bireylerin günlük
yaşamlarında tarihten kalan, göze çarpmayan konulara
odaklanmak istedim. Lucía’daki siyasal ve ekonomik
niyetler ters katalizör gibi çalışıyor, kristal kürenin içinde
tutulan sözler gibi; tamamen belirgin fakat nihayetinde
ulaşılamaz kalıyorlar.”
– Niles Atallah
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LUCÍA

ŞİLİ CHILE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Nıles Atallah Senaryo Screenplay: Nıles
Atallah Görüntü Yön. Director of Photography: Nıles Atallah
Kurgu Editing: Andrea Chıgnolı, José Luıs Torres Leıva
Oyuncular Cast: Gabrıela Aguılera, Gregory Cohen, Eduardo
Barrıl, Esperanza Sılva, Francısca Bernardı, Andrés Kalawskı,
Martın Kalawskı, Julıa Cıntolesı, Crıstına Gómez Yapımcılar
Producers: Francısco Albornoz & Nıles Atallah Dünya Hakları
World Sales: RamondaParıs

Lucía is a young woman who works as a seamstress in a
factory and lives with her father in an old house in
Santiago, Chile. It is December 2006, just after exdictator Pinochet’s funeral. From that day until
Christmas Eve, through the simple observation of
Lucía’s daily life, we are allowed access into a hidden
and neglected world of a generation of Chileans striving
to recover from the military dictatorship. Much of the
film takes place in Lucía’s house, a place seemingly
detained in time since the 1970s, it is filled with dark
and untouched territories, remnants of the traumas of
its past. “Lucía is an intimate film: the portrait of a
woman, a house, and a family. To me, it is a film that
explores the realms of pain and love, loss and hope, as
well as the crushing weight of nostalgia, of ghosts from
the past that have remained trapped in silence. I choose
not to deal with political issues directly in the film, but
rather to focus on the subtle marks left by history in the
daily lives of individual characters. The political and
economic aspirations that are present in Lucía serve as a
false catalyst, a promise held within a crystal ball:
perfectly clear, but ultimately unattainable.”
– Niles Atallah
Nıles Atallah
Belgeseller, video yerleştirmeleri, video klipler
ve kısa canlandırma filmler çekmiş deneyimli bir
yönetmendir. Şili’nin başkenti Santiago’da yaşıyor
ve çalışıyor. Lucía (2010) ilk uzun metrajlı
kurmaca filmidir. Şu sıralar ikinci uzun metraj
filmi Rey üzerinde çalışıyor.
He is an audiovisual director with experience
in documentaries, video installations, video clips
and animated shorts. He lives and works in Santiago de Chile. Lucía
(2010) is his first fiction feature. He is currently working on his
second feature film, Rey.
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BURADASINIZ
YOU ARE HERE

KANADA CANADA / 2010 / DCP / Renkli Colour / 78’
Yönetmen Director: Danıel Cockburn Senaryo Screenplay: Danıel
Cockburn Görüntü Yön. Director of Photography: Cabot McNenly
Kurgu Editing: Duff Smıth Müzik Music: Rıck Hyslop Oyuncular
Cast: Tracy Wrıght, R.D. Reıd, Anand Rajaram, Nadıa Capone,
Hardee Lıneham, Yapımcılar Producers: Danıel Bekerman Danıel
Cockburn Yapım Production Co.: zeroFunctıon Productıons
Inc., Scythıa Fılms Dünya Hakları World Sales: zeroFunctıon
Productıons Inc.

Danıel Cockburn
Ontario’nun Tweed kentinde doğdu. Toronto’lu
bir video sanatçısı olarak uluslararası alanda
tanınmaktadır. 1999’dan bu yana yaptığı kısa
filmler ve video çalışmalarıyla eleştirmenlerin ve
sinemacılardan övgü aldı. Çalışmaları,
uluslararası film festivalleri ve video eserlerinin
sergilendiği mekânlarda gösterildi. 2006’da, dört
yıl sonra Buradasınız adıyla çekilecek olan filmi
için Chalmers Arts Fellowship’ten senaryo yazım desteği aldı.
2009’da DAAD-Berlin film yapım atölyesine seçilen üç yönetmenden
biri oldu.
He is from the Ontario town Tweed. He is an internationally
acclaimed Toronto-based video artist. He has been making short
films and videos since 1999, earning accolades from critics and
fellow filmmakers alike. His work was shown at film festivals and
video-art venues internationally. In 2006, he received the
prestigious Chalmers Arts Fellowship to write the script for this
project that would become You Are Here (2010), his first feature. He
was one of three directors worldwide selected for the 2009 DAADBerlin filmmaker residency.

Karakterlerinin içinde bulunduğu absürt ve gizemli
dünyayla derin ve tuhaf bir duygusal bağ yaratan
Buradasınız, sinematik anlatımın sınırlarını zorlayan
Daniel Cockburn’ün ilk uzun metrajlı filmi; beklenmedik
yollarla iç içe geçen, birbirlerine dolanan çoklu
dünyalardan oluşmuş Borges-vari bir fantezi. Bu anlatı
labirentinin tam ortasında, kendisine görünen gizemli
belgelerin anlamını çözmeye çalışan münzevi bir kadın
var. Evi gizemli metinlerle, görüntülerle, seslerle dolup
taştıkça kadının titiz sistemi kendisine karşı dönüyor,
düzenleyen düzenlenene dönüşüyor. Yenilikçi bir
sinemasal biçim ve benzersiz bir içerikle kurgulanmış
olan Buradasınız, bilincin doğasını, teknoloji ile benlik
bilincimiz arasındaki ilişkiyi inceleyen cesur bir film.
Başrol oyuncusu Tracy Wright film tamamlandıktan
birkaç ay sonra kansere yenik düştü. Yönetmen Cockburn
filmi hakkında şöyle diyor: “Herkes bazen ‘Benim burada
ne işim var?’ diye düşünerek uyanır. Gerçi bu sorunun
yanıtını biliyorsam ne olayım. Ama bence bu film
eğlenceli, neşeli, tüyler ürpertici ve hareketli bir yolla bu
sorunun üzerinde duruyor.”
You Are Here is the first feature film by Daniel
Cockburn that pushes the boundaries of cinematic
storytelling, while creating a deep and strange
emotional connection with its cast of characters as they
negotiate an absurd and cryptic world. You Are Here is a
Borgesian fantasy composed of multiple worlds, circling
and weaving around each other in always unexpected
ways. At the centre of this narrative labyrinth is a
reclusive woman played by Tracy Wright, who searches
for meaning in the mysterious documents that keep
appearing to her. As her home becomes an archive
brimming with enigmatic texts, images and sounds, her
meticulous system turns on her, realities collapse and
she, the organiser, becomes the organised. Innovative in
form and unique in its content, You Are Here is an
intellectually adventurous film that explores the nature
of consciousness, the relationship between technology
and our sense of self. The lead actress Tracy Wright
succumbed to cancer a few months after the film was
wrapped. Director Cockburn states, “Everyone wakes up
sometimes thinking ‘what the hell am I doing here?’,
and I’d be a fool if I thought I could answer that
question. But I think the movie articulates the question
in an entertaining, funny, creepy, moving way that
people can identify with.”
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ORMANDA
MESA STO DASOS
IN THE WOODS
YUNANİSTAN GREECE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 97’
Yönetmen Director: Angelos Frantzıs Senaryo Screenplay:
Angelos Frantzıs Görüntü Yön. Director of Photography:
Angelos Frantzıs Kurgu Editing: Nıkos Vavourıs Müzik Music:
Texturızer Oyuncular Cast: Katıa Goulıonı, Iakovos Kamchıs,
Nathan Pıssoort Yapımcı Producer: Panos Papahadzıs Yapım
Production Co.: Argonauts S.A., Greek Fılm Center, ERT S.A,
Angelos Frantzıs Dünya Hakları World Sales: Greek Fılm Center

Angelos Frantzıs
1970’te Atina’da doğdu. Brüksel’deki INSAS’ta
sinema yönetmenliği eğitimi gördü.
Yönetmenliğin yanı sıra yerleştirme, performans
gibi çeşitli tekniklerin bir araya getirildiği sanat
projelerine dahil oldu. Sinema eleştirileri çeşitli
kitap ve dergilerde yayımlandı. Diğer çalışmaları
arasında Ormanda’nın bir yerleştirme ve
performans versiyonu, Bedroom isimli bir görselişitsel yerleştirme ve canlı etkinlik The Tower bulunmaktadır.
Born in 1970 in Athens. He studied film direction at INSAS in
Brussels. Besides film directing, he has been involved in art projects
with combined techniques (installation, performance) and has
worked as a film critic, publishing reviews in various books and
magazines. His other works include an installation performance
version of In the Woods, an audiovisual installation titled Bedroom,
and the live happening The Tower.
Filmleri F›lmography
1992 Visions (kısa short)
1993 Who’s afraid of the big bad wolf? (kısa short)
1995 Nineteen (kısa short)
1997 A hole in the world (kısa short)
2000 Polaroid
2001 The wedding (kısa short)
2005 A dog’s dream
2010 Ormanda In the Woods

İki erkek ve bir kız, doğanın duyulara ve duygulara yol
gösterdiği pagan bir yolculuktaki ilk örnekler. Asgari
diyalog, sessizlik, sesler... Korku, özgürlük, içgüdü, arzu,
kapsamlı bir cinsellik anlayışı ve yukarıdan onları izleyen
bir şeye dair bir his... Tekinsizlikle yoğrulmuş, yoğun
tonlarla ve şiddetli biçemlerle dolu olan Ormanda, kan
revan içinde bir varoluşçu masal. Taş, su veya gökyüzü
gibi öz bir film... “Bir masalda, kahramanların geçmişi
yoktur.” Yolculuk sırasında oyuncular, karakterlerinin
günlüklerini tuttu. Sonuçlar senaryonun yapıtaşları olarak
kullanıldı. Dijital kamera konusunda yönetmen Frantzis
şunları söylüyor: “Bu sayede yeni bir film çekme modeli
geliştirerek, daha da yakınlaşabildim. Taşları yalamak
veya kumla sevişmek kadar mesela. Başka zamanlarda,
tıpkı duyular üzerine bir belgesel çekermiş gibi,
bedenlere dar açılı bir mercekle yaklaştım ama bir
röntgenci gibi uzaktan değil, temas ederek.” Duyuları
irdeleyen; Proust’tan –ve sinemadaki denklerinden–
ilham alan; Cassavetes, Mekas, Godard, Paul Morrissey,
John Cage, Proust, the Sex Pistols, the Cure, Joy Division,
Bill Viola, Van Oliver, Gus Van Sant, William Burroughs,
Mozart, Morton Feldman gibi “yol arkadaşlarının” eşlik
ettiği Frantzis, Fovizm ışığında kendi filmini de
sorguluyor.
Two boys and a girl, archetypes on a paganistic journey
in which nature guides the senses and emotions.
Minimal dialogue, silence, sounds... Fear, freedom,
instinct, desire, pansexuality and always the feeling that
something’s looking down from above... Imbued with
the uncanny and packed with intense hues and violent
forms, In the Woods is an existential fairytale red in
tooth and claw. A film as elemental as stone, as water or
the sky... “In a fairytale, the heroes have no past.” Along
the journey, the actors kept diaries of their characters.
The results often served as the building blocks out of
which the script was built. Filming using a digital
photographic camera, in the words of director Frantzis
“imposed a new mode of filming, allowing me to get in
ever closer. To lick the stones or make love to the sand.
And other times to train a narrow-angle lens on the
bodies, like a documentary on the senses. But making
contact, not removed like a voyeur.” Studying the senses
and inspired by Proust –and his cinematic equivalents–
also accompanied by “fellow travellers” Cassavetes,
Mekas, Godard, Paul Morrissey, John Cage, Proust, the
Sex Pistols, the Cure, Joy Division, Bill Viola, Van
Oliver, Gus Van Sant, William Burroughs, Mozart,
Morton Feldman in this film, Frantzis also weighs his
own film in the light of Fauvism.
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BANYODAKİ ADAM
HOMME AU BAIN
MAN AT BATH
FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 72’
Yönetmen Director: Chrıstophe Honoré Senaryo Screenplay:
Chrıstophe Honoré Görüntü Yön. Director of Photography:
Stéphane Vallée Kurgu Editing: Chantal Hymans Oyuncular Cast:
Françoıs Sagat, Chıara Mastroıannı, Dustın Segura-Suarez,
Omar Ben Sellem, Rabah Zahı, Kate Moran, Lahceh El
Mazouzı, Andreas Leflamad, Ronald Pıwele, Sebastıan
D’azeglıo Yapımcı Producer: Justın Taurand Yapım Production
Co.: Les Fılms du Bélıer, Le Théâtre 2 Gennevıllıers Dünya
Hakları World Sales: Le Pacte

Chrıstophe Honoré
1970’te Fransa’nın Bretanya bölgesinde doğdu.
Rennes Üniversitesi’nde edebiyat ve sinema
eğitimi gördü. Yirmili yaşlarında Paris’e yerleşti.
Tiyatro eserleri sahneye koydu, romanlar ve
oyunlar yazdı, bir süre Les Cahiers du Cinéma için
çalıştı. Fransız Yeni Dalga akımının çağdaş
temsilcilerinden olarak kabul edilen yönetmen,
Jean-Pierre Limosin’in Novo’sunun (2002) iki
senaristinden biridir.
Born in 1970 in Brittany, France. He studied literature and
cinema at Rennes University, before moving to Paris in his mid20s. He has put theatre plays on stage, wrote novels and stage plays,
he worked for Les Cahiers du Cinéma. He is considered to be a
cotneporary representative of the French New Wave. His screenplay
credits include co-writing Jean-Pierre Limosin’s Novo (2002).
Filmleri Fılmography
2001 Nous Deux (kısa short)
2002 Seventeen Times Cecile Cassard
2004 Annem My Mother
2005 In Paris
2006 Aşk Şarkıları Love Songs
2007 Hôtel Kuntz (kısa short)
2007 Güzel İnsan The Beautiful Person
2008 Hayır Kızım, Dansa Gitmek Yok Making Plans For Lena
2010 Banyodaki Adam Man At Bath

Christophe Honoré izleyicilerini Hayır Kızım, Dansa
Gitmek Yok ile öfkelendirmeyi, Annem ile sarsmayı, Aşk
Şarkıları ile hem sevindirmeyi hem üzmeyi, Güzel İnsan
ile de coşturmayı başardı. Honoré’nin aşka ve ilişkilere
dair heyecan verici bir inceleme, minimalist bir deneme
olan bu son filmi eşcinsel bir çifte odaklanıyor: Omar ve
Emmanuel. Açılış sahnesinde, sinemacı olmak isteyen
Omar’ın New York’a gitmek üzere evinden ayrıldığını
görürüz. Sevgilisi Emmanuel (porno oyuncusu François
Sagat tarafından canlandırılıyor) onu istismar ederken,
aralarındaki uçurum acı verici şekilde büyür. Samimi ve
duygusal bir film olan Banyodaki Adam, Gennevilliers ile
New York arasında gidip gelirken, Omar ve Emmanuel
artık âşık olmadıklarını birbirlerine kanıtlamak için
ellerinden geleni yapar. Honoré “Her şeyin ötesinde
bedenleri filme almak istedim”, diye belirtiyor; izleyici
erkek bedeninin farklı tiplerini, öncelikle de bir
maceradan diğerine atılan Emmanuel rolündeki François
Sagat’nın bedenini görüyor. Bu sırada Omar da kendi el
kamerasıyla günlük-belgesel formatında çekilmiş
sahnelerle New York caddelerinde görüntü peşinde
koşuyor. Film, adını Gustave Caillebotte’un havluyla
kurulanırken arkadan görülen çıplak bir adamı
betimleyen tablosundan alıyor. Chiara Mastorianni’nin
New York sahneleri, başrolünde olduğu Hayır Kızım,
Dansa Gitmek Yok’un tanıtım turnesi sırasında çekildi.
Christophe Honoré has managed to keep his audiences
infuriated with Making Plans for Lena, shocked with My
Mother, happy and sad with Love Songs and exalted with
The Beautiful Person. His latest is an exciting
examination of love and relationships, a minimal
exercise in form that focuses on a gay couple: Omar and
Emmanuel. In the opening scene, we witness aspiring
filmmaker Omar preparing to leave their house on a
trip to New York. As his lover Emmanuel (played by
porn actor François Sagat) abuses him, the rift between
the couple emerges painfully. As sentimental as it is
intimate, Man at Bath switches between Gennevilliers
and New York, as Omar and Emmanuel go to great
lengths to prove to each other they’re no longer in love.
“I wanted above all to film bodies,” Honoré states and
the audience gets to see plenty of bodies, different types
of the male form, but certainly François Sagat’s body is
in the spotlight as Emmanuel scurries from one fleeting
encounter to another. In the meanwhile, Omar, filmed
in diary-documentary form through his own handicam,
chases in images on the streets of New York. The film
takes its title from a painting of Gustave Caillebotte
depicting a nude man from behind drying himself with
a towel. The New York scenes of Chiara Mastorianni
were shot when she was on the promotional tour of
Making Plans for Lena, which she stars in.
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MUTLULUĞUM
SCHASTYE MOE
MY JOY
ALMANYA-UKRAYNA-HOLLANDA GERMANY-UKRAINETHE NETHERLANDS / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 127’
Yönetmen Director: Sergeı Loznıtsa Senaryo Screenplay: Sergeı
Loznıtsa Görüntü Yön. Director of Photography: Oleg Mutu Kurgu
Editing: Danıelıus Kokanauskıs Oyuncular Cast: Vıktor Nemets,
Olga Shuvalova, Vlad Ivanov Yapımcılar Producers: Heıno
Deckert, Oleg Kokhan Yapım Production Co.: Ma.Ja.De Fıctıon;
Sota Cınema Group; Lemmıng Fılm Dünya Hakları World Sales:
Fortıssımo Fılms

Mutluluğum, Georgy adlı bir kamyon şoförünün
hikâyesini anlatır. Georgy bir kamyon dolusu yükle
oturduğu kasabadan yola çıkar ve otoyolda yanlış bir
dönüş yapmak zorunda kalınca kaybolur. Yolunu
bulmaya çalışırken istemeden bir Rus köyünde, günlük
olayların içine çekilir. Kaba kuvvet ve hayatta kalma
içgüdüsünün insanlık ve sağduyunun önüne geçtiği bir
yerde, bir çıkmaza sürüklenecektir. Otostop çeken yaşlı
bir adam, genç bir fahişe, soygun planlayan üç serseri,
yoz polis memurları... Hepsinin anlatacak bir hikâyesi
vardır. Rusya’da hayat sürprizlerle doludur. “Rusya
kırsalında (ki gezilerim sırasındaki filmlerimin çoğunu
buralarda yaptım) hep bu tip hikâyeler biriktirdim ve
sanırım zamanı geldiğinde dışarı taştılar. Bir senaryo
yazmaya karar verdim. Bir yeri anlatmanın en iyi yolu,
oradan geçermişçesine yazmaktır. Bir yerde takılı kalınca
orayı incelemek için en iyi şansı yakalarız. Bu yüzden
filmimin bu tip bir yapısı var. Filmin sonu, mekânın
özelliklerinin açık bir dışavurumu olduğu için çok
mantıklı.”
– Sergei Loznitsa
is a tale of truck driver Georgy. Georgy leaves his
home town with a load of goods, but he is forced to take
a wrong turn on the motorway, and finds himself in the
middle of nowhere. He tries to find his way, but
gradually, against his will, he becomes drawn in the
daily life of a Russian village. In a place, where brutal
force and survival instincts overcome humanity and
common sense, the truck driver’s story heads for a dead
end. An old man who asks for a lift, a teenage
prostitute, three tramps who plan a robbery, corrupt
police officers... Each have a story to tell. Life in Russia
is full of surprises. “During my travels through
provincial Russia – I made most of my films in the
provinces – I collected lots of stories of this kind, and,
I guess, they were bursting to get out of me. I decided to
write a script. The best chance one gets to describe a
place is if one travels through it. The best chance one
has to study a place is if one gets stuck in it. This is why
my film has such a structure. The film’s ending is
logical, as it is a clear manifestation of the qualities of
the place.”
– Sergei Loznitsa

My Joy

Sergeı Loznıtsa
1964’te Belarus’taki (eski SSCB) Baranovichi
kentinde doğdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
büyüdü ve Kiev Politeknik Enstitüsü’nden
mühendislik ve matematik diplomasıyla mezun
oldu. Birkaç yıl Sibernetik Enstitüsü’nde yapay
zekâ üzerinde çalıştı. Daha sonra Moskova’daki
Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’nden (VGIK)
mezun oldu. St. Petersburg’daki Belgesel Filmleri
Stüdyosu’nda film yapımcılığına başladı. 2001’de ailesiyle Almanya’ya
taşındı. Üç uzun metrajlı belgesel ve sekiz kısa filmle uluslararası
festivallerde ödüller kazandı. Mutluluğum (2010) ilk uzun metrajlı
kurmaca filmidir.
Born in 1964, in Baranovichi, Belarus (former USSR). He grew
up in Kiev, Ukraine, where he graduated from the Kiev Polytechnic
Institute with a degree in engineering and mathematics. He worked
for several years at the Institute of Cybernetics in the development
of artificial intelligence. He later graduated from the Russian State
Institute of Cinematography (VGIK) in Moscow, eventually started
producing his films at the prestigious Documentary Films Studio in
St Petersburg. In 2001 he moved with his family to Germany. He
made three full-length documentaries and eight shorter titles,
winning numerous awards at international festivals. My Joy (2010)
is his first dramatic feature.
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Cheng Lai-sheung çocukken Hong Kong’un ünlü Victoria
Limanı’nı evinin penceresinden görebilmektedir; fakat
zaman geçtikçe, evinin önündeki eski binalar büyük
konut projeleri için birer birer yıkılır ve manzaraları
kapanır. Gittikçe ümitsizliğe kapılıp üzülen Cheng, para
biriktirip ailesiyle muhteşem deniz manzaralı bir
apartman dairesine çıkacağına ant içer. Hayaline
ulaşmak için tam zamanlı iki ayrı işte çalışmak zorunda
kalır, hatta bir şirketin müşteri bilgilerini bile satar. Fakat
ne kadar didinirse didinsin, Hong Kong’un devamlı
yükselen emlak piyasasına yetişemez. Hasta babasının
bakım ve ilaç masrafları arttıkça ailesinin kaderini
belirleyecek bir seçim yapması gerekir: Babasını ölüme
terk edip sigorta parasını almak. Ne yazık ki bu para da
onu kurtarmaya yetmez, zira konut fiyatları devamlı
yükselmektedir. Hayali hiç ulaşılamayacak gibi
görünmektedir. Bir anda aklına bir şey düşüverir:
İstediğini elde etmek için iş başa düşmüştür. Ellerini
bolca kana bulaması gerekse bile… Hayalimdeki Ev,
bugüne kadar gördüğünüz en kanlı kapitalizm
eleştirilerinden biri.
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HAYALİMDEKİ EV
WAI DOR LEI AH YUT HO
DREAM HOME
HONG KONG HONG KONG / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 96’
Yönetmen Director: Pang Ho-Cheung Senaryo Screenplay: Pang
Ho-Cheung, Derek Tsang, Jımmy Wan Görüntü Yön. Director of
Photography: Yu Lık Waı Kurgu Editing: Wenders Lı Müzik Music:
Gabrıele Roberto Oyuncular Cast: Josıe Ho, Eason Chan, Derek
Tsang, Lawrence Chou, Juno Mak, Mıchelle Ye Yapımcı
Producer: Pang Ho-Cheung Yapım Production Co.: Makıng Fılm
Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms

Pang Ho-Cheung
1973’te doğdu. Hong Kong’un en tanınan genç
yönetmenlerindendir. On beş yaşında kısa filmler
çekmeye başladı. Tayvan’da eğitim gördü. 1995’te
radyo programları yazmaya başladı. 1997’de ilk
romanı Full-Time Killer / Tam Zamanlı Katil’i
yazdı. Uluslararası arenada adı 2006 Berlin Film
Festivali’nde Gümüş Ayı alan Isabella ve 2007 San
Sebastian Film Festivali’nden En İyi Görüntü
ödülü alan absürt feminist kara film Exodus ile tanındı.
Born in 1973. He is one of Hong Kong’s most acclaimed young
directors. He started shooting shorts when he was 15. He studied
abroad in Taiwan. In 1995 he started to write radio shows. In 1997
he wrote his first novel Full-Time Killer. He made his name in the
international circuit with Isabella, which was awarded the Silver
Bear at Berlin in 2006, and the absurdist feminist noir Exodus, Best
Cinematography winner at San Sebastian in 2007.

When she was a child, Cheng Lai-sheung could see
Hong Kong’s famed Victoria Harbour from her
apartment. But as time passed, the old buildings in front
of her home were demolished to make way for a huge
residential project that now blocks her view.
Increasingly disappointed and upset, she vowed to one
day save up enough money for her family to move into a
new apartment with a magnificent sea view. In order to
achieve her dream, Cheng has to work hard at two fulltime jobs. She even goes as far as stealing customer data
to sell to other companies. However, no matter how
much she toils, she cannot earn enough to keep up with
the ever-increasing values of Hong Kong’s real estate.
With her father terminally ill and medical expenses
rising, she decides to make a fateful choice for her
family: to let her father die and cash in his insurance.
But even the insurance money proves to not be enough,
since property prices keep leaping higher. Her dream
home now seems forever out of reach... Until suddenly,
it dawns on her: in order to get what she wants, she
must take matters into her own hands... even if it means
getting her hands seriously bloody. This is the bloodiest
capitalism critique you will ever see.

Önemli Filmleri Selected F›lmography
2001 You Shoot, I Shoot
2003 Men Suddenly In Black
2004 Beyond Our Ken
2006 Isabella
2007 Trivial Matters
2007 Exodus
2010 Hayalimdeki Ev Dream Home
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ŞAFAK
AURORA

ROMANYA-FRANSA-İSVİÇRE-ALMANYA ROMANIA-FRANCESWITZERLAND-GERMANY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 181’
Yönetmen Director: Crıstı Puıu Senaryo Screenplay: Crıstı Puıu
Görüntü Yön. Director of Photography: Vıorel Sergovıcı Kurgu
Editing: Ioachım Stroe Oyuncular Cast: Crıstı Puıu, Clara Voda,
Gelu Colceag, Catrınel Dumıtrescu, Valerıa Secıu, Valentın
Popescu, Lumınıta Gheorghıu, Ileana Puıu, Gheorghe Ifrım
Yapımcılar Producers: Anca Puıu & Bobby Paunescu Yapım
Production Co.: Mandragora, Socıété Parısıenne de
Productıon, Bord Cadre Fılms, Essentıal Fılmproduktıon
Dünya Hakları World Sales: The Coproductıon Offıce

Crıstı Puıu
1967’de Bükreş’te doğdu. 1990’larda,
Cenevre’deki École Supérieure d’Arts Resim
Bölümü’nde okurken kısa film ve belgeseller
çekti. Romanya’ya döndükten sonra resim
yapmayı sürdürdü ve ortak senaryo çalışmalarına
imza attı. 2001’de yaptığı ilk uzun metrajlı filmi
Stuff and Dough Cannes’da Yönetmenlerin On
Beş Günü bölümüne seçildi ve çok sayıda ödüle
layık görüldü. Cigarettes and Coffee ile 2004’te Berlin’de En İyi Kısa
Film dalında Altın Ayı aldı. The Death of Mr Lazarescu / Bay
Lazarescu’nun Ölümü adlı filmi 2005’te Cannes’da Belirli Bir Bakış
Ödülü kazandı. Şafak (2010) üçüncü uzun metrajlı filmidir.
Born in Bucharest in 1967. As a student in the Painting
Department of the École Supérieure d’Arts Visuels in Geneva, he
shot several short films and documentaries in the 1990s. After he
returned to Romania, he continued to paint and co-wrote
screenplays. In 2001, he made his first feature film, Stuff and
Dough, selected at the Directors’ Fortnight in Cannes and received
several awards. After being awarded the Golden Bear for Best Short
Film in Berlin in 2004 for Cigarettes and Coffee, he made The Death
of Mr Lazarescu, which won the Un Certain Regard Prize in Cannes
in 2005, as well as many other awards. Aurora (2010) is his third
feature film.

Şafak, kahramanı Viorel’in hiç de görkemli olmayan,
onursuz düşüşünün hikâyesini Bükreş’te dolanarak
geçirdiği iki gün üzerinden anlatıyor. Sıradan bir adam
olan, iki kız babası Viorel kısa süre önce eşinden
boşanmıştır. Boş dairesinde yalnız başınayken, çalışma
arkadaşlarının veya eski karısının yanındayken yahut
kızını okuldan almaya gittiğinde, her yerde aynı tuhaf
gerginliği taşımakta, aynı sinsi endişeyi hissetmekte ve
yaşamına egemen olan dengesizliği sona erdirme arzusu
duymaktadır. Bir gün bir tüfek ve cephane satın alır.
Tüfeği bir çantaya koyup arabasına biner. Intercontinental
Otel’e yanaşır, bir köşeye gizlenir ve gelen arabaları izler.
Başkalarıyla ve kendisiyle hesaplaşma vaktinin geldiğini
düşünmektedir. Romanyalı suçlular hakkındaki bir TV
dizisinden esinlenen Şafak, yönetmen Cristi Puiu’nun
üçüncü uzun metrajlı filmi. Ana karakterini betimlerken,
Bükreş’in komünizm sonrası dönemdeki ağır atmosferini
de mümkün olduğunca doğru ve gerçekçi bir şekilde
yansıtmaya çalışan Puiu filmini şöyle anlatıyor: “Cinayeti
konu alan bir film değil bu. Cinayet işlemenin bir
açıklaması olmadığına dikkat çekmeye çalıştım. Katil
esasen birilerini öldüren bir kişidir, öldürenler de sıradan
insanlardır.” Şafak, Puiu’nun Eric Rohmer’e adadığı
“Bükreş’in Kenar Mahallelerinden Altı Hikâye” başlıklı altı
filmlik dizinin ikinci filmi.
Aurora is the story of the fall of an ordinary man –an
imperfect fall without glory of a recently divorced father
of two young daughters, Viorel. The film follows Viorel
for two days as he wanders Bucharest. Whether he is
alone in his empty apartment, amidst his co-workers,
with his ex-wife or picking up his daughter at school, he
feels the same strange nervousness, the same muffled
anxiety and the same urge to end the instability that
rules his life. Viorel buys a rifle and ammunition. He
puts the rifle in a bag and gets back into his car. He
pulls up near the Intercontinental Hotel. Viorel hides in
a corner and watches the cars coming in. It seems to
him that the time has come to settle scores with others
and with himself. Inspired from a TV series on
Romanian criminals, Aurora is director Cristi Puiu’s
third feature film in which he has tried to render the
toxic climate reigning in post-communist Bucharest as
accurately and realistically as possible while portraying
the main character himself. “This is not a film about the
act of killing,” Puiu claims, “I have tried to highlight the
fact that there is no explanation for the act of killing. In
fact killers are people who kill, and people who kill are
ordinary people.” Aurora is the second instalment of
Puiu’s “Six Stories from the Outskirts of Bucharest”, six
films dedicated to Eric Rohmer.
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Laura, Mexico City’de oturduğu küçük dairede çalışan
yirmi beş yaşında bekâr bir gazetecidir. Kısa süreli,
cinsellikten ibaret bir dizi ilişkiden sonra Arturo ile
tanışır; ancak ilk sevişmelerinden sonra derin bir
tedirginliğe kapılır. Aralarında zevk, acı ve aşkın iç içe
geçtiği yoğun ve tutku dolu bir ilişki gelişir. Laura’nın
takvimde bir bir üstünü çizdiği günler geçtikçe gizli
geçmişi de ortaya çıkmaya başlar ve bu durum Arturo’yu
sınırları zorlamaya iter. Tek bildiğimiz, 29 Şubat’ın
Laura’nın babasının ölüm yıldönümü olduğudur. 2010
Cannes Film Festivali’nde ilk filmlere verilen Altın Kamera
ödülünü kazanan Artık Yıl, cinsel sapkınlıkla değil onu
rahat bırakmayan geçmişinden dolayı acı çeken umutsuz
ve yalnız bir kadınla ilgili olduğunu belirtmek için her
türlü erotik izden kaçınan, kentsel yabancılaşmaya dair
cesur ve minimalist bir inceleme. Yönetmen Michael
Rowe’a göre bu film “yapayalnız, dışa kapalı, seksi
samimiyet kurup keşfetmek yerine eğlence olarak gören
bir toplumun ürünü olan iki karakter üzerine kurulu. Bir
kadınla bir erkek arasındaki güç ilişkisine dair bir aşk
hikâyesi, ama aynı zamanda birçok anlamda Meksika
ulusal kimliğinin tam merkezinde yer alan karmaşık bir
kurban eden-kurban ikiliğinin metaforu.”
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ARTIK YIL
AÑO BISIESTO
LEAP YEAR
MEKSİKA MEXICO / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 92’
Yönetmen Director: Mıchael Rowe Senaryo Screenplay: Mıchael
Rowe & Lucía Carrera Görüntü Yön. Director of Photography:
Juan Manuel Sepúlveda Kurgu Editing: Oscar Fıgueroa Jara
Oyuncular Cast: Mónıca del Carmen, Gustavo Sánchez Parra,
Marco Zapata Yapımcılar Producers: Edher Campo & Luıs
Salınas Yapım Production Co.: Machete Produccıones,
Instıtuto Mexıcano de Cınematografía Dünya Hakları World
Sales: Pyramıde Internatıonal

Mıchael Rowe
Meksika’da yaşayan Avustralyalı bir
yönetmendir. La Trobe Ünivesitesi’nde İngiliz Dili
ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyat eğitimi gördü.
Arsızlık ve Masumiyet, Godot İçin Yineleme ve
Cinsel Taciz isimli üç oyun yazdı. 2005 yılında
Naturalezas Muertas ile Meksika Film
Enstitüsü’nün yazarlar için teşvik programını
kazandı. Artık Yıl (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
He is an Australian director living in Mexico. He studied English
and post colonial literature at La Trobe University. He is the author
of three stage scripts: Impudence and Innocence, Reprise for Godot and
Sexual Harassment. In 2005, he won the Mexican Film Institute’s
Stimulus program for writers, with his script Naturalezas Muertas.
Leap Year (2010) is his debut feature.

Laura is 25 years old. She’s a journalist, single, living
and working in a small apartment in Mexico City.
After a series of short-lived affairs, Laura meets Arturo.
After the first time they make love, she is left deeply
unsettled. They embark on an intense and passionate
sexual relationship, in which pleasure, pain and love
merge. As days go by, which Laura conscientiously
crosses out in a calendar, her secret past resurfaces,
pushing Arturo to the limit. Winning the coveted
Camera d’or at Cannes in 2010 awarded to the best
debut feature, Leap Year is a bold, minimalist study of
urban alienation that sidesteps any trace of eroticism to
ensure that it is not about sexual perversion, but about a
desperately lonely woman, who might have traumas
from her haunting past. All we know for sure is that
February 29 is the anniversary of her father’s death.
Director Michael Rowe built the film upon two “very
solitary, closed characters, products of a society that sees
sex more as a recreational activity than as a means to
create or explore intimacy. It is most-definitely a love
story about a relationship of power between a woman
and a man, but at the same time in many ways it’s a
metaphor for the complex victimizer-victim dichotomy
that I think is at the very heart of Mexican national
identity.”
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HİZMETÇİ
HANYO
THE HOUSEMAID
GÜNEY KORE SOUTH KOREA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 107’
Yönetmen Director: Im Sang-soo Senaryo Screenplay: Sang-soo
IM Görüntü Yön. Director of Photography: Lee Hyung-deok Kurgu
Editing: Lee Eun-soo Müzik Music: Hong-jıp Kım Oyuncular Cast:
Jeon Do-youn, Lee Jung-jae, Youn Yuh-jung, Woo Seo Yapımcı
Producer: Jason Chae Yapım Production Co.: Mırovısıon Inc.
Dünya Hakları World Sales: Mırovısıon Inc.

Im Sang-soo
1962’de doğdu. Yonsei Üniversitesi’nden
sosyoloji dalında mezun olduktan sonra Kore
Sinema Akademisi’nde okudu. Park Jong-won’un
yönetmenliğini yaptığı Guro Arirang’ın (1989)
senaryosunu yazdı, Kim Young-bin ve Im Kwontaek’in filmlerinin setlerinde çalıştı. İlk uzun
metrajlı filmi Girls’ Night Out’tan Tears (2000), A
Good Lawyer’s Wife (2003), The President’s Last
Bang’e (2005) Kore toplumunun ironilerini ve hastalıklarını
eleştirirken bir yandan da ana karakterlerinin özgür cinsel istekleri
veya hasta edici politik huzursuzluklarını gözler önüne serdi.
Hizmetçi (2010) gerek ülkesinde gerekse uluslararası alanda hem
eleştirmenlerden övgü alan, hem de ticari alanda başarı sağlayan
yönetmenin son filmidir.
Born in 1962. He majored in Sociology at Yonsei University and
studied film at the Korean Academy of Film Arts. He wrote the
script of Guro Arirang (1989), directed by Park Jong-won, and
worked on the sets of movies by Kim Young-bin and Im Kwon-taek.
From his feature debut Girls’ Night Out, Tears (2000), A Good
Lawyer’s Wife (2003) to The President’s Last Bang (2005), he has
depicted the liberal sexual desires or the hounding political
restlessness of his lead characters while critiquing the ironies and
maladies of Korean society. He earned both critical and commercial
acclaims internationally and at home. The Housemaid (2010) is his
latest feature.

Evin hanımı hamileyken yakışıklı beyefendinin yarım
kalan cinsel doyumunu genç hizmetçisi sağlarsa ne olur?
Üstelik Çin ve Kuzey Kore gibi iki politik canavarla ruhu
kuşatılmış Güney Kore’de vahşi kapitalizm her şeyi elde
etmeye alışkın bir üst sınıf yarattıysa! Bir film için şimdiye
kadar ülkede inşa edilmiş en büyük ve pahalı set olan
hightech malikânede geçen bu erotik thriller, kara mizahı
da ihmal etmiyor. Kim Ki-young’un 1960 yılında çektiği
aynı adlı kült filmden günümüze olağanüstü bir
prodüksiyon ve şaşaalı sinematografiyle uyarlanan
Hizmetçi’de basit ama yoğun olaylar dizisini yüreğimiz
ağzımızda izliyoruz. Gözü kara işadamı, hırslı karısı ve
saflığını yavaş yavaş yitiren ana karakter Eun-yi dışında
olağanüstü oyunculuklarıyla evin küçük kızı, kâhyası ve
kayınvalide rolleri de iyilik, durumu idare etme ve kötülük
konusunda seyirciyi fazlasıyla doyuruyor. Tabii
kahramanımız kolay lokma olmadığını kanıtladıktan
sonra işler iyice sarpa sarınca insan Sang-soo’nun yerine
tecrübeli bir Japon yönetmenin agresif dokunuşlarını
aramıyor değil, bir de aynı sektöre eğilen Sebastian
Silva’nın La Nana’sının orijinalliğini.
– Ruggero Calich
What would happen if the young housemaid provides
satisfaction for the unfulfilled sexual needs of the
handsome master of the house while the lady of the
house is pregnant? Especially if the wild capitalism in
South Korea, a country whose soul is surrounded by two
political monsters such as China and North Korea, has
created an upper class that is used to obtaining
everything it desires! This erotic thriller, which does not
omit black humor, takes place in a high-tech mansion,
the most expensive and largest film set ever built in this
country. We watch with excitement as the simple yet
intense series of events unroll in The Housemaid, which
was adapted with extraordinary production and
sumptuous cinematography from Kim-ki Young’s 1960
cult film. Besides the characters of the daredevil
businessman, his ambitious wife, the film’s main
character Eun-yi, who slowly loses her naiveté, the
viewer is left satisfied about kindness, managing the
situation, and malice also thanks to the outstanding
performances by the actors in the roles of the house’s
young daughter, the butler, and the mother-in-law. Of
course, after our heroine proves that she is no easy
meat, things get complicated. At this point, instead of
Sang-soo, one looks for the aggressive touch of an
experienced Japanese director and the originality of
La Nana by Sebastian Silva, who focuses on the same
career field.
– Ruggero Calich
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ATTENBERG

YUNANİSTAN GREECE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Athına Rachel Tsangarı Senaryo Screenplay:
Athına Rachel Tsangarı Görüntü Yön. Director of Photography:
Thymıos Bakatakıs Kurgu Editing: Sandrıne Cheyrol & Matt
Johnson Oyuncular Cast: Arıane Labed, Vangelıs Mourıkıs,
Evangelıa Randou, Yorgos Lanthımos Yapımcılar Producers:
Angelos Venetıs, Iraklıs Mavroıdıs, Yorgos Lanthımos,
Athına Rachel Tsangarı, Marıa Hatzakou Yapım Production
Co.: Haos Fılm, Falıro House Productıons, Boo Productıons,
Stefı Productıons Dünya Hakları World Sales: The Match
Factory

Athına Rachel Tsangarı
Yunanistan’da doğdu. Selanik’teki Aristo
Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi gördü. New
York Üniversitesi’nde tiyatro okudu. Teksas
Üniversitesi Film Yapımı Bölümü’nde yüksek
lisansını tamamladı. Uluslararası Cinematexas
Kısa Film Festivali’nin ortak kurucusu ve aynı
festivalde sanat yönetmeni olarak görev yaptı.
Dans ve tiyatro için geniş ölçekli gösterimler ve
mekâna özel yerleşimler tasarlıyor. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları
Açılış Töreni’nin projeksiyon tasarımını ve video yönetmenliğini
üstlendi. Yorgos Lanthimos’un Kinetta (2005) adlı filminin
yapımcılığını üstlendi ve Oscar adayı Köpek Dişi (2009) filminde
yardımcı yapımcı olarak görev aldı. İlk uzun metrajlı filmi The Slow
Business of Going (2000) oldu. Attenberg (2010) Tsangari’nin ikinci
filmi.
Born in Greece. She received a BA in literature from the Aristotle
University of Thessaloniki, studied theatre at New York University
before obtaining her MFA in film production at the University of
Texas. She co-founded and served as artistic director of the
Cinematexas International Short Film Festival. She designs large
scale projections for dance, theatre, and site specific installations.
She was the projections designer and video director for the Athens
2004 Olympic Games Opening Ceremony. She produced the film
Kinetta (2005) by Yorgos Lanthimos, and served as associate
producer on his Oscar-nominee film Dogtooth (2009). Her first
feature film as director was The Slow Business of Going (2000).
Attenberg (2010) is her second feature film.

Deniz kıyısında küçük bir kasabada oturan 23 yaşındaki
Marina’nın, kanserden ölmek üzere olan mimar
babasıyla son derece yakın bir ilişkisi vardır. Edindiği
cinsel bilgiler sadece öpüşme pratikleri yaptığı arkadaşı
Bella’dan gelmektedir. Etrafındaki insanları, hayvanlarla
ilgili yaptığı programlarını severek izleyip taklit ettiği Sir
David Attenbrough gibi gözlemlemektedir. Bella ise
Marina’nın her anlamda en iyi arkadaşıdır, tuhaf
davranışları yüzünden asla ona kızmaz ve her zaman
onun düşünce silsilelerine ya da bazı tuhaf faaliyetlerine
katılır. Marina babasının beklenen ölümü için hazırlık
yaparken, bir yandan da diğer insanlara nasıl
açılabileceğini öğrenmek derdindedir. Bunu sadece
yalnız kalmaktan korktuğu için değil, seks denen şeye
duyduğu merak yüzünden de istemektedir. Evlerine gelen
bir mühendisle cinselliğini keşfetmesi kaçınılmaz olur.
İki erkek ile işbirlikçisi Bella arasında kalan Marina insan
direyinin olağanüstü gizemini araştırır. Ergenlikle ilgili
geleneklere aykırı bir film olan Attenberg, cinsellik ve
ölümü hayatın doğal yönleri olarak kabul eden bir küçük
kadının hikâyesi. Venedik Film Festivali’nde prömiyeri
yapılan filmde Marina’yı muhteşem bir şekilde
canlandıran Ariane Labed En iyi Kadın Oyuncu–Volpi
Kupası’nı kazandı. Filmin yapımını üstlenen ve aynı
zamanda oyuncularından biri olan Yorgos Lanthimos,
Köpek Dişi’nin yönetmeni; senaryo yazarı ve yönetmeni
Athina Tsangari de Köpek Dişi’nin yapımcısı.
In a small, seaside industrial town, 23-year-old Marina
maintains an exceptionally close relationship with her
architect father, who is dying of cancer. Her only sexual
knowledge comes from her friend Bella, with whom she
practices kissing, and she remains an observer of
mankind, emulating Sir David Attenborough whose
animal programs she enjoys. Bella is a true friend in the
best sense of the word, never getting angry at Marina’s
odd behavior and always willing to join her in a train of
thought or some weird action. While preparing for her
father’s imminent death, Marina wants to learn how to
open up to other people as well. Not just because she
fears loneliness, but also because she is curious about
this thing called sex. It is inevitable that Marina
discovers her own sexuality with a visiting engineer.
Caught between the two men and her collaborator,
Bella, Marina investigates the wondrous mystery of the
human fauna. An unconventional coming-of-age film,
Attenberg is the story of a girl-woman who comes to
terms with sex and death as natural parts of life.
Attenberg premiered at the Venice Film Festival, where
it won Ariane Labed, who magnificently brings life to
Marina, the Volpi Cup for Best Actress. Produced and
acted in by Yorgos Lanthimos, director of Dogtooth,
Attenberg is written and directed by the producer of
Dogtooth, Athina Tsangari.
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POLONYA YAPIMI
MADE IN POLAND

POLONYA POLAND / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
Yönetmen Director: Przemyslaw Wojcıeszek Senaryo Screenplay:
Przemyslaw Wojcıeszek Görüntü Yön. Director of Photography:
Jola Dylewska Kurgu Editing: Danıel Zıola Müzik Music: Kuba
Kapsa Oyuncular Cast: Pıotr Waver Jr, Janusz Chabıor,
Przemyslaw Bluszcz Yapımcılar Producers: Pawel Rakowskı &
Rafal Wıdajewıcz Yapım Production Co.: Gruppa Dünya Hakları
World Sales: TVP SA-Telewızja Polska S.A.

Przemyslaw Wojcıeszek
Senaryo ve oyun yazarı, film ve tiyatro
yönetmenidir. İlk senaryosunu Witold Adamek’in
yönettiği Poniedzia ek / Pazartesi (1998) için yazdı.
1999’da TV filmi Zabij ich wszystkich / Hepsini
Öldür’ün senaryo yazarlığını, yönetmenliğini ve
ortak yapımcılığını üstlendi. İlk uzun metrajlı filmi
G o niej od bomb / Bombalardan Daha Gürültülü
(2001) pek çok ödül kazandı. 2004’te, bir sonraki
filmi W dó kolorowym wzgórzem / Renkli Tepeden Aşağı ile Gdynia Film
Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. 2004-2008 arasında
ağırlıklı olarak tiyatro alanında çalıştı ve sekizi kendi eseri dokuz
oyunun yönetmenliğini üstlendi. Doskona e popo udnie / Kusursuz Bir
Öğleden Sonra’yı (2005) yazıp yönetti. Yine senaryosunu da yazdığı
Made in Poland / Polonya Yapımı (2010) son filmidir.
He is a screenwriter, playwright, film and theater director. As a
screenwriter, he debuted in 1998 with a screenplay of Poniedzia ek /
Monday directed by Witold Adamek. A year later, in 1999, he wrote,
directed and co-produced the TV film Zabij ich wszystkich / Kill Them
All. His first feature film G o niej od bomb / Louder Than Bombs
(2001) received many international prizes. In 2004, he got the Best
Director Prize at the Gdynia Film Festival for his next film W dó
kolorowym wzgórzem / Down Colorful Hill. Between 2004 and 2008
he worked mainly in theater, directing nine plays, eight of which he
wrote himself. He wrote and directed Doskona e popo udnie / A Perfect
Afternoon (2005) and later Made in Poland (2010).

Yönetmenin büyük başarı kazanan (ve başlangıçta
senaryo olarak yazılan) 2004 tarihli oyunundan
uyarlanan Polonya Yapımı, Polonya’nın şizofren ruh halini
romantizm, mesih anlayışı, Katolik inancı, sol kanat
idealleri, isyan sevgisi, kompleksler ve tehlike duygusu
eşliğinde ele alırken, modern dünyada ve kendi
hayatlarında tamamen kaybolmuş, anlam bulmaya
çalışan insanların öyküsünü anlatıyor. 2008 yılının
Temmuz ve Ekim ayları arasında Wroclaw’da gerçek
mekânlarda çekilen Polonya Yapımı, Clash, Sex Pistols ve
Massive Attack gibi grupların şarkılarının adını alan
bölümleri ayıran, kırmızı üzerine siyah canlandırma
parçalarla süslenmiş. Filmde on yedi yaşında, papaz
yardımcısı bir genç olan Bogus bir gün uyanır ve dünyaya
vermek istediği tek mesajın “Siktir git!” olduğunu
hisseder. Bu ibareyi alnına dövme yaptırır. Telefon
kulübelerini ve park etmiş araçları tahrip etmek öfkesini
dindirmeyince, yardım bulmak umuduyla örnek
alabileceği otoriter birilerine yönelir. Bunlar arasında
rahip Edmund, eski bir öğretmen olan yalnız alkolik
Wiktor ve eski bir hippi olup onun sorunlarını
görmezden gelen sevgi dolu annesi yer almaktadır.
Bogus, yerel çete üyeleriyle yüzleşerek, bir dost ve mürit
kazanarak ve âşık olarak hayatında hiç yaşamadığı
deneyimleri yaşar.
Adapted from the director’s much-acclaimed 2004 play
(which was originally written as a screenplay)
Przemyslaw Wojcieszek’s Made in Poland is an attempt
at creating an essay about the Polish schizophrenic
mentality, mixing romanticism, messianic beliefs,
Catholicism, left-winged ideals, a love of rebellion,
complexes and a sense of danger. It is also an attempt at
telling the story of people who are completely lost and
who strive to find meaning in the modern world and in
their own lives. Shot in July and October 2008 on
location in Wroclaw, Made in Poland is interspersed
with black-on-red animation that divides it into
sequences named after songs from the Clash, Sex
Pistols and Massive Attack, among others. In the film,
one day, Bogus, a 17-year-old altar boy, wakes up and
realises that the only message he wants to convey to the
world is closed in the phrase “fuck off”. He hence
tattoos it on his forehead. When demolishing of phone
booths and parked cars does not diminish his fury, he
turns toward the authoritative role-models in hope for
help. Among them are the priest Edmund; his former
teacher, a lonely alcoholic, Wiktor; and his loving, exhippie mother, who disregards her son’s distractions. In
a few hours, Bogus experiences more than in his entire
life, facing local gangsters, gaining a friend and a
follower, and falling in love.
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Uyarıcı, sarsıcı, kışkırtıcı filmleri uykuya tercih edenlerin
dört gözle beklediği geleneksel geceyarısı sineması geç
saatlere meydan okuyor. Festival boyunca cumartesi
geceleri saat 24.00’te birer film sizi dehşete düşürüp
uykunuzu kaçıracak.
The tradıtıonal mıdnıght screenıngs antıcıpated by
cınefans who prefer stımulatıng, provocatıve, shockıng
fılms over sleep defy late hours. Throughout the festıval,
every Saturday, a fılm wıll leave you sleepless and
terrıfıed at mıdnıght.

GECEYARISI ÇILGINLIĞI
MIDNIGHT MADNESS

KIYAMET GECESİ
VANISHING ON 7TH STREET

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Brad Anderson Senaryo Screenplay: Anthony
Jaswınskı Görüntü Yön. Director of Photography: Uta Brıesewıtz
Kurgu Editing: Jeffrey Wolf Müzik Music: Lucas Vıdal Oyuncular
Cast: Hayden Chrıstensen, Thandıe Newton, John Leguızamo,
Jacob Latımore, Taylor Groothuıs Yapımcılar Producers:
Norton Herrıck, Celıne Rattray, Tove Chrıstensen Yapım
Production Co.: Herrıck Entertaınment Dünya Hakları World
Sales: IM Global Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

Brad Anderson
Bowdoin College’da etnografik sinema
okudu, Londra’da yapımcılık eğitimi aldı. İlk
uzun metrajlı filmi The Darien Gap, 1996’da
Sundance’te yarıştı. Ertesi yıl Variety’nin
“Takip Edilmesi Gereken, Öncü On Bağımsız
Yönetmen” listesinde yer aldı. 1998’de Next Stop,
Wonderland adlı filmi yine Sundance’te gösterildi.
Diğer yapıtları, gerilim filmi Session 9 (2001),
komedi filmi Happy Accidents (2000) ve uluslararası başarı kazanan
gerilim Makinist’tir (2004). Transiberian / Sibirya Ekspresi (2008)
dünya prömiyerini Sundance’te yaptı. Fringe, The Wire, The Shield,
Treme, Rubicon ve Boardwalk Empire adlı dizilerin bazı bölümlerinin
yönetmenliğini üstlendi. Vanishing on 7th Street / Kıyamet Gecesi
(2010) son filmidir.
He studied ethnographic film at Bowdoin College and film
production in London. His first feature, The Darien Gap, competed
in 1996 at Sundance. The following year, Variety named him one of
the “Ten Leading New Independent Directors to Watch.” Next Stop,
Wonderland was also screened at Sundance in 1998. His other films
are the thriller Session 9 (2001), the comedy Happy Accidents (2000),
and The Machinist (2004), which was an international hit.
Transsiberian (2008) premiered at Sundance. His television credits
include episodes of: Fringe, The Wire, The Shield, Treme, Rubicon and
Boardwalk Empire. Vanishing on 7th Street (2010) is his latest feature
film.

Brad Anderson’ın filmografisinde demiryolunda geçen
aksiyon-macera Sibirya Ekspresi’nin ardından gelen bu
sekizinci yapım, insanoğlunun en ilkel endişelerinden
birine, karanlık korkusuna odaklanan korkutucu bir
kıyamet öyküsü. Açıklanamayan bir elektrik kesintisi
Detroit şehrini karanlığa boğar; güneş doğduğunda
sadece birkaç kişi kalmış ve onların da çevresi, boş
kıyafetlerden oluşan yığınlar, terk edilmiş arabalar ve
uzayan gölgelerle kuşatılmıştır. Gece hayatta kalan bir
avuç yabancının yolları, benzinle çalışan bir jeneratörü ve
yiyecek içecek stoku sayesinde şehirdeki son sığınak
haline gelen köhne bir barda kesişir. Günışığı tamamen
yok olmaya başlarken, karakterler kısa sürede
düşmanlarının karanlığın ta kendisi olduğunu
keşfederler; insan siluetleri şeklinde süzülen gölgeler
tarafından yenilmemek için aydınlıkta kalmaları
gerekmektedir. Yönetmen Brad Anderson’a göre,
korkutucu olan şey karanlığın kendisi değil: “Mesele,
karanlığın ne sakladığı. Bir şey karanlık tarafından
örtüldüğünde onu tanımlayamayız, ne olduğunu
çözemeyiz ve akla yakın bir açıklama bulamayız.
Göremediğimiz şey, en çok korktuğumuz şey olur.
Dünyanın sonunun nasıl olabileceğini gerçekçi bir
şekilde yansıtmaya çalışırken bir yandan da insanları
merakta bırakmak istedik. Kıyamet gelip çattı mı yoksa
olanların bilimsel bir açıklaması var mı?”
The eighth instalment in the filmography of Brad
Anderson that follows the railroad action-thriller
Transsiberian is a terrifying, apocalyptic thriller that taps
into one of humankind’s most primal anxieties: fear of
the dark. An unexplained blackout plunges the city of
Detroit into total darkness, and by the time the sun
rises, only a few people remain –surrounded by heaps
of empty clothing, abandoned cars and lengthening
shadows. A small handful of strangers who have
survived the night each find their way to a rundown bar,
whose gasoline-powered generator and stockpile of food
and drink make it the last refuge in a deserted city. With
daylight beginning to disappear completely, they soon
discover that the enemy is the darkness itself, they must
remain in lighted areas to avoid being devoured by
hovering shadows in the form of human silhouettes.
The darkness itself is not necessarily what is
frightening, according to director Brad Anderson: “It’s
what the darkness is hiding. When something is veiled
by darkness, we can’t describe it, we can’t put a finger
on it and we can’t intellectualise it. What we can’t see
becomes what we fear the most. We wanted to create a
realistic depiction of what the end of the world could be,
but we also wanted to keep people guessing. Has the
Apocalypse arrived or is there a scientific explanation
for what’s happening?
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KOĞUŞ
THE WARD

ABD USA / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 88’
Yönetmen Director: John Carpenter Senaryo Screenplay: Mıchael
Rasmussen & Shawn Rasmussen Görüntü Yön. Director of
Photography: Yaron Orbach Kurgu Editing: Patrıck McMahon
Müzik Music: Mark Kılıan Oyuncular Cast: Amber Heard, Mamıe
Gummer, Danıelle Panabaker, Laura-Leıgh, Lyndsy Fonseca
Yapımcılar Producers: Doug Mankoff, Peter Block, Mıke
Marcus, Andrew Spauldıng Yapım Production Co.: Echo Lake
Entertaınment Dünya Hakları World Sales: Fılm Natıon Türkiye
Hakları Turkish Rights: D Productıons

John Carpenter
New York’ta, Carthage’de doğdu. Batı Kentucky
Üniversitesi’nden (WKU) sonra Los Angeles’taki
Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Sinema
Okulu’na devam etti. 1975’te ilk filmi Dark Star’ı
çekti. Korku türünde yeni ufuklar açan Halloween
(1978) ile büyük ivme yakaladı. Diğer filmleri
arasında büyük bölümünün senaryolarına ve
müziklerine de imza attığı The Fog / Sis (1980),
Escape From New York / New York’tan Kaçış (1981), The Thing / Şey
(1982), Christine (1983) ve Big Trouble in Little China (1986)
bulunmaktadır. Prince of Darkness / Karanlıklar Prensi (1987), In the
Mouth of Madness / Çılgınlığın Ötesinde (1994) ve Vampires (1996)
bağımsız çalıştığı dönemde çektiği filmlerdir. Ayrıca Eyes of Laura
Mars / Laura Mars’ın Gözleri (1978) adlı filmin senaryo
yazarlarındandır. TV için Masters of Horror’un iki bölümünü
yönetmiştir. The Ward / Koğuş (2010) son filmidir.
He was born in Carthage, New York. He attended Western
Kentucky University followed by the USC School of Cinema in Los
Angeles. His first film was Dark Star (1975). His breakthrough film
was Halloween (1978), the seminal horror film. Other works include
The Fog (1980), Escape From New York (1981), The Thing (1982),
Christine (1983), and Big Trouble in Little China (1986), many of
which he also scripted and scored. His films during an independent
period include Prince of Darkness (1987), In the Mouth of Madness
(1994) and Vampires (1996). He co-wrote Eyes of Laura Mars (1978).
For TV, he directed two episodes of Masters of Horror. The Ward
(2010) is his latest film.

Koğuş, korkunun ustası John Carpenter’ın Ghost of
Mars’tan bu yana çektiği ilk film; aynı zamanda Dark
Star’dan bu yana Panavision olarak çekilmemiş ilk uzun
metrajlı filmi. Olaylar 1966 yılında, psikolojiye daha ilkel
bir yaklaşımın yaygın olduğu bir zamanda geçiyor.
Kristen adındaki genç bir kadın gizemli ve ölümcül bir
hayalet tarafından taciz edildiği bir akıl hastanesinde
kalmaktadır. Diğer hastalar, yani çocuksu ve içine
kapanık Zooey, titiz sanatçı Iris, flörtöz Sarah ve özgür
ruh Emily de tehdit altındadır. Tehlike usul usul
yaklaşırken Kristen bu hayaletin, düşündüğünden daha
karanlık bir yanı olabileceğinden şüphelenir. Kaçmaya
çabalarken, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar
vahim ve korkunç bir gerçeği açığa çıkaracaktır. 2009
yazında, Washington’daki Spokane’in hemen dışında
bulunan ve bir kısmı hâlâ tehlikeli akıl hastalarına ev
sahipliği yapan, 1891’de inşa edilmiş Doğu Washington
Eyaleti Akıl Hastanesi’nde çekilen Koğuş, yönetmenin
klasik öğelerinin izlerini taşıyor: Yalnız kalma, paranoya
ve sinemasal bir labirentte, bir kol boyu mesafede
gizlenen tehlikeler. Carpenter on yıl sonra beyaz perdeye
dönme kararı almasını TV dizisi Masters of Horror’un
yaratıcısı Mick Harris’e bağlıyor: “Onlar çok düşük
bütçeli, hızla çekilen projelerdi ve sayelerinde çok
eğlendim. Bu işin eğlenceli olduğunu, bu numaraları
düşük bütçeli bir sinema filminde de yapabileceğimi
düşündüm.”
Master of horror John Carpenter’s first full-length
feature film since Ghosts of Mars (2001), and his first
feature not shot in Panavision since his debut Dark Star
(1974) uses 1966 as a period setting, a time when a
cruder approach to psychology was common. The Ward
is an intense psychological thriller set in a mental
institution where a young woman, Kristen, is haunted
by a mysterious and deadly ghost. Her companion
patients, Zooey, childlike and withdrawn, Iris, artistic
and proper, flirtatious Sarah and the free-spirit Emily
are also at risk. As danger creeps closer, she comes to
realise that this ghost might be darker than she could
have imagined. As she struggles to escape, she will
uncover a truth far more dangerous and horrifying than
anyone could have imagined. The film was shot during
summer 2009 on and around the 1891 Eastern
Washington State Mental Hospital grounds outside
Spokane, Washington, part of it still being used for the
criminally insane. The Ward is classic Carpenter –
isolation, paranoia and unseen dangers lurk just out of
reach in a cinematic maze. Carpenter credits Mick
Harris, the creator of the TV series Masters of Horror for
his decision to return to cinema in a decade: “Those
were low-budget, fast-shooting projects and I enjoyed
them greatly. I though this is fun –I could do this on a
low-budget film!”
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ISSIZ EV
LA CASA MUDA
THE SILENT HOUSE
URUGUAY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 79’
Yönetmen Director: Gustavo Hernández Senaryo Screenplay:
Oscar Estevez Görüntü Yön. Director of Photography: Pedro
Luque Kurgu Editing: Gustavo Hernández Müzik Music: Hernán
González Oyuncular Cast: Florencıa Coluccı, Abel Trıpaldı,
Gustavo Alonso Yapımcı Producer: Gustavo Rojo Yapım
Production Co.: Tokıo Fılms Dünya Hakları World Sales: Elle
Drıver

Gustavo Hernández
1973’te Uruguay’ın başkenti Montevideo’da
doğdu. Uruguay Emek Üniversitesi’nde
Toplumsal İletişim ve daha sonra Uruguay
Sinema Okulu’nda yönetmenlik eğitimi gördü.
Corazón delator (1999), Informe (2000) ve birçok
ödül kazanan La carta (2001) gibi kısa filmleri
yönetti. Daha sonra Uruguaylı gruplara çektiği
müzik klipleriyle tanındı. Bir süre yönetmen
yardımcısı olarak çalıştı. 2006’da yapım şirketi Tokio Films’in kurucu
ortaklarından oldu. Sessiz Ev (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
Born in 1973 in Montevideo, Uruguay. He studied Social
Communication at Uruguay Labour University, and later Directing
at Uruguay Film School. He made several short films including
Corazón delator (1999), Informe (2000) and La carta (2001) which
won several awards. He was later recognised with several music
videos he made for Uruguayan bands. He worked several years as
assistant director. He co-founded the production firm Tokio Films
in 2006. The Silent House (2010) is his debut feature-length film.

Issız Ev yaklaşık 6.000 dolarlık son derece düşük bir
bütçeyle çekildi. Daha önce işlenmemiş tarzda bir
psikolojik dehşetin derinliklerine dalan filmin hikâyesi tek
bir kesintisiz ve korkunç planda anlatılıyor. Fotoğraf
makinesiyle (Canon EOS 5D Mark II) çekilmiş Latin
Amerika’daki ilk, dünyadaki ise az sayıda filmden biri
olan Issız Ev’in konusu aslında çok basit: Laura ve babası
yakında satılacak olduğu için onarmak üzere hiçliğin
ortasında, tuhaf bir eve gelirler. Ertesi sabah tadilata
başlamak için geceyi orada geçireceklerdir. Bir ses duyan
baba ne olduğunu anlamak için yukarı çıkarken Laura
aşağıda kalır. O andan sonra korkunç bir sır ortaya
çıkana kadar kan akar ve dehşet sürer. Uruguay’daki
küçük bir kasabada yaşanan gerçek olaylara dayalı Issız
Ev’de yönetmen Hernández çocukluk korkularından
esinlenmiş: “Yıllar önce çocukken bir gece evimizin ara
katından gelen garip bir ses duydum. Kısık bir sesti ama
beni neredeyse felç etti. Tüm duyularım belki birkaç
saniye süreyle ama bence saatlerce uyarıldı. İlk kez
katıksız ve saf bir korku hissediyordum. Issız Ev bu gerçek
korkunun korku filmi türü üzerinden gerçek zamanlı
deneyimlenmesi fikri üstüne kurulu.”
The Silent House is directed and produced at an
amazingly low budget of US$ 6,000. Digging deeply
into the unexplored subject of psychological terror, its
story runs through a terrifying single continuous shot.
The film is therefore the first one in Latin America and
one of a few in the world to have been filmed by a
photograph camera: the Canon EOS 5D Mark II. The
premise of the film is fairly simple: Laura and her father
arrive at a cottage, which seems to be off the beaten
track, in order to renovate it since its owner will soon
put it on sale. They will spend the night there in order
to start the repairs the following morning. Upon
hearing a sound, the father goes up to see what is going
on, while she remains downstairs. And blood flows, and
terror ensues, until a horrid secret is revealed. Based on
a true story that happened in a small village in Uruguay,
The Silent House was inspired by the childhood fears of
director Hernández: “One night years ago when I was a
child, I heard a strange sound coming from the
mezzanine of my house, a faint sound but it paralyzed
me completely. All my senses were alerted for a couple
of seconds which seemed hours to me. It was the first
time that I felt a different fear, raw and basic. The Silent
House arises from the premise to experience this real
fear in real time, through the horror genre.”

238

Çığlık 4, Wes Craven tarafından yaratılan ve yönetilen,
Kevin Williamson tarafından yazılan, Cadılar Bayramı film
serisinden ve 1990’ların Gainesville Ripper
cinayetlerinden ilham alan Çığlık serisinin dördüncü
filmi. Filmlerin kahramanı ise Neve Campbell tarafından
canlandırılan ve Ghostface (Hayalet Surat) isimli, Cadılar
Bayramı kostümü giyen psikopat bir seri katilin
öldürmeye çalıştığı Sidney Prescott. Çığlık 4’ün yeni bir
üçlemenin ilk filmi ve “Çığlık tarihinde yeni bir dönüm
noktası” olması amaçlanmış. Çığlık 3 ile Çığlık 4 arasında
geçen on sene boyunca “gerçek” Ghostface cinayetlerine
bir yenisi eklenmemiş ve Sidney hayatına kaldığı yerden
devam edip ruh sağlığını geri kazanabilmek amacıyla bir
de kişisel gelişim kitabı yazmıştır. Kitap turnesinin son
ayağında Woodsboro’ya geri dönen Sidney, Şerif Dewey
ve hava durumu sunucusu Gale Riley ile buluşur. Tabii ki
dönüşü, etrafındaki herkesi öldüreceğini ima eden
Ghostface’ten gelen bir telefonla başlayan bir dizi kanlı
olayı da tetikler. Etrafında neler olduğunu anlayabilmesi
için önce sinemada korku türünün nasıl bir yol aldığını
anlamalıdır. İlk çıktığında çok büyük bir ticari başarı
yakalayan Çığlık, 1996’nın en çok kazanan filmlerinden
oldu. Komedi içeren hiciv ve ciddi korku türlerinin etkin
bir karışımı olan film, slasher filmi geleneklerini de
hicvederek dünyanın dört bir yanındaki eleştirmenlerden
tam not aldı.
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ÇIĞLIK 4
SCRE4M

ABD USA / 2011 / 35 mm / Renkli Colour / 103’
Yönetmen Director: Wes Craven Senaryo Screenplay: Ken
Wıllıamson Görüntü Yön. Director of Photography: Peter Demıng
Kurgu Editing: Peter McNulty Müzik Music: Marco Beltramı
Oyuncular Cast: Neve Campbell, Davıd Arquette, Courteney
Cox, Emma Roberts, Hayden Panettıere, Anthony Anderson,
Alıson Brıe, Adam Brody, Rory Culkın Yapımcılar Producers:
Wes Craven, Kevın Wıllıamson, Iya Labunka Yapım Production
Co.: Corvus Corax Productıons, Dımensıon Fılms, Mıdnıght
Entertaınment Dünya Hakları World Sales: The Weınsteın
Company Türkiye Hakları Turkish Rights: D Productıons

Wes Craven
1939’da Cleveland’da doğdu. Illinois’teki
Wheaton Üniversitesi’nin İngilizce ve Psikoloji
bölümlerinden mezun oldu. Johns Hopkins
Üniversitesi’nde felsefe ve yazarlık alanında
yüksek lisans yaptı. Film endüstrisinde ses
kurgucusu olarak başladığı ilk işinden önce kısa
bir süre İngilizce ile insan ve toplum bilimleri
dersleri verdi. Elm Sokağında Kabus, Çığlık serisi,
Tepenin Gözleri, Brooklyn’de Vampir, Yılan ve Gökkuşağı ve Merdiven
Altındakiler gibi pek çok ünlü korku filminin yaratıcısıdır. Çığlık 4
(2011) son filmidir.
Born in 1939 in Cleveland. He earned an undergraduate degree in
English and Psychology from Wheaton College in Illinois, and a
masters degree in Philosophy and Writing from Johns Hopkins
University. Prior to landing his first job in the film industry as a
sound editor, he briefly taught English and humanities. He is
known as the creator of numerous and famed horror films
including A Nightmare on Elm Street, the Scream films, The Hills
Have Eyes, Vampire in Brooklyn, The Serpent and the Rainbow, and
The People Under the Stairs. Scre4m (2011) is his latest film.

Scre4m is the fourth instalment in the Scream series,
directed and conceived by Wes Craven, written by Kevin
Williamson, inspired by the Halloween film series and
the Gainesville Ripper murders of 1990. The heroine of
the films is Sidney Prescott (played by Neve Campbell),
attempted to be killed by Ghostface, a psychopathic
serial killer wearing a Halloween costume. Scre4m is
intended to be the first of a new trilogy, “a whole new
chapter in Scream history.” Within the ten years that
have passed between Scream 3 and Scre4m there have
been no “real life” Ghostface murders, and Sidney has
moved on, even wrote a self-help book to heal herself.
On the last stop of her book tour, she returns to
Woodsboro meeting Deputy Dewey and weathergirl
Gale Riley. Of course, her return triggers a series of
events, starting with a phone call from Ghostface, who
hints that everyone around her will die. In order to
figure out what’s happening around her, she will have
to figure out where the genre of horror is now. The first
Scream had become a major commercial success upon
its release, and was one of the highest grossing films of
1996. Being an effective hybrid of laughable satire and
legitimate scare, it satirized slasher film conventions,
and was also highly acclaimed by many critics
worldwide.
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Uluslararası çocuk filmi festivallerinde beğeni toplayan
bu yapımlar aile boyu izlenebilecek filmlerin en iyi, en
yeni, en sürükleyici, en öğretici olanları.
Acclaımed by audıences at ınternatıonal chıldren’s fılm
festıvals, these are the best, the latest, the most engagıng
and educatıve fılms, whıch also appeal to famılıes.

Tema Sponsoru Theme Sponsor
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SEVİMLİ GEMİ: DENİZDEKİ HAZİNE
ELIAS OG JAKTEN PÅ HAVETS GULL
ELIAS AND THE TREASURE
OF THE SEA
NORVEÇ NORWAY / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Lıse I. Osvoll Senaryo Screenplay: Anne
Elvedal & Lıse I. Osvoll Kurgu Editing: Benjamın Sjur Blom
Müzik Music: Gaute Storaas Seslendirenler Voices: Mıkael
Aksnes-Perhson, Elısabeth Moberg, Sıdney Louıse Lange, Atle
Antonsen, Fredrık Steen, Dennıs Storhøı, Yngve Marcussen
Yapımcılar Producers: John M. Jacobsen & Sveınung Golımo
Yapım Production Co.: Fılmkameratene AS Dünya Hakları World
Sales: AB Svensk Fılmındustrı Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir
Film Kaynak Print Source: Norwegıan Fılm Instıtute

Kışın balık avlama mevsimi başlıyor ama Rahat Körfez’in
geleceği tehlikede; kapanma tehlikesinden kurtulmak
için bu yıl bol bol balık yakalamaları gerekiyor. Gel gör
ki denize açılır açılmaz son derece modern trol
gemilerinden oluşan koca bir filoyla karşı karşıya
kalıyorlar. Filo, Rahat Körfez’in hemen kuzeyinde gizlice
yeni bir balıkçı limanı açarak kahramanlarımızı işsiz
bırakmak isteyen kötü Kutup Kraliçesi’ne ait. Ama Kutup
Kraliçesi sadece balıkların peşinde değil, asıl niyeti batık
bir hazineyi bulmak. Bunun için, gönülsüz asistanı mini
denizaltı Gaddy’yi, hazinenin yeri hakkında bir şeyler
bildiğinden şüphelendiği Elias’ı gözetlemesi için körfeze
gönderiyor. Elias hazinenin yerini anlıyor ve balıkçı
teknelerini gözlediği görev yerini terk edip, hazineyi ilk
bulan tekne olarak batık altınla Rahat Körfez’i kurtarmayı
umuyor: Rahat Körfez’i ve arkadaşlarını zamanında
kurtarabilecek mi, yoksa uğruna savaştığı her şeyi kayıp
mı edecek? Bu devam filminde cesur küçük kurtarma
teknesi Elias ve arkadaşları, Rahat Körfez’in tüm balıkçı
teknelerinin hurda olarak Çin’e gönderileceği bir darbeyi
atlatıyorlar.
It’s the start of the winter fishing season, and Cozy
Cove’s future is threatened –they have to bring in a
good catch this year in order to avoid being closed
down. As soon as they put to sea, however, they are
overwhelmed by a huge fleet of ultra-modern trawlers.
The fleet belongs to the evil Polar Queen who has
secretly built a brand new fishing harbour just north of
Cozy Cove in order to drive them out of business. But it
is more than just fish she is after. What she really wants
is to find a sunken treasure, and suspecting that Elias
might know something of its whereabouts, she sends
her reluctant assistant, Gaddy the mini-sub, to spy on
him. Elias gets wind of the treasure, and abandoning
his post watching over the fishing boats, sets off in the
hopes of finding it first and using the sunken gold to
save Cozy Cove. Will he be in time to save Cozy Cove
and his friends, or will he lose all he has fought for? In
this the second film about the brave little rescue boat
Elias and his friends will overcome a coup involving
sending all the Cozy Cove fishing boats as scrap iron to
China.

Lıse I. Osvoll
Grafik tasarımı eğitimi aldı. 2004’e kadar grafik tasarımcı olarak
çalıştı. Elias TV dizilerinde önce senaryo yazarlığı, sonra yardımcı
yönetmenlik yaptı. Elias and the Royal Yacht adlı animasyon filmin
yardımcı yönetmenliğini yaptı. 2003 ve 2004 yıllarında One Second ve
A Newborn Nightmare adlı iki kısa filmin yönetmenliğini üstlendi.
Sevimli Gemi: Denizdeki Hazine (2010) son filmidir.
She was educated as a graphic designer. She worked as graphic
designer until 2004. She gradually advanced to work as screenplay
writer and co-director of the Elias TV series. She was co-director of
the animation film Elias and the Royal Yacht. In 2003 and 2004,
she animated and directed the two short films One Second and
A Newborn Nightmare. Elias and the Treasure of the Sea (2010) is her
latest film.
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RÜYALARIMI ÇALDILAR
DAS SANDMÄNNCHENABENTEUER IM TRAUMLAND
THE SANDMAN AND THE LOST
SAND OF DREAMS
ALMANYA-FRANSA GERMANY-FRANCE / 2010 / DCP / Renkli
Colour / 83’
Yönetmenler Directors: Sinem Sakaoğlu & Jesper Møller Senaryo
Screenplay: Katharına Reschke & Jan Strathmann Görüntü Yön.
Director of Photography: Angela Poschet Kurgu Editing: Rıngo
Hess Müzik Music: Olıver Heuss Yapımcı Producer: Jan Bonath
Yapım Production Co.: Scopas Medıen Dünya Hakları World Sales:
Bac Fılms

Sinem Sakaoğlu
Animasyon sevdasına 2000’de hikâyesi, tasarımı ve canlandırması
kendine ait olan kısa stop-motion canlandırma film Eva ile tutuldu.
2004’te Hamburg Animasyon Okulunda iki boyutlu canlandırma
eğitimi aldı. Mezuniyet filmi Bo Hamburg Animasyon Ödülleri’nde
birinci oldu. Rüyalarımı Çaldılar (2010) ilk uzun metrajlı filmidir.
She is a filmmaker who caught the animation bug in 2000 with
her first stop-motion short Eva whose story, design, and animation
belonged to her. In 2004, she studied traditional 2D animation at
Animation School Hamburg. Her graduation film Bo received first
place at Hamburg Animation Awards. Sandman and the Lost Sand of
Dreams (2010) is her directorial debut.
Jesper Møller
Avrupa’nın lider animasyon şirketlerinden A. Film A/S’de çalıştı.
1997’den bu yana burada Avrupa ve Amerika animasyon endüstrisi
odaklı uzun metraj animasyon direktörlüğü ve yaratıcı şefliğini
yürütüyor. Tüm bu süre boyunca ayrıca bazı reklam, TV dizisi ve
öğretici programın da yönetmenliğini, storyboard çizimlerini ve
canlandırmasını üstlendi.
He has worked with leading European animation company A.
Film A/S. Since 1997, he has been director and creative head of
Feature Animation with special focus on the European and US
animation industry. Throughout the entire period he also engaged
in directing, storyboarding and animating numerous commercials,
TV series and educationals.
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Dünyadaki tüm çocuklar gibi Miko da her gece, Kum
Adam’ın serptiği kumların büyüsü sayesinde Rüya
Ülkesi’ne gider. Ama bir gece şeytani rüya Habumar,
Rüyaların Kumu’nu çalar ve Rüya Ülkesi’nin kontrolünü
ele geçirir. Rüya Ülkesi tehlikededir ve Kum Adam tatlı
rüyalarımızı kurtarabilmek için yardım bulmak
zorundadır... Aslen Doğu Almanyalı olan Kum Adam,
51 yıldır Alman çocuklarını kumuyla uyutan kült bir TV
figürü. Filmdeki ana karakterlerden olsa da hikâyenin asıl
kahramanı o değil. Film, korkularını yenen küçük Miko ve
rüyaların gücü hakkında bir yol hikâyesi üslubuyla
anlatılmış. Sonuçta kimse rüyalarında pragmatik olamaz;
bir kapıyı açarsın ve kendini bir ormanda bulursun! İşte
bu yaklaşım filmin yapımında da korunmuş. Sinem
Sakaoğlu ve Jesper Møller yeni bir çocuk klasiği olmaya
aday, Almanya’nın ilk stop-motion animasyonu
Rüyalarımı Çaldılar üzerinde üç yıl boyunca çalıştı. Doğu
Almanya’dan geriye kalan şeylerden biri olan “Doğulu”
Sandmännchen (Kum Adam), DFF kanalında Doğu
Almanya’nın sonundan sonra da gösterilmeye devam
eden tek televizyon programıydı ve birleşmeden sonraki
yıllarda da Almanya’da “Alman sosyalizminin o eski
güzel günlerinden arta kalan son şey” olarak kült
mertebesine erdi.
Each night, like every other child in the world, Miko
goes to Dreamland thanks to magic sand dispersed by
the Sandman. But one night, the evil dream Habumar
steals the Sand of Dreams and takes control of
Dreamland. Dreamland is in danger, and the Sandman
must find some help to save our sweet dreams...
Sandman is a cult TV figure (originally East German),
who’s been putting German kids to sleep with his sand
for the last 51 years. While he is one of the main
characters in the film, he is not the protagonist of the
story. The film is about Miko, a little boy overcoming
his fears and the power of dreams, and the film is told
as a road movie. One is never pragmatic in his dreams –
you open a door, and you find yourself in a forest! And
this mentality was sustained in the making of the film.
Sinem Sakaoğlu and Jesper Møller have been busy the
last three years working on what is sure to be a new
children’s classic, The Sandman and the Lost Sand of
Dreams, Germany’s first stop-motion feature. One of the
things that survived East Germany was the “East”
Sandmännchen (Sandman). It was the only televised
show that was still broadcast on DFF station during and
after the end of East Germany. In the years after the
reunification, the Sandmännchen achieved a cult status
in Germany as “the last remain from the good old time
of Germany socialism era.”
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Noel Baba emekli olmak istemez, fakat kural kuraldır ve
yerine geçmesi için birini yetiştirmesi gerekmektedir.
Milyonlarca çocuk arasından kazanacak şanslı çocuğun
Nicholas adında, öksüz ve temiz kalpli olması
gerekmektedir. Gezegenin ta öbür tarafında bu
özelliklere mükemmel uyan küçük bir çocuk vardır ancak
kendine güvensizliği ve yükseklik korkusu yüzünden zayıf
bir adaydır. Noel Baba emekli olmaya karar verip yerini
çırağına bırakacak mıdır? Yedi yaşındaki Avustralyalı
Nicholas’ın bir sonraki Noel Baba olma yolunda geçen
inişli çıkışlı macerasını harika bir seyirlik. Nicholas
gelmiş geçmiş en iyi Noel Baba olmak istiyor ve en cesur
çocuğu bile korkutabilecek bu büyük sorumluluğu tam
anlamıyla üstlendiği süreç boyunca kendine dersler
çıkarıyor. Noel Baba’nın Çırağı sizi dileklerin mutlaka
gerçekleştiği ve mutlu sonların bazen başlangıçlar
olduğu bir yere götürüyor. Jan Van Rijsselberge’in
televizyon dizisi SantApprentice’e bağlı kalınarak yapılan
Noel Baba’nın Çırağı her yaşa uygun, yürek ısıtan bir
canlandırma macera filmi.

ÇOCUK MÖNÜSÜ
KIDS’ MENU

NOEL BABA’NIN ÇIRAĞI
L’APPRENTI PÈRE NOËL
SANTA’S APPRENTICE
AVUSTRALYA-FRANSA-İRLANDA AUSTRALIA-FRANCEIRELAND / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Luc Vıncıguerra Senaryo Screenplay:
Alexandre Reverend Kurgu Editing: Célıne Kélépıkıs Müzik
Music: Nerıda Tyson-Chew Yapımcılar Producers: Clément
Calvet, Chrıstıan Davın, Ross Murray, Avrıll Stark, Paul
Young Yapım Production Co.: Gaumont- Alphanım, Avrıll Stark
Ent., The Cartoon Saloon Dünya Hakları World Sales: Gaumont
Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

Santa doesn’t want to retire, but rules are rules and he
must train someone to replace him. The lucky winner,
to be chosen from among millions of children, must be
named Nicholas, be an orphan and have a pure heart.
On the other side of the planet, there is a little boy who
is a perfect match, but his lack of self-confidence and
fear of heights make him a poor contestant. Will Santa
agree to step down, and help his apprentice take his
place? We follow Nicholas, a 7-year-old Australian boy
on his adventure as he struggles with the ups and
downs of being the next Santa Claus. It’s a big
responsibility that would scare the bravest boy. Nicholas
wants to be the best Santa ever and will learn a few
lessons along the way. Santa’s Apprentice takes you to a
place where wishes really do come true and prove that
sometimes happy endings are only the beginning. This
animated movie is based on Jan Van Rijsselberge’s TV
series SantApprentice. Santa’s Apprentice is a heartwarming, animated adventure for the whole family.

İSİMSİZ (FİLM)
UNTITLED (FILM)

İsimsiz (Film), 12. İstanbul Bienali’nin sinema alanında
düzenlediği bir giriş programı. Bienal ile Film Festivali
arasındaki bu işbirliğiyle İstanbul Bienali’nin bugüne
kadar görsel sanatlara yaptığı vurgunun daha geniş bir
kültürel alana taşınması arzulanıyor.
Untıtled (Fılm) ıs a cınematıc prevıew of the 12th Istanbul
Bıennıal. The collaboratıon wıth the 30th Istanbul Fılm
Festıval stems from the desıre to wıden the Istanbul
Bıennıal beyond ıts usual focus on the vısual arts ınto a
larger cultural manıfestatıon.

Luc Vıncıguerra
1990-1991 yıllarında Fil Babar canlandırma
dizisinin tasarım sanatçısı olarak çalıştı. Paris’teki
Görsel ve Ticaret Okulu Les Gobelins’de eğitim
gördü. Léo et Popi (1996), Martin Morning (2003),
Zombie Hotel (2005) ve SantApprentice (2006)
gibi birçok televizyon dizisi yönetti. Noel Baba’nın
Çırağı ilk uzun metrajlı filmidir.
He worked as layout artist for the animation
series Babar in 1990-1991. He studied at the Parisian School of
Image and Commerce, Les Gobelins. He directed many TV series
including Léo et Popi (1996), Martin Morning (2003), Zombie Hotel
(2005) and SantApprentice (2006). Santa’s Apprentice (2010) is his
first feature film.
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İstanbul Bienali işbirliğiyle In collaboration with the Istanbul Biennial

İSİMSİZ (FİLM)
UNTITLED (FILM)

İstanbul Bienali ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle
düzenlenen İsimsiz (Film), 12. İstanbul Bienali’nin
sinema alanındaki bir ön izlemesi. Bu işbirliği, İstanbul
Bienali’nin bugüne kadar görsel sanatlara yaptığı
vurguyu diğer sanatsal alanları da içeren daha geniş bir
kültürel alana taşıma isteğinden doğdu.
12. İstanbul Bienali (17 Eylül-13 Kasım 2011) hem
biçimsel olarak yenilikçi hem de siyasal açıdan sözünü
esirgemeyen yapıtlara odaklanarak sanat ile siyaset
arasındaki ilişkiyi inceleyecek. Sanatsal üretimi bu tür bir
anlayışın en güçlü örneklerinden olan Kübalı-Amerikalı
sanatçı Felix Gonzalez-Torres’in (1957-1996) yapıtları
bienalin ana ilham kaynağını oluşturuyor. Bienalin başlığı
olan İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011 de GonzalezTorres’in çoğu yapıtını adlandırma biçimine bilinçli bir
gönderme yapıyor.
İsimsiz (Film) İstanbul Bienali’nin tarihleri dışında
gerçekleşecek bir dizi birbiriyle bağlantılı etkinliğin ilki.
Diğer etkinlikler arasında yaz döneminde İstanbul’da
yapılacak ve Gonzalez-Torres’in yapıt ve fikirlerini
yakından tanıyan küratörlerin, yazarların ve sanatçıların
katılacağı İsimsiz (FGT) başlıklı bir günlük bir seminer de
yer alacak.
12. İstanbul Bienali beş karma sergi ve yaklaşık 45
kişisel sunumdan oluşacak. Kendi bağımsız mekânlarına
sahip karma sergilerin her biri, kendi içinde yoğun bir
ilişkiler ağı taşıyan bir kabin sergisi havası taşıyacak. Bu
kabin sergileri bir araya geldiklerinde bienalin tamamı
açısından konusal birer dayanak işlevi görecek. Karma
sergilerin başlıkları “İsimsiz” (Pasaport), “İsimsiz” (Ross),
“İsimsiz” (Ateşli Silahla Ölüm), İsimsiz (Soyutlama) ve
İsimsiz (Tarih) olarak belirlendi.
İsimsiz (Film) programının her bir bölümü bu
başlıklara karşılık gelecek şekilde adlandırıldı. Programda
yer alan on uzun metrajlı film belirgin olarak siyasal
içerik taşıyor; ayrıca bu filmlerden her biri kendi üretim
yöntemlerinin biçimsel gelenek ve alışkanlıklarının
gözden geçirilmesini sağlayacak öneriler getiriyor. Bu
filmlerin hepsini birbirine bağlayan nitelik, 21. yüzyılda
toplumsal, siyasi ve kültürel hayat hakkında
düşünmemize yardımcı olacak, radikal düzeyde eleştirel
bakış açıları sunmaları. Bu kişisel ve çoğu kültürel olarak
kendine özgü bir alana ait ama evrensel anlaşılabilirliğe
sahip filmler, kişisel kaderi mahrem ve şiirsel bir ifadeyle
dile getiren anlatılardan, hasmane, bariz bir biçimde
yıkıcı ve bağlı olduğu ideolojiyle dolup taşan
manifestolara uzanan geniş bir sanatsal bakış açısı
yelpazesinden seçildi. Programdaki filmler son altmış
yılın en önemli sinemacılarından bazılarının iç
dünyalarını ve düşünme biçimlerini anlamamıza
yardımcı olacak muazzam bir bakış imkânı sağlıyor.
“İsimsiz” (Pasaport) başlığı altında yer alan iki film
kültürel yabancılaşma, ekonomik göç, bağımlılık ve
iktidar gibi konuları ele alıyor. İki film de baskıdan

kurtularak özgürlüğe kavuşan iki kadının korkunç yaşam
koşullarını izleyiciye sunuyor. Kara Kız (yönetmen
Ousmane Sembene, Fransa-Senegal ortak yapımı, 1969)
Fransa ile Senegal arasında sömürgecilik dönemi sonrası
iktidar ilişkisini konu alıyor. Genç bir Senegalli kadın,
varlıklı bir ailenin yanında çalışmak üzere Dakar’dan
Fransa’nın Antibes şehrine gelir. Gelişmiş bir kariyer ve
kozmopolit bir hayat biçimi beklentisi, işverenlerinin
ırkçılığıyla karşılaşması ve hizmetçi olmaya zorlanmasıyla
kaybolup gider. Maruz kaldığı yabancılaşma ve sömürü
öyle bir dereceye varır ki, işvereninin evinde intihar eder.
40 m2 Almanya’da (yönetmen Tevfik Başer, TürkiyeAlmanya ortak yapımı, 1986) ise genç bir Türk kadın
göçmen bir işçiyle evlenir ve onunla beraber Almanya’ya
taşınır. İşçi zenginlik ve özgürlük vaat etmiştir ama
bunların yerine, işe giderken onu daireye kilitlemeye
başlar. Kadın yalnızlık içerisinde yaşar, yan komşusuyla
işaret diliyle iletişim kurar. Kocası felç geçirip düşünce
kadın yardım istemez, sakince onun ölüşünü izler. Filmin
sonunda ise apartmandan sokağa çıkar. Hamile, yalnız,
fakir ama özgürdür.
İsimsiz (Soyutlama) ise güçlü siyasi, toplumsal ve
kültürel mesajlar vermek adına görsel soyutlama
aracılığıyla (çoğunlukla monokrom görüntüler) gerçekçi
temsili çok farklı şekillerde göz ardı eden, çok tartışılan
ama pek sık izlenmeyen iki filmi izleyiciye sunuyor. Mavi
(yönetmen Derek Jarman, İngiltere, 1993) Jarman’ın
ölümünden önce çektiği son film. Filmde söz uğruna
görüntüden vazgeçilmiş. Perdeyi kaplayan yekpare,
değişmeyen mavi rengin önünde Jarman, Tilda Swinton,
John Quentin ve Nigel Terry Jarman’ın AIDS ve yaklaşan
ölüm hakkındaki tecrübeleriyle ilgili şiirsel düşüncelerini
aktarıyor. Sade İçin Ulumalar (Yönetmen Guy Debord,
Fransa, 1952) ise diyalog parçacıkları ve anlatısal
olmayan ifadelerin eşlik ettiği birbirini izleyen siyah ve
beyaz karelerden daha saldırgan ve hasmane bir sekans
sunuyor. Filmin sonundaki 24 dakikalık siyah kısım
–görsel imgelemin mutlak reddi– gerçeklikten daha da
radikal bir kopuş sunuyor ve filmin sonunun bir biçim
olarak kullanılabilmesinin ilanı olarak düşünülmüş.
“İsimsiz” (Ross) kültürel açıdan farklı bağlamlarda
–Birleşik Devletler ve İran– gey ve lezbiyen hayata dair
son derece kişisel, günümüz dünyasında cinsel kimliğin
ne olduğundan ve eşcinsel düşmanlığından açıkça
bahseden iki hikâye sunuyor. Otobiyografik bir anlatı
olan Massillon (yönetmen William E. Jones, ABD, 1991)
Ohio’da küçük bir kasabada eşcinsel olarak büyümenin
hikâyesi. Filmde hiç insan yok; yazarın anlatısının
sahnesini boş belediye binaları, otoyollar ve diğer
manzara çekimleri oluşturuyor. Yönetmenin kendi
yetişkinliğe erişme hikâyeleri ile çeşitli Amerikan
eyaletlerindeki fiili livata karşıtı yasalarla ilgili hikâyeler
birbirine geçiyor. Eşcinsel özgürleşme dönemi olarak
bilinse de değişimin iki yaka arası Amerika’sının küçük
kasaba dünyasına pek de bir etkisi olamadığını anlamaya
başlıyoruz. Çıkmaz (yönetmenler Ramin Goudarzi Nejad
ve Mahshad Torkan, İngiltere, 2010) adlı belgeselde
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İranlı yönetmen Kiana Firouz kendini oynuyor.
Hükümete bağlı istihbarat memurları eşcinsellerle
yaptığı röportajların kaydını ele geçirince Firouz’un
lezbiyen olduğu ortaya çıkar ve Firouz eşcinselliğin
idamla cezalandırılabilen bir suç olduğu İran’dan
kaçarak, öğrenim görmek üzere İngiltere’ye gelir.
Anavatanında hakkında bir soruşturma açılmıştır ve geri
dönmek ona imkânsız görünmektedir; İngiltere’den
iltica talebinde bulunur, ama başvurusu reddedilir.
İsimsiz (Tarih) iki önemli ve eleştirel yönetmenin film
alanında tarihin sunumunu ve siyasallığını yansıtmak
adına Marksist bir bakış açısını benimsemelerini
inceliyor. Paris Komünü (yönetmen Peter Watkins,
Fransa, 2000) yönetmenin diğer filmleri gibi, söz
konusu olayın yeniden canlandırılmasına dayalı bir yapıt
ve bir belgesel film; nesnellik ve tarihin sunumu
hakkındaki görüşümüze meydan okumayı amaçlıyor.
Filmde Watkins, işçi sınıfının iktidarı ele geçirme
çabasının ilk örneği olan Paris Komünü’nü yeniden
yaratmaya çalışıyor. Proto-Marksist bir çerçevede
hareket eden işçi topluluğun eylemi, sonunda Fransız
ordusu tarafından şiddetle bastırılır. Lucía (yönetmen
Humberto Solás, Küba, 1968) 1895, 1932 ve 1960’larda
geçiyor ve hepsinin adı Lucía olan üç kadının hayatları
aracılığıyla Küba toplumundaki değişimi yansıtmaya
çalışıyor. Kadınların her biri döneminin belirli tarihsel
ikilemleriyle karşılaştıkça zamanla devrimci bir bilinç
edinir. Üç dönemden her birinin kendine ait bir görsel
üslubu var, ama üç bölüm de Küba toplumunda
kadınların rolünün ülkenin ataerkil değerler sisteminin
doğrudan bir yansıması olduğunu gösteriyor.
“İsimsiz” (Ateşli Silahla Ölüm) 1960’larda çekilmiş ve
farklı açılardan savaş ve şiddet konularını ele alan iki
film içeriyor: Biri saçmacı ve müstehzi, diğeriyse kişisel
ve umut dolu. Jandarmalar (yönetmen Jean-Luc Godard,
Fransa-İtalya ortak yapımı, 1963) savaştan
döndüklerinde zenginliğe kavuşacaklarına dair sahte
sözlerle orduya katılmaya ikna edilmiş iki fakir adamı,
Ulysses ve Michelangelo’yu tanıtarak başlıyor. Başta saf
ve idealist olan bu iki adam evlerine hayal kırıklığına
uğramış, yaralı ve hâlâ fakir halde dönüyor.
Kartpostallarla ve savaş meydanından toplanmış ıvır
zıvırla dolu bir bavuldan başka hiçbir şeyi olmayan ikili
kendilerine ödeme yapılmasını beklerken, sonunda
ülkelerinin savaşı kaybettiğini öğreniyor ve askerken
işledikleri suçların cezası olarak vurularak
öldürülüyorlar. 19 Yaşındaydım (yönetmen Konrad Wolf,
Doğu Almanya, 1968) yönetmenin hayatı etrafında
kurulu bir film ve Kızıl Ordu keşif kolunda bir asker olan
Gregor adında genç bir Almanın hikâyesini anlatıyor.
Çok genç yaşta Hitler Almanya’sından Sovyetler
Birliği’ne kaçan Gregor kendi ülkesinden insanlara karşı
savaşma ikilemiyle karşı karşıya kalır ve kendini hâlâ
doğduğu ve savaşta mağlup olan ülkeyle
özdeşleştirdiğini fark eder. Karşılaştığı ve tanıştığı
Almanları anlamaya çalışır, nihayetinde Almanya’nın
geleceği konusunda umut duymaya başlar. Wolf’un

filminin Godard’ın son derece üslupçu
sinematografisinden ve kurgusundan ilham aldığı
açıktır. Ancak Godard’ın son derece sinik filminin aksine
şiddeti mutlak şekilde kınamaz ve şiddetin siyasi
inançların yayılmasıyla ve ideolojik bir düşmanın
yenilgiye uğratılmasıyla bağlantılarını keşfetmeye çalışır.
– Jens Hoffmann & Adriano Pedrosa

Untitled (Film) is a cinematic preview of the 12th
Istanbul Biennial. This collaboration with the Istanbul
Film Festival stems from the desire to widen the
Istanbul Biennial beyond its usual focus on the visual
arts into a larger cultural manifestation that
encompasses other artistic fields.
The 12th Istanbul Biennial (September 17–
November 13, 2011) will explore the relationship
between art and politics, focusing on works that are
both formally innovative and politically outspoken. The
work of the Cuban-American artist Felix GonzalezTorres (1957–1996) is a clear example of this kind of
artistic practice, and a primary inspiration for the
project. The title of the biennial, Untitled (12th Istanbul
Biennial), 2011, deliberately references the way in
which Gonzalez-Torres named most of his works.
Untitled (Film) is the first of several related events
that will take place outside of the dates of the Istanbul
Biennial. Other events will include a one-day seminar,
Untitled (FGT), which will be held in Istanbul in
summer 2011 and involve a number of curators,
writers, and artists who are close to the work and ideas
of Gonzalez-Torres.
The 12th Istanbul Biennial will include five group
shows and approximately 45 solo presentations. The
group shows will have the character of intimate cabinet
exhibitions, each occupying a distinct space, and
together they will function as thematic anchors for the
biennial as a whole. They will be titled “Untitled”
(Passport), “Untitled” (Ross), “Untitled” (Death by Gun),
Untitled (Abstraction), and Untitled (History).
Each section of Untitled (Film) is correspondingly
titled and presents a pair of films. All 10 films are
politically explicit, yet also aesthetically progressive;
each offers a formal reconsideration of the conventions
of the medium. What connects all of the films is a
radically critical perspective that can aid us in our own
thinking about social, political, and cultural life in the
21st century. These personal, often culturally specific,
yet universally comprehensible films embody a range
of artistic views, from intimate and lyrical accounts of
personal destinies to hostile, explicitly destructive,
ideologically infused manifestos. They offer a profound
view into the inner mindsets of some of the most
relevant filmmakers of the last six decades.
The two films in “Untitled” (Passport) examine
subjects such as cultural alienation, economic
migration, dependency, and power. They present us
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with the appalling living conditions of two women who
both, in their own ways, find freedom from
suppression. Black Girl (directed by Ousmane
Sembene, France-Senegal, 1969) explores the
postcolonial power relationship between France and
Senegal. A young Senegalese woman moves from
Dakar to Antibes, France, to work for a wealthy family.
Her expectation of a sophisticated career and a
cosmopolitan lifestyle is crushed when she is
confronted by the racism of her employers and forced
to become a servant. Her alienation and exploitation
become so intense that she commits suicide in her
employer’s home. In 40 m2 Deutschland (directed by
Tevfik Başer, Turkey-Germany, 1986), a young Turkish
girl marries a Turkish migrant worker and moves with
him to Germany. He had promised her wealth and
freedom, but ends up locking her in their apartment
while he goes to work. She lives in solitude,
communicating by sign language with the next-door
neighbor. When her husband collapses from a stroke,
she does not seek help, but instead calmly watches him
die. At the end of the film, she emerges from the
apartment into the street. She is pregnant, alone, and
poor, but free.
Untitled (Abstraction) offers two often-discussed, yet
rarely seen films that in very different ways discard
realist representation in favor of visual abstraction
(mostly monochromatic screens) to convey strong
political, social, and cultural messages. Blue (directed by
Derek Jarman, United Kingdom, 1993) was the last film
that Jarman made before he died. It abandons imagery
in favor of the spoken word. While the screen depicts a
solid, unchanging blue color, Jarman, Tilda Swinton,
John Quentin, and Nigel Terry narrate Jarman’s poetic
mediations on his experience with AIDS and
impending death. Howlings in Favor of de Sade (directed
by Guy Debord, France, 1952) offers a more aggressive
and antagonistic sequence of alternating black and
white screens accompanied by bits of dialogue and nonnarrative statements. A 24-minute period of blackness
at the end -a total refusal of visual imagery- offers an
even more radical disconnection from reality and is
intended as an announcement of the end of film as a
medium.
“Untitled” (Ross) presents two very personal
accounts of gay and lesbian life in culturally different
contexts -the United States and Iran- speaking explicitly
about sexual identity and homophobia in the
contemporary world. Massillon (directed by William E.
Jones, USA, 1991) is the director’s autobiographical
story about growing up gay in a small town in Ohio.
It depicts no human subjects; uninhabited shots of
municipal buildings, highways, and other local
landscapes provide the setting for his narration.
His personal coming-of-age anecdotes segue into
recountings of anti-sodomy legislation in various US
states. The era of gay liberation, we come to

understand, had little effect on small-town Middle
America. In the documentary Cul-de-sac (directed by
Ramin Goudarzi Nejad and Mahshad Torkan, United
Kingdom, 2010), Kiana Firouz, an Iranian filmmaker,
plays herself. She is outed as a lesbian when
government intelligence officers discover her footage of
interviews with homosexuals. She flees Iran, where
homosexuality is a crime punishable by death, and goes
to the United Kingdom to study. She is under
investigation in her home country and finds it
impossible to return there; she then seeks asylum in
the United Kingdom, but her petition is denied.
Untitled (History) examines how two distinguished
and critical filmmakers have taken a Marxist
perspective on the presentation and politics of history
in the medium of film. La commune (Paris, 1871)
(directed by Peter Watkins, France, 2000) is, like
Watkins’s other films, a reenactment of events,
intended to challenge our conception of documentary
film, objectivity, and the presentation of history.
Watkins attempts to re-create the Paris Commune,
which was the first claiming of power by the working
class. Operating under a proto-Marxist framework, the
group was eventually violently suppressed by French
troops. Lucía (directed by Humberto Solás, Cuba, 1968)
takes place in 1895, 1932, and the 1960s, showing
progressive changes in Cuban society through the lives
of three women, all named Lucía. Each woman
gradually acquires a revolutionary consciousness as she
confronts the specific historical dilemmas of her
respective epoch. The three episodes each have their
own visual style, but they all demonstrate that the role
of women in Cuban society is a direct reflection of the
nation’s patriarchal value system.
“Untitled” (Death by Gun) includes two films from
the 1960s that deal with war and violence from
different points of view: one absurdist and sarcastic, the
other personal and hopeful. The Carabineers (directed
by Jean-Luc Godard, France-Italy, 1963) introduces us
to two poor men, Ulysses and Michelangelo, who are
tricked into joining the military through false promises
of wealth when they return from war. Formerly naive
and idealistic, they come home disillusioned, wounded,
and still poor. With only a suitcase full of postcards and
trinkets from battle, they wait for their payment.
They eventually learn that their country has lost the
war, and are shot for the crimes they committed as
soldiers. I was Nineteen (directed by Konrad Wolf,
German Democratic Republic, 1968) is based on the
life of the director, and tells the story of a young
German man, Gregor, who is part of the Red Army’s
scouting team. Having fled Hitler’s Germany for the
Soviet Union when he was very young, he is confronted
with the dilemma of fighting against men from his
own country, and finds that he still identifies with the
defeated land of his birthplace. Gregor seeks to
understand the Germans he meets, ultimately
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becoming hopeful about the future of Germany. Wolf’s
film is clearly inspired by Godard’s highly stylized form
of cinematography and editing. Unlike Godard’s deeply
cynical film, however, it does not fully condemn
violence but instead explores its connections to the
expansion of political beliefs and the defeat of an
ideological opponent.
– Jens Hoffmann & Adriano Pedrosa
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KARA KIZ
LA NOIRE DE…
BLACK GIRL
FRANSA-SENEGAL FRANCE-SENEGAL / 1966 / DVD / Renkli
Colour / 65’
Yönetmen Director: Ousmane Sembene Senaryo Screenplay:
Ousmane Sembene Görüntü Yön. Director of Photography:
Chrıstıan Lacoste Kurgu Editing: André Gaudıer Oyuncular Cast:
Mbıssıne Thérèse Dıop, Anne-Marıe Jelınek, Robert Fontaıne,
Momar Nar Sene, Ibrahıma Boy, Bernard Delbard, Nıcole
Donatı Yapımcı Producer: André Zwoboda Yapım Production Co.:
Fılmı Domırey, Les Actualıtés Françaıses Dünya Hakları World
Sales: New Yorker Fılms

Ousmane Sembene
1923’te Senegal’in Casamance bölgesinde
doğdu. Afrika’nın önde gelen yazar ve
sinemacılarındandır. Ortaokuldan sonra resmi
eğitim almayı reddetti. 1947’de yasadışı yollardan
Marsilya’ya göç etti. 1960’ta Senegal’e döndü ve
film eğitimi almak için Moskova’ya gitti. Uzun
metrajlı ilk filmi La noire de... / Kara Kız (1965),
Afrika sinemasının başlangıcı olarak kabul edilir.
Filmlerinde çoklukla ataerkil sisteme ve sömürgeciliğe karşı fikirleri
işler. 2007’de hayatını kaybetti.
Born in 1923 in Casamance Region in Senegal. He is one of
Africa’s most prolific and significant writers and filmmakers. He
denied formal education beyond middle school. He moved illegally
to Marseilles in 1947. He returned to Senegal in 1960, then traveled
to Moscow to study film. His first feature La noire de… / Black Girl
(1965) inaugurated African cinema. He consistently focuses on
colonialism and patriarchy. He died in 2007.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1965 Kara Kız Black Girl
1971 Emitai
1975 Xala
1977 Ceddo
1987 Camp de Thiaroye
1992 Guelwaar
2000 Faat Kiné
2004 Koruma Protection

Kara Kız, Fransa ile Senegal arasında kolonileşme
sonrası güç ilişkilerini inceleyen bir film. Senegalli genç
bir kadın, varlıklı bir aile için çalışmak üzere Dakar’dan
Fransa’nın güneyindeki Antibes’e gider. İşverenlerinin
ırkçı zihniyetiyle karşılaştığında ve bir hizmetçi olmaya
zorlandığında, sofistike bir kariyere ve kozmopolit bir
yaşam tarzına dair beklentileri suya düşer. Maruz kaldığı
dışlanma ve sömürü o denli yoğunlaşır ki işverenlerinin
evinde intihar eder. (Özet Jens Hoffmann tarafından
yazılmıştır.) “Afrika sinemasının babası” Ousmane
Sembene’in bu ilk filmi, 1966’da Jean Vigo Ödülü’nün
yanı sıra Kartaca’da Altın Tanrıça’yı da kazanmıştı. Senses
of Cinema’dan Rahul Hamid’e göre, Fransız çifti isimsiz
bırakan Sembene bu öyküde “Fransız karakterlerin
bireyselleştirildiği, kolonileştirilenlerin ise grubu temsil
ettiği Avrupa merkezli anlayışı tersine çevirir.” Filmin
duygusal çekirdeği, Senegalli Diouana’yı canlandıran
Mbissine Thérèse Diop’un kuvvetli oyunculuğunda
yatıyor. Film ayrıca Fransız çiftin değişen sosyal
konumlarını betimleyerek, kolonileştirme üzerine bir
argüman da sunuyor; çift, Fransa’nın aksine sayısız
fırsatla dolu Dakar’da daha ayrıcalıklı, saygın algılanır ve
kendilerine güvenirler. Oysa Diouana, artık bağımsız olsa
da Senegal’in geleceği için hâlâ Fransa’yı örnek alması
gerektiğini bilmektedir. Bir Afrika maskı merkezi bir
motif, bir bağlantı işlevi görerek filmde sıkça kullanılır.
Black Girl explores the postcolonial power relationship
between France and Senegal. A young Senegalese
woman moves from Dakar to Antibes, France, to work
for a wealthy family. Her expectation of a sophisticated
career and a cosmopolitan lifestyle is crushed when she
is confronted by the racism of her employers and forced
to become a servant. Her alienation and exploitation
become so intense that she commits suicide in her
employer’s home. (Synopsis by Jens Hoffmann.) This is
the debut feature from Ousmane Sembene, “father of
African film,” that won the Prix Jean Vigo and the Tanit
d’or in Carthage in 1966. According to Rahul Hamid at
Senses of Cinema, “Sembene reverses the Eurocentric
convention where the French characters are those who
are individualised and the colonised represent their
group,” by the French couple remaining unnamed. The
film’s emotional core lies at Mbissine Thérèse Diop’s
intense performance as the Senegalese woman,
Diouana. The film also presents an argument about
colonialism by depicting the changing social stances of
the French couple: they were better off, privileged,
respected and confident at Dakar, where there are
ample opportunities, as opposed to France. Whereas
Diouana knows that although now independent,
Senegal still has to look up to France for a future. An
African mask serves as a central motif to the film, a
connection.
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40 M2 ALMANYA
40 M2 DEUTSCHLAND

TÜRKİYE-ALMANYA TURKEY-GERMANY / 1986 / 35 mm / Renkli
Colour / 80’
Yönetmen Director: Tevfik Başer Senaryo Screenplay: Tevfik Başer
Görüntü Yön. Director of Photography: İzzet Akay Kurgu Editing:
Renate Merck Müzik Music: Claus Bantzer Oyuncular Cast: Özay
Fecht, Yaman Okay, Demir Gökgöl Yapımcı Producer: Tevfik
Başer Yapım Production Co.: Tevfik Başer Fılm Produktıon
Dünya Hakları World Sales: Kınowelt GmbH

Tevfik Başer
1951’de Çankırı’da doğdu. Fotoğraf, grafik
sanatçısı, kameraman ve yönetmen olarak çalıştı.
1973’te İngiltere’ye gitti ve fotoğrafçılık eğitimi
aldı. 1980’de Almanya da Hamburg Güzel
Sanatlar Akademisi’nin Görsel İletişim
Bölümü’nde kameramanlık öğrenimi gördü.
Öğrencilik yıllarında ilk uzun metrajlı filmi 40m2
Almanya’yı yaptı ve Locarno Film Festivali’nde
Gümüş Leopar kazandı. Sahte Cennete Veda (1988) ile Strasbourg’da
Büyük Ödül’ü kazandı. Üniversitelerde senaryo ve yönetmenlik
dersleri veriyor.
Born in 1951 in Çankırı, Turkey. He worked as a photographer,
graphic artist, camaraman and director. In 1973 he went to England
and studied photography. In 1980 he studied filmmaking at the
Visual Communication Department in Hamburg Fine Arts
Academy in Germany. While he was a student he shot his first
feature film 40 M2 Deutschland and won the Silver Leopard at
Locarno Film Festival. With Sahte Cennete Veda / Farewell To False
Paradise (1988) he won the Grand Prix at Strasbourg. He is teaching
classes on scriptwriting and directing in various universities.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1981 Göz Dayanana Kadar
1982 Tanrı ile Toprak Arasında Zwischen Gott und Erde
1986 40 m2 Almanya 40 m2 Deutschland
1987 Sahneye Konmuş Vatan
1988 Sahte Cennete Veda Farewell to False Paradise
1993 Elveda Yabancı
2005 Zeit Der Wünsche

Genç Türk kızı Turna, göçmen bir işçi olan Dursun’la
evlenir ve birlikte Almanya’ya taşınırlar. Dursun zenginlik
ve özgürlük vaat etmiştir, fakat sonunda her gün işe
giderken Turna’yı eve kapatmaya başlar. Yalnızlık içinde
yaşayan Turna, yan komşusuyla işaret dilinde iletişim
kurar. Belli ki Dursun’un Almanya’sı, onun görüşlerine
ters düşen insanlarla dolu bir günahkârlar ülkesidir.
Turna’nın Almanya’sı ise kendi memleketinin bir
mikrokozmosu olan ve ataerkil geleneklerin hâlâ devam
ettiği, yaşadığı evden ibarettir. Kocası kalp krizi
geçirdiğinde Turna yardım aramak yerine sakin bir
şekilde onun ölümünü izler. Filmin sonunda apartmanı
terk eder ve sokağa çıkar. Artık hamile, yalnız ve parasız,
ama özgürdür. (Özet Jens Hoffmann tarafından
yazılmıştır) 1986’da Locarno Film Festivali’nde Gümüş
Leopar ve Kiliseler Birliği Ödülü’nü ve Rotterdam Film
Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan 40 M2
Almanya, Tevfik Başer’in ilk uzun metraj filmidir. Bu
filmdeki rolüyle Özey Fecht, Bundespreis En iyi Kadın
Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Evlilik ve göçmenliğin
getirdiği sınırlamalara sert bir eleştiri getiren film, yıllar
içinde çokkültürlülük, göçmenlik, Almanya’daki ikinci
nesil Türkler, yalnızlık ve aile baskısı gibi konuları
inceleyen birçok akademik araştırmanın kaynak noktası
haline geldi. Klostrofobik yapısına rağmen, 40 M2
Almanya güçlü mecazi hikâyesiyle gayet sürükleyici.
Turna, a young Turkish girl marries Dursun, a migrant
worker, and moves with him to Germany. He had
promised her wealth and freedom, but ends up locking
her in their apartment while he goes to work. She lives
in solitude, communicating by sign language with the
next-door neighbour. Obviously, Dursun’s Germany is a
land of sinners, comprising people who are in conflict
with his beliefs. Unfortunately, Turna’s Germany is just
the house itself, a microcosm of her homeland where
the patriarchal traditions still rule. When her husband
collapses from a stroke, she does not seek help, but
instead calmly watches him die. At the end of the film,
she emerges from the apartment into the street. She is
pregnant, alone, and poor, but free. (Synopsis by Jens
Hoffmann) Winning the Silver Leopard and the Prize of
the Ecumenical Jury at Locarno in 1986, and the Best
Debut Award at Rotterdam Film Festival, 40 M2
Deutschland is the first feature of Tevfik Başer. The
film also brought a Bundespreis Best Actress Award to
Özey Fecht, the leading actress. Providing a brutal
commentary on the confines of marriage and
migration, the film became a reference point for many
academic researches on multiculturality, migration,
second generation Turks in Germany, isolation and
familial suppression. Although shot in a claustrophobic
setting, the film is gripping with its powerful,
metaphorical story.
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“Şimdi” olacak diyorsun da / Tam olarak ne zaman? /
Bak, fazla bile bekledim / Ve umutlarım tükendi.
– Morrissey
Fransız ressam Yves Klein, mavinin çivite çalan bir
tonuna adını verdiğinde, o renge boyalı bedenleri fırça
gibi kullanarak resim yapmanın, ressamın tuvalden
fiziksel kopuşunun patentini almış oldu aslında.
Uluslararası Klein Mavisi gökyüzünün en koyusu,
okyanusun en derini; boşluğun, yokluğun, elle
tutulamayanın rengiydi. Derek Jarman’ın Mavi’si de işte
tam bu mavi. Vücudunu saran HIV, Jarman’ın bağışıklık
sistemini çökertip onu görme kaybıyla baş başa
bıraktığında, hep uzaktan izlediği mavi giderek
körleşmenin rengi olur. Jarman hastadır ama içinde
yaşadığı toplum daha hastadır: Çağın en büyük vebası
AIDS değil, insanlığın yok oluşuna boş boş bakma
refleksimizdir. Ölümünden önceki bu son ve belki de en
talepkâr filminde Jarman, dostları Tilda Swinton, Nigel
Terry ve John Quentin ile hastane günlüklerinden
pasajlar okurken, aralıksız 76 dakika boyunca bizi yenik
düştüğümüz körlük hastalığıyla yüzleştiriyor; boş gözlerle
perdeye baktırıyor. Aslı Özge’nin seçimi olan Mavi
sadece çağımızın en gerçekçi AIDS filmlerinden biri
değil, ölüme giden bir yönetmenin bizi bu körlükten
kurtarmak için atabileceği tokatların en okkalısı, hem de
kılımıza bile dokunmadan.
– Tevfik Şems Naipoğlu
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MAVİ
BLUE

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 1993 / 35 mm / Renkli
Colour / 76’
Yönetmen Director: Derek Jarman Senaryo Screenplay: Derek
Jarman Müzik Music: Sımon Fısher Turner Sesler Voices: Derek
Jarman, Nıgel Terry, John Quınton, Tılda Swınton Yapımcılar
Producers: James Mackay & Takashı Asaı Yapım Production Co.:
Basılısk Communıcatıons Lımıted Kaynak Print Source: Basılısk
Communıcatıons Ltd.

Derek Jarman
1941’de Londra’da do€du. King’s College’da
okudu. 1963-1967 y›llar› aras›nda resim e€itimi
gördü. Royal Ballet’nin dekorlar›n› yapt›. Ken
Russell’›n The Devils / ﬁeytanlar filminde çal›ﬂt›.
Pop ﬂark›c›lar›n›n tan›t›m filmlerini yapt›. ‹lk
konulu filmi Sebastiane’yi 1976’da yönetti. Oyun
sahneleme, eﬂcinsel bildiriler, k›demli bir oyuncu
kadrosu ve teknik ekip gibi kendine has damgalar›
taﬂ›yan filmleri eleﬂtirmenlerden büyük ilgi toplad›. 1994’te öldü.
Born in 1942 in London. He attended King’s College and studied
painting from 1963 to 1967. He designed sets for the Royal Ballet.
He worked on Ken Russell’s film The Devils. He directed promo
clips for pop singers. He directed his first feature Sebastiane in
1976. His films, bearing his trademarks such as theatrical staging,
gay statements, regular cast members and crew have revived much
critical acclaim. He died in 1994.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1976 Sebastiane
1978 Kutlama Jubilee
1979 F›rt›na The Tempest
1986 Caravaggio
1987 The Last of England
1993 Mavi Blue
Wittgenstein
1994 Ateﬂ Böce€i Glitterbug

When you say it’s gonna happen “now” / Well, when
exactly do you mean? / See I’ve already waited too long /
And all my hope is gone. – Morrissey
When French painter Yves Klein gave his name to a hue
of blue close to indigo, he actually patented a style of
painting by using bodies in this colour, and also the
painter’s physical separation from the canvas.
International Klein Blue is the darkest of the sky, the
deepest of the ocean; the colour of void, nothingness
and intangibility. Derek Jarman’s Blue is exactly this
blue. When HIV, which has spread all over his body,
destroyed Jarman’s immune system to leave him to face
with loss of sight, the blue which he has always viewed
from afar, becomes the colour of blindness for him.
Jarman is ailing but the society he is a part of is sicker
than he is: the biggest plague of our age is not AIDS,
but instead, our reflex of staring at humanity with dull
eyes while it perishes. In his final and arguably most
demanding film before his death, Jarman incessantly
confronts us for 76 minutes with the illness of
blindness which we are overcome by, and makes us
stare at the screen with dull eyes, while he and his
friends Tilda Swinton, Nigel Terry and John Quentin
read passages from his hospital diaries. Selected by Aslı
Özge, Blue is not just one of the most realistic AIDS
films, but also the heaviest slap that a director on death
row could give us without even touching us in order to
deliver us from evil.
– Tevfik Naipoğlu
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SADE İÇİN ULUMALAR
HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE
HOWLINGS IN FAVOUR OF DE SADE
FRANSA FRANCE / 1952 / DVD / Siyah-Beyaz B&W / 64’
Yönetmen Director: Guy Debord Senaryo Screenplay: Guy Debord
Kurgu Editing: Guy Debord Katılanlar Participants: Serge Berna,
Guy Debord, Isıdore Isou Yapımcı Producer: Guy Debord Yapım
Production Co.: Fılms Lettrıstes Dünya Hakları World Sales: Love
Streams agnès b. Productıons

Guy Debord
1931’de Paris’te doğdu. Marksist bir teorisyen,
yazar ve sinemacıdır. Paris Üniversitesi’nde
gördüğü hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.
Devrimci bir şair ve yazar olarak Gil J. Wolman’la
birlikte Lettrist Enternasyonal’i kurdu ve 1968
Paris Ayaklanması’na ilham veren Situasyonist
Enternasyonal’i yönetti. Kimileri La Société du
spectacle / Gösteri Toplumu (1967) adlı kitabını
ayaklanmanın katalizörü olarak görmektedir. In Girum Imus Nocte Et
Consumimur Igni (1978) otobiyografik filmi, en bilinen yapıtı ise
Hurlements en faveur de sade / Sade İçin Ulumalar (1952) adlı antifilmdir. 1994 yılında intihar etmiştir. Çağdaş Fransız düşünürlerinin
en önemlilerinden biri olarak görülmektedir.
Born in 1931 in Paris. He was a Marxist theorist, writer, and
filmmaker. He dropped out of the University of Paris where he had
been studying law. He became a revolutionary poet and writer
founding the Lettrist International with Gil J. Wolman, and heading
the Situationist International, which influenced the Paris Uprising
of 1968. Some consider his book Society of the Spectacle (1967) to be
a catalyst for the uprising. His films include the autobiographical In
Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni (1978). He is best known for
his anti-film Hurlements en faveur de sade / Howlings in Favour of de
Sade (1952). He committed suicide in 1994. He is considered to be
one of the most important contemporary French thinkers.

Sade İçin Ulumalar, dönüşümlü olarak sıralanmış
siyah-beyaz görüntüler ve onlara eşlik eden diyalog
parçacıklarıyla anlatı özelliği taşımayan ifadeler sunuyor.
Sondaki 24 dakikalık karanlıkla görsel imgenin tamamen
reddedilişi ise sinemasal anlatımın gerçeklikle bağını
tümüyle koparıyor ve bir ortam olarak filmin sonunun
geldiğini ilan ediyor. (Özet Jens Hoffmann tarafından
yazılmıştır.) “Film diye bir şey yok. Sinema öldü. Artık film
diye bir şey olamaz. İstiyorsanız tartışalım.” 30 Haziran
1952’de, Sade İçin Ulumalar’ın prömiyeri, Paris’teki Musée
de l’Homme’daki Avantgartların Sinema Kulübü’nde
yapıldı. Daha birkaç dakika geçmişti ki kulübün yöneticisi
gösterimi durdurdu: Bu bir filmden ziyade bir kışkırtma
teşebbüsü, bir anti-filmdi. Guy Debord bir savaş açmıştı,
çünkü sinema “çağdaşlığın katedralleri; insanoğlunu
hareketsiz, izole bir izleyici kılan bir şey” haline gelmişti.
Debord sonradan çağdaş kültürün imgeyi kapitalizme has
bir yabancılaştırma tekniği olarak kullanmasından ötürü
imge yaratmayı, yeni simgeler üretmeyi reddeden,
geleceğe dair komünist bir toplum öngören çağdaş
putkırıcıların, situationist’lerin (durumcular) önderi
olacaktı: “Batı dünyası ve Avrupa toplumu, kolonileştirme
aracı olarak kullanılan imgelerle kolonileştirilmiştir ve
reklamlar faşizmden daha tehlikeli ve yaygındır.”
Howlings in Favour of de Sade presents a sequence of
alternating black and white screens accompanied by bits
of dialogue and non-narrative statements. A 24-minute
period of blackness at the end, a total refusal of visual
imagery, entirely disconnects the cinematic narrative
from reality and is intended as an announcement of the
end of film as a medium. (Synopsis by Jens Hoffmann)
“There’s no film. Cinema is dead. There can’t be film
anymore. If you want, let’s have a discussion.” On the
30th of June 1952, Howlings in Favour of de Sade
premiered in Ciné-Club d’Avant-Gardes at the Musée de
l’Homme in Paris. Only a few minutes passed before
the director of the film club stopped the projection.
This film was also a provocation and an anti-film more
than a film. Guy Debord declared war against film
because cinema had become “the cathedrals of
modernity, reducing mankind to an immobile, isolated
viewer.” Guy Debord was later the leader of the
Situationists, modern iconoclasts with a prophetic
vision of a future communistic society, who refused to
create images, to produce new representations, because
contemporary culture used the image as the alienating
technique of capitalism: “Western world and the
European society had become colonised by images, and
advertising as a tool of colonialism, is more dangerous
and prevalent than fascism.”
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William E. Jones’un Ohio’da küçük bir kasabada eşcinsel
olarak büyümenin öyküsünü anlatan bu otobiyografik
filminde hiçbir insan görünmez. Issız şehir görüntüleri,
otoyollar ve diğer yerel görüntüler yönetmenin
anlatımına zemin hazırlar. Büyüme çağlarından kişisel
anekdotları, bazı ABD eyaletlerindeki eşcinsellik karşıtı
yasaların okunuşu takip eder. Eşcinsel özgürlük
döneminin Orta Amerika’daki küçük kasabalara henüz
gelmediği anlarız. (Özet Jens Hoffmann tarafından
yazılmıştır.) Whitney Müzesi’nden San Francisco Yerba
Buena’ya kadar birçok çağdaş sanat kurumunda
gösterilen Massillion yeni eşcinsel sinemanın
öncülerinden kabul ediliyor. William E. Jones eşcinsel
kimliğini doğrudan doğruya incelemek için filmini, kendi
kimliğini oluşturan üç bileşeni anlatan üç bölüme
ayırıyor. “Ohio” Jones’un kişisel deneyimlerini ve
çocukluk ve ergenlikte cinselliğini fark edişini anlatıyor.
“Yasa” adlı ikinci bölümde ABD’deki fiil-i livata
yasalarının tarihi, evrimi ve bugünkü durumu aktarılıyor.
Üçüncü bölüm “Kaliforniya” ise siteler ve uydu kentlerin
görüntüleri aracılığıyla miras, gelenek, tarih, hafıza,
adalet ve son olarak da toplumsal sözleşmelerin sınırı
gibi sorunsalları tartışmaya açıyor. Massilion kimlik
siyaseti hakkında görüntülerle örülen bir deneme.
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MASSILLON

ABD USA / 1991 / Betacam / Renkli Colour / 70’
Yönetmen Director: Wıllıam E. Jones Senaryo Screenplay: Wıllıam
E. Jones Anlatan Narrator: Wıllıam E. Jones Görüntü Yön. Director
of Photography: Wıllıam E. Jones Kurgu Editing: Wıllıam E. Jones
Yapımcı Producer: Wıllıam E. Jones Kaynak Print Source: Wıllıam
E. Jones

Wıllıam E. Jones
Ohio’da, Massilion’da doğdu; halen Los
Angeles’ta yaşıyor. Massilion (1991) ve Finished
(1997) adlı uzun metraj filmlerin yanında The Fall
of Communism as Seen in Gay Pornography (1998)
başta olmak üzere kısa videolar, Is It Really
Strange? (2004) adlı bir uzun metraj belgesel ve
birçok video yerleştirme çekti. Yapıtları Paris’te
Louvre Müzesi’nde, Rotterdam ve Sundance Film
Festivalleri’nde, New York’ta Modern Sanatlar Müzesi’nde, ayrıca
Whitney ve Venedik Bienali’nde sergilendi. Is It Realy Strange?
(2006), Tearoom (2008), Selections From the Anatomy of Melancholy
by Robert Burton (2008), Heliogabalus (2009), ve “Killed”: Rejected
Images of the Farm Security Administration (2010) adlı kitapları
yayımlandı. Art Center College of Design’da sinema tarihi eğitimleri
veriyor.
He is an artist and filmmaker who grew up in Massillon, Ohio
and now lives and works in Los Angeles. He has made two feature
length experimental films, Massillon (1991) and Finished (1997);
several short videos, including The Fall of Communism as Seen in
Gay Pornography (1998); the feature length documentary Is It Really
So Strange? (2004); and many video installations. His work has
been shown at the Musée du Louvre, Paris and Rotterdam and
Sundance film festivals; and the Museum of Modern Art, New York,
Whitney Biennials, and the Venice Biennial. He has published the
following books: Is It Really So Strange? (2006), Tearoom (2008),
and Selections from the Anatomy of Melancholy by Robert Burton
(2008), Heliogabalus (2009) and “Killed”: Rejected Images of the Farm
Security Administration (2010). He currently teaches film history at
Art Center College of Design.

William E. Jones depicts no human subjects in his
autobiographical story about growing up gay in a small
town in Ohio. Uninhabited shots of municipal
buildings, highways, and other local landscapes provide
the setting for the director’s narration. His personal
coming-of-age anecdotes segue into recountings of
antisodomy legislation in various US states. The era of
gay liberation, we come to understand, had little effect
on small-town Middle America. (Synopsis by Jens
Hoffmann). Exhibited at many contemporary art
institutions from Whitney Museum to San Francisco
Yerba Buena, Massillon is considered one of the
precursors of the New Queer Film. William E. Jones,
addresses the question of queer identity most directly
and to do so, he divided his film into three sections,
each of which addresses different aspects of that
identity formation. The first section, titled “Ohio,”
recounts Jones’s personal experiences and awareness
of his sexuality as a child and adolescent. The second,
entitled “The Law,” recounts the history, evolution, and
current status of sodomy laws in the United States.
The third, “California,” uses images of planned
communities to explore issues pertaining to heritage,
tradition, history, memory, and, finally, justice and the
limitations of the social contract. Massillon is an essay in
images on identity politics.
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ÇIKMAZ
CUL-DE-SAC

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 2010 / DVD / Renkli Colour / 98’
Yönetmenler Directors: Ramın Goudarzı Nejad & Mahshad
Torkan Senaryo Screenplay: Ramın Goudarzı Nejad & Mahshad
Torkan Görüntü Yön. Director of Photography: Ramın Goudarzı
Nejad Kurgu Editing: Ramın Goudarzı Nejad Müzik Music: Roy
Todd Oyuncular Cast: Kıana Fırouz, Mahshad Torkan, Nıchola
Evans, Ala Amırshahı Yapımcılar Producers: Ramın Goudarzı
Nejad & Mahshad Torkan Yapım Production Co.: Nırvana Fılm
Productıons Dünya Hakları World Sales: Nırvana Fılm

Ramın Goudarzı Nejad
İranlı lezbiyen bir kadın şairin hayatını anlatan ilk filmi Have I Ever
Happened? / Ben Hiç Oldum mu? 2008 New York Kısa Film
Festivali’nde ve 2009 İsveç Sürgün Filmleri Festivali’nde gösterildi.
2000’den bu yana Londra’da yaşıyor. Başlıca ilgi alanları ağırlıklı
olarak göç ve diaspora. Hayatını, söz hakkı olmayan azınlıklara
adamış coşkulu bir gazeteci ve insan hakları eylemcisidir. Çıkmaz
(2010) ikinci filmidir.
His previous work, Have I Ever Happened depicted an Iranian
lesbian poetess’ life and was screened at New York Short Film
Festival (2008) and the International Exile Film Festival Sweden
(2009). He lives in London since 2000. His major concerns had
been focused on immigration and diaspora. He is an enthusiastic
journalist and human right activist, dedicated to help the voiceless
minorities. Cul-de-sac (2010) is his second film.
Mahshad Torkan
Çıkmaz (2010), ilk yönetmenlik denemesi olup, aynı zamanda bu
filmde yardımcı kadın oyuncu olarak da rol alıyor. Ulusal Gazeteciler
Sendikası üyesi ve insan hakları eylemcisidir. Yüksek lisansını Londra
Metropolitan Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde
tamamladı. En son savaş karşıtı bir oyun olan Tahmineh’s Nightmare
/ Tahmineh’in Kâbusu’nda teknik yönetmen olarak görev aldı.
Cul-de-sac (2010) marks as her directional debut while she also
plays a supportive role in this film. She is a member of National
Union of Journalists and also known as a human right activist. She
received her master’s degree in Arts and Heritage Management
from London Metropolitan University. Recently she has been
involved in an anti-war play called Tahmineh’s Nightmare as
Technical Director.

İranlı yönetmen Kiana Firouz bu belgeselde kendini
canlandırıyor. Devlet istihbarat görevlileri tarafından
eşcinsellerle yaptığı röportaj görüntüleri ortaya çıkarılınca
Kiana Firouz’un lezbiyen olduğu anlaşılır. Firouz,
eşcinselliğin ölümle cezalandırılabilecek bir suç olarak
kabul edildiği İran’dan ayrılır ve Londra’ya okumaya
gider. Hakkında soruşturma açıldığı için ülkesine
dönmesi imkânsızdır. İngiltere’den sığınma hakkı talep
eder, ancak bu başvurusu geri çevrilir. (Özet Jens
Hoffmann tarafından yazılmıştır.) “Bu filmi yaptık çünkü
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre, İranlı
yetkililer insan haklarını sürekli ihlal ediyorlar. Meselenin
çözülmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor; biz de bu
filmle bir adım attık, ancak sizlerin de desteğine ihtiyaç
duyuyoruz. İran’da çok daha acımasızca muamelelere
maruz kalan korunmasız insanlar var: Eşcinseller. İranlı
eşcinseller hem İran’da hem de Cenevre Sözleşmesi’ni
imzalamış İngiltere gibi ülkelerde sefil bir hayat
sürüyorlar. En kötüsü de, cinsel yönelimlerini
kanıtlamadıkları takdirde sınır dışı edilmeleri. Fakat ya
kanıtlamazlarsa? Biz de bu uygulamaları durdurmak için
bir film yaptık. Film ticari kaygı gütmüyor ve toplumsal
farkındalığı artırmayı hedefliyor. (…) Tür olarak belgesel,
ama daha çok dram olan bu uzun metrajlı filmin amacı
İranlı yetkilileri, Cenevre Sözleşmesini imzalamış ülkeleri
durdurmaktır.”
– Ramin Goudarzi Nejad ve Mahshad Torkan
Kiana Firouz, an Iranian filmmaker, plays herself in
this documentary. She is outed as a lesbian when
government intelligence officers discover her footage
of interviews with homosexuals. She flees Iran, where
homosexuality is a crime punishable by death, and
goes to the United Kingdom to study. She is under
investigation in her home country and finds it
impossible to return there; she then seeks asylum in
the United Kingdom, but her petition is declined.
(Synopsis by Jens Hoffmann) “We have made this movie
because according to the human rights watch reports,
Iranian authorities breach and violate human rights
continuously. Something should be done, we took our
step but we need your support. There are more
vulnerable people in Iran, victims of a continuous brutal
mistreatments –they are called homosexuals. Iranian
homosexuals live miserably either in Iran or other
countries which are signatories to the Geneva
Convention including the United Kingdom. The worst
news is, they get deported if they do not prove their
sexual orientation. But what if they don’t? We made a
film to make it stop. This is a non budget production
that aims to raise public awareness worldwide. (…) A
feature film which is a docu and more drama to make
the Iranian authorities stop. To make the signatories to
the Geneva Convention including the United Kingdom,
stop.”
– Ramin Goudarzi Nejad & Mahshad Torkan
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PARİS KOMÜNÜ
LA COMMUNE (PARIS, 1871)

FRANSA FRANCE / 2000 / Betacam / Siyah-Beyaz B&W / 210’
Yönetmen Director: Peter Watkıns Senaryo Screenplay: Agathe
Bluysen & Peter Watkıns Görüntü Yön. Director of Photography:
Odd-Geır Sæther Kurgu Editing: Agathe Bluysen, Patrıck
Watkıns, Peter Watkıns Oyuncular Cast: Elıane Annıe Adalto,
Pıerre Barbıeux, Bernard Bombeau, Maylıs Bouffartıgue,
Genevıève Capy, Anne Carlıer, Véronıque Couzon Yapım
Production Co.: 13 Productıons, La Sept-Arte, Le Musée d’Orsay
Kaynak Print Source: Natıonal Fılm Board of Canada

Peter Watkıns
1935’te İngiltere’nin Surrey kasabasında doğdu.
İsveç, Kanada ve Litvanya’da yaşadı. Halen
Fransa’da yaşıyor. Docudrama (kurmaca öğeler
barındıran belgesel, yarı-belgesel) türünün
öncülerindendir. Kraliyet Sahne Sanatları
Akademisi’nde eğitim gördü, ardından TV filmleri
ve reklam filmleri alanında yardımcı yapımcılık
yaptı. 1960’ların başında BBC için yardımcı
kurgucu ve belgesel yönetmeni olarak çalıştı. İlk yarı-belgeseli
Culloden (1964) büyük ilgi görünce BBC tarafından, nükleer savaş
hakkında bir belgesel yapması istendi. Ortaya çıkan film The War
Game / Savaş Oyunu 1966’da En İyi Belgesel Oscar’ını aldı. Daha çok
La Commune (Paris, 1871) / Paris Komünü (2000) ile tanınır. Diğer
filmleri arasında The Gladiators (1969), Punishment Park (1971),
Edvard Munch (1976) ve 873 dakikalık The Journey (Resan) (1988)
sayılabilir.
Born in 1935 in Surrey, England. He lived in Sweden, Canada and
Lithuania for many years, and now lives in France. He is one of the
pioneers of docudrama. After studying acting at the Royal Academy
of Dramatic Art, he began his career as an assistant producer of TV
films and commercials; and in the early 1960s as assistant editor
and director of documentaries at the BBC. His first docudrama
Culloden (1964) drew attention and he was commissioned by the
BBC to film the nuclear docudrama The War Game, which won the
Oscar for Best Feature Documentary in 1966. He is better known
for La Commune (Paris, 1871) (2000). His other works include The
Gladiators (1969), Punishment Park (1971), Edvard Munch (1976),
and the 873-minute The Journey (Resan) (1988).

Peter Watkins’in bu filmi de diğerleri gibi, olayların
yeniden canlandırılmasına dayalı bir yapıt ve bir belgesel
film; nesnellik ve tarihin sunumu hakkındaki
görüşümüze meydan okumayı amaçlıyor. Filmde
Watkins işçi sınıfının iktidarı ele geçirme çabasının ilk
örneği olan Paris Komünü’nü yeniden yaratmaya
çalışıyor. Proto-Marksist bir çerçevede hareket eden işçi
topluluğun eylemi sonunda Fransız birlikleri tarafından
şiddetle bastırılıyor. (Özet Jens Hoffmann tarafından
yazılmıştır.) Paris Komünü’nün çekimleri 1999 yılı
Temmuz ayında, Paris yakınlarındaki Montreuil’de
önceden ünlü Fransız sinema öncüsü George Méliès’nin
stüdyosu olan terk edilmiş bir fabrikada yapıldı. Paris ve
civarından, çoğu oyunculuk deneyimi olmayan 220 kişi
filmde rol almak üzere çağrıldı ve hepsine Fransızların ve
Avrupa işçilerinin tarihindeki bu önemli olay hakkında
araştırma yapmaları söylendi. 1871’deki Fransa-Prusya
savaşının son günlerinde kıtlık, işsizlik ve hoşnutsuzluk
canlarına tak edince Paris’teki işçi sınıfı “Demokratik ve
sosyal cumhuriyet!” sloganlıyla ayaklanmış, seçimle başa
getirdikleri devrimci ve sosyalist yönetim (yani Komün)
iki ay boyunca şehre hâkim olup, monarşi yanlısı Milli
Hükümet güçlerinin kanlı saldırısına kadar toplumsal bir
reform hareketini yürürlüğe geçirmeye çalışmıştı. Paris
Komünü bu tarihi olayın yeniden canlandırmasıdır.
Peter Watkins’s films are reenactments of events,
intended to challenge our conception of documentary
film, objectivity, and the presentation of history. In this
film he attempts to re-create the Paris Commune, which
was the first claiming of power by the working class.
Operating under a proto-Marxist framework, the group
was eventually violently suppressed by French troops.
(Synopsis by Jens Hoffmann) The filming of
La Commune took place in July 1999, in an abandoned
factory in Montreuil, Paris. The factory stands on the
site of the former film studios of French film pioneer
Georges Méliès. Over 220 people from Paris and the
provinces were called to take part in the film; most of
them with no prior acting experience. Before the
filming the cast was asked to do their own research on
this key event in the history of France and the European
working class. In the final days of the Franco-Prussian
War in 1871, food shortages, unemployment and
growing discontent among the working class resulted in
an uprising in Paris. “Democratic and social republic!”
was their motto. Their elected revolutionary and
socialist autonomy, “La Commune”, governed the city
for two months, trying to implement a social reform
programme, until the bloody intervention of the
monarchist National Government. La Commune is the
historical re-enactment of the story of this key event.
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Lucía 1895, 1932 ve 1960’larda geçiyor ve hepsinin adı
Lucía olan üç kadının hayatları aracılığıyla Küba
toplumundaki değişimi yansıtmaya çalışıyor. Kadınların
her biri, döneminin belirli tarihsel ikilemleriyle
karşılaştıkça zamanla devrimci bir bilinç ediniyor. Üç
dönemden her birinin kendine ait bir görsel üslubu var,
ama üç bölüm de Küba toplumunda kadınların rolünün
ülkenin ataerkil değerler sisteminin doğrudan bir
yansıması olduğunu gösteriyor. (Sinopsis Jens Hoffman
tarafından yazılmıştır.) Tarihi bir melodram olan Lucía,
Humberto Solás’ın en tanınmış çalışması. Solás bu filmi
henüz yirmi altı yaşındayken yazıp yönetti, hatta bazı
eleştirmenler yönetmenin sonraki yapıtlarında bu
yetkinliğe ulaşamadığını da iddia etti. Yetmiş yıllık bir
zaman dilimine yayılan film, Küba tarihinin ayırıcı
dönemlerinde yaşayan Lucía adında üç farklı kadını, farklı
sinemasal tarzlarda çekilmiş, üç farklı öykü ekseninde
anlatıyor: 19. yüzyılın sonlarında İspanya’ya karşı verilen
bağımsızlık savaşı, diktatör Gerardo Machado’ya karşı
yapılan 1930 devrimi ve erkek egemen topluma karşı
duran kadınlarıyla Castro’nun devrimci Küba’sı. Lucía
ABD’de ancak 1974 yılında, yapımından altı yıl sonra
gösterilebildi.

İSİMSİZ (FİLM)
UNTITLED (FILM)

LUCÍA

KÜBA CUBA / 1968 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 160’
Yönetmen Director: Humberto Solás Senaryo Screenplay: Julıo
Garcıa Espınosa, Nelson Rodrıguez, Humberto Solás Görüntü
Yön. Director of Photography: Jorge Herrero Kurgu Editing:
Nelson Rodrıguez Müzik Music: Leo Brouwer Oyuncular Cast:
Raquel Revuelta, Eslında Núñez, Adela Legrá, Eduardo
Moure, Ramón Brıto, Adolfo Llauradó Yapımcılar Producers:
Raúl Canosa & Camılo Vıves Dünya Hakları World Sales: ICAIC

Humberto Solás
1941’de Havana’da doğdu. 14 yaşında, diktatör
Batista’ya karşı Castro ve Che Guevara’yı
destekleyen gerillalara katıldı. 1960 devriminden
sonra Küba Sinema Enstitüsü’ne (ICAIC) girdi.
Daha çok ilk filmi Lucía (1968) ile bilinir. Diğer
çalışmaları arasında Simparele (1974), Haiti;
Cantata de Chile (1975), Cecilia (1981), Un Hombre
de Exito / Başarılı Bir Adam (1986), El Siglo de Las
Luces (1991), Miel Para Oshun (2001), Barrio Cuba (2005) sayılabilir.
Küba sinemasının günümüzdeki saygın konumuna ulaşmasında rol
oynadı. 2003’te Küba’da Uluslararası Yoksul Filmler Festivali’ni
kurdu. 2008’de öldü.
Born in 1941 in Havana. At 14, he joined the urban guerrillas
against the dictator Batista, supporting Castro and Che Guevara.
After the revolution in 1960, he was admitted to the Cuban Institute
of Cinematography Arts and Industry (ICAIC). He is best-known for
his 1968 debut Lucía. His other works include Simparele (1974),
Haiti; Cantata de Chile (1975), Cecilia (1981), Un Hombre de Exito /
A Successful Man (1986); and El Siglo de las Luces / Explosion in a
Cathedral (1991), Miel para Oshun / Honey for Oshun (2001), Barrio
Cuba (2005). He was one of Cuba’s most internationally-respected
film-makers, helping Cuban cinema reach its current respectable
state. He founded a film festival in 2003, which he called the
International Festival of Poor Cinema. He died in 2008.

Lucía takes place in 1895, 1932, and the 1960s, showing
progressive changes in Cuban society through the lives
of three women, all named Lucía. Each woman gradually
acquires a revolutionary consciousness as she confronts
the specific historical dilemmas of her respective epoch.
The three episodes each have their own visual style, but
they all demonstrate that the role of women in Cuban
society is a direct reflection of the nation’s patriarchal
value system. (Synopsis by Jens Hoffman). Lucía is a
historical melodrama that came to be Humberto Solás’
best known work. Solas had written and directed Lucía at
26, and some critics believe he never matched in his
later work. Spanning 70 years, the film tells three
different stories, in varying cinematic styles, about three
women called Lucia during three distinct epochs of
Cuban history: the war of independence against Spain in
the late 19th century, the 1930s revolution against the
dictator Gerardo Machado, and the new confidence of
women, confronting machismo, in Castro’s
revolutionary Cuba. Lucía opened in the US only in
1974, six years after its production in Cuba.
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JANDARMALAR
LES CARABINIERS
THE CARABINEERS
FRANSA-İTALYA FRANCE-ITALY / 1963 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 85’
Yönetmen Director: Jean-Luc Godard Senaryo Screenplay: JeanLuc Godard, Jean Gruault, Roberto Rossellını Özgün Oyun
Original Play: I Carabınıen, Benjamıno Joppolo Görüntü Yön.
Director of Photography: Raoul Coutard Kurgu Editing: Agnès
Guıllemot Müzik Music: Phılıppe Arthuys Oyuncular Cast:
Marıno Masé, Patrıce Moullet, Genevıève Galéa, Catherıne
Rıbeıro, Barbet Schroeder, Jean-Louıs Comollı, Gérard
Poırot, Jean Brassat Yapımcılar Producers: Georges de
Beauregard & Carlo Pontı Yapım Production Co.: Cocınor, Les
Fılms Marceau, Rome Parıs Fılms, Laetıtıa Fılm Kaynak Print
Source: Instıtut Françaıs

Jean-Luc Godard
1930’da Paris’te doğdu. Yaptığı yetmişten fazla
filmle Fransa’nın en önemli ve tanınmış
yönetmenlerindendir. 1950’de Gazette du cinéma
ve 1952’de Cahiers du cinéma için yazdığı yazılar
sayesinde hem saygın bir sinema düşünürü hem
de Fransız Yeni Dalgası’nın bir önderi olarak
kabul edildi. 2010 yapımı Sosyalizm son filmidir.
Born in 1930 in Paris. He is one of France’s
most famous and prolific directors, having directed over 70 films.
His work for the Gazette du cinéma in 1950 and the renowned
Cahiers du cinéma in 1952 established him as a significant film
scholar and a leader of the French Nouvelle Vague. Film Socialisme
(2010) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1959 Serseri Âşıklar À bout de souffle
1964 Hisseli Çete Bande à part
1965 Alphaville
1967 Week-end
1968 Sympathy for the Devil
1972 Her Şey Yolunda Tout va bien
2001 Aşka Övgü Éloge de l’amour
2004 Müziğimiz Notre musique

İki yoksul köylü, Ulysses ve Michelange, savaştan
döndüklerinde servet kazanacakları vaatleriyle kandırılıp
orduya katılır. Eşleri Venüs ve Cleopatra da elde
edecekleri zenginlikleri duyunca onları savaşa katılmaları
için teşvik eder. İki arkadaş cephelerden ve köylerden
geçerek canlarının istediği gibi yok eder, talan eder,
tecavüz eder, öldürür. Önceden naif ve idealist birer
insanken eve döndüklerinde hayal kırıklığı içinde ve
yaralıdırlar, üstelik hâlâ da fakir. Ellerinde kartpostallar ve
savaştan kalma ıvır zıvırlarla dolu bavulları, mükâfatlarını
beklemektedirler; ancak sonunda ülkelerinin savaşı
kaybettiğini öğrenir ve askerlik esnasında işledikleri
suçların cezası olarak idam edilirler. (Özet Jens Hoffmann
tarafından yazılmıştır). Savaş muhaberatı hissini
artırmak için 16 mm ile çekilmiş bu filmde Godard grenli
bir görüntü yakalamak için kasıtlı olarak pozlamayı
artırdı. Bu görünüm Lumière’e, kartpostalların montajı
ise Eisenstein’a bir saygı duruşu olarak kabul ediliyor.
İddiaya göre, adamların eşlerine yazdıkları mektuplar
2. Dünya Savaşı’ndaki askerlerin gerçek yazışmalarından
alınmış. Godard’ın savaşın saçmalığına dair sunduğu bu
sivri hicvin Fransız eleştirmenler tarafından vahşice
yerden yere vurulduğunu söylemeye gerek yok. O ise bu
eleştirileri övgü olarak kabul ediyor ve “Savaşı incelerken
çok basit bir kurala uydum. Çocuklara sadece savaşın ne
olduğunu değil, barbar istilalarından Kore ve Cezayir’e
kadar yapılmış bütün savaşların ne olduğunu anlatmam
gerektiğini düşündüm” diyor.
Two poor peasants, Ulysses and Michelange, are tricked
into joining the military through false promises of
wealth when they return from the war. Their wives,
Venus and Cleopatra encourage them to fight when
they hear about the riches. Ulysses and Michelange
leave and cross the battlefields and villages, destroying,
pillaging, raping, murdering as they wish. Formerly
naive and idealistic, they come home disillusioned,
wounded, and still poor. With only a suitcase full of
postcards and trinkets from battle, they wait for their
payment. They eventually learn that their country has
lost the war and are shot for the crimes they committed
as soldiers. (Synopsis by Jens Hoffmann). Shot in 16mm
to accentuate the war correspondent feel of the picture,
Godard purposely overexposed the film stock to give it a
grainy look. This look is also a tribute to Lumière,
whereas the montage of postcards is a tribute to
Eisenstein. The letters the men sent their wives were
allegedly taken from actual correspondences of soldiers
during WWII. Needless to say, Godard’s challenging
comment on the absurdity war was savagely attacked
by French critics, to which Godard took as high praise:
“In dealing with war, I followed a very simple rule.
I assumed I had to explain to children not only what
war is, but what all wars have been from the barbarian
invasions to Korea and Algeria.”
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Nisan 1945: Gregor Hecker, Kızıl Ordu’da görev yapan
bir asker olarak Almanya’ya döner. Köln’de doğmuş,
ancak ailesiyle birlikte Nazi rejiminden kaçmak zorunda
kaldıkları Moskova’da büyümüştür. Artık on dokuz yaşına
girmiş, subaylığa yükselmiştir. Savaşın son haftalarında
en büyük sorumluluklarından biri Alman askerlerinin
teslim olmalarını ve bu anlamsız savaşa devam
etmektense işbirliği yapmalarını sağlamaktır. Kumandan
olarak tayin edildiği, Berlin yakınlarındaki Bernau
kasabasında emrindeki askerler için bir kışla kurarken,
Kızıl Ordu’nun gelişinden haberdar olmayan bir Alman
birliğiyle karşılaşır. Sachsenhausen toplama kampı
kurtarıldığında, orada Alman faşizmini önemsiz bir
olay olarak hafife alan bir entelektüelle tanışır. Alman
subayları son dakikaya kadar teslim olmayı kabul
etmezler. Gregor ülkenin bu haline tanık olur, Almanlarla
yüzleşir, sonrasında silahlı yoldaşlarından farklı bir
konumda olduğunu hisseder, çünkü yenilgiye uğramış
bu ülke onun anavatanıdır. O hem zafer kazananların
tarafındadır hem de yenilgiye uğrayanlardan biridir.
Yönetmen Konrad Wolf’un bu en otobiyografik filmi,
savaş sonrası Alman kimliğinin ikilemleri üstüne şiirsel
bir anlatım izlerken, “kullanılabilir” bir Alman tarihi
arayışının kuvvetli bir belgesi olma niteliğini taşır.
Yönetmen Konrad Wolf 1945’te Berlin’e ulaşan ilk birliğin
içinde yer alıyordu.
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19 YAŞINDAYDIM
ICH WAR NEUNZEHN
I WAS NINITEEN
DOĞU ALMANYA EAST GERMANY / 1967 / DVD / Siyah-Beyaz ve
Renkli B&W and Colour / 119’
Yönetmen Director: Konrad Wolf Senaryo Screenplay: Wolfgang
Kohlhaase & Konrad Wolf Görüntü Yön. Director of
Photography: Werner Bergmann Kurgu Editing: Evelyn Carow
Oyuncular Cast: Jaeckı Schwarz, Wassılı Lıwanow, Alexej
Ejboshenko, Galına Polskıkh, Rolf Hoppe, Wolfgang Greese
Yapım Production Co.: Deutsche Fılm (DEFA) Dünya Hakları
World Sales: Progress Fılm - Verleıh

Konrad Wolf
1925’te Almanya’nın Hechingen kentinde
doğdu. 1933’te ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği’ne
göç etti. Senaryo ve oyun yazarı olan babası
Friedrich Wolf, aynı zamanda Demokratik Alman
Cumhuriyeti’nin büyükelçisi ve kültür bakanı
olarak da görev yaptı. On sekiz yaşında Kızıl
Ordu’ya katıldı ve 1945’te üsteğmen olarak
Almanya’ya döndü. Moskova Sinema Okulu’nda
yönetmenlik eğitimi gördü ve Kurt Maetzig’a yardımcı yönetmenlik
yaptı. İlk uzun metrajlı filmi Einmal ist keinmal (1955) oldu. 1965’ten
sonra Doğu Almanya Sanat Akademisi’nin başkanlığını yürüttü.
Genesung / İyileşme (1956), Sonnensucher / Güneşi Arayanlar (1958),
Sterne / Yıldızlar (1959), Der geteilte Himmel / Bölünmüş Gökyüzü
(1964), Ich war neunzehn / 19 Yaşındaydım (1967), Professor Mamlock
/ Profesör Mamlock (1961) ve Mama, ich lebe / Anne, Yaşıyorum (1976)
önemli filmleri arasındadır.
Born in 1925 in Hechingen, Germany. In 1933, his family
emigrated to the Soviet Union. His father, Friedrich, was a
screenwriter and playwright as well as an ambassador and cultural
minister for the German Democratic Republic. At the age of 18, he
joined the Red Army and came to Germany as a lieutenant in 1945.
He studied Directing at the Moscow Film School and worked as an
assistant director to Kurt Maetzig. His first feature film was Einmal
ist keinmal (1955). From 1965, he was president of the East German
Academy of Arts. His major films include: Genesung (1956),
Sonnensucher / Sun Seekers (1958), Stars / Sterne (1959), Der geteilte
Himmel / The Divided Sky (1964), Ich war neunzehn / I Was Nineteen
(1967), Professor Mamlock (1961), and Mama, ich lebe / Mama, I’m
Alive (1976). He died in Berlin in 1982.

April 1945: Gregor Hecker returns to Germany as a
soldier in the Red Army. Born in Cologne, he grew up
in Moscow after his parents were forced to flee the Nazi
dictatorship. He is now nineteen and an officer. One of
his most important responsibilities in the last weeks of
the war is to call on the German soldiers to give in and
cooperate instead of continuing their useless fight.
Gregor is made town commander of the town Bernau
near Berlin. When he has to set up quarters for his staff,
he comes across a German military unit that is not even
aware of the Red Army’s arrival. He is present when the
Sachsenhausen concentration camp is liberated and
meets an intellectual who seeks to play down German
fascism as a harmless historical fact. The German
officers do not agree to surrender until the very last
minute. As Gregor witnesses the state of the country
and confronts Germans, he feels he is different from
his comrades in arms, for this defeated country is also
his homeland –he is both one of the victors and one of
the defeated. Director Konrad Wolf’s most
autobiographical film is a poetic exploration of the postwar dilemmas of German identity and a powerful
document of the search for a “usable” German past.
Konrad Wolf was among the first troops to reach Berlin
in 1945.
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Bu bölümde, İngiliz rock grubu Tınderstıcks’le Fransız
yönetmen Claıre Denıs’nin işbirliği yaptığı beş film yer
alıyor. On beş yıldır Denıs’nin filmleri için müzikler
yapan Tınderstıcks, İstanbul Film Festivali kapbamında bir
dünya prömiyeri gerçekleştirecek ve yönetmenin
filmlerinden görüntüler eşliğinde bir konser verecek.
Thıs sectıon comprıses fıve fılms by dırector Clarıe Denıs
whıch Brıtısh rock band Tınderstıcks scored. Thıs ıs a
celebratıon of theır 15th year of unıque artıstıc
collaboratıon. Tınderstıcks performs wıthın the
programme of the 30th Istanbul Fılm Festıval, the fırst of
a serıes of ambıtıous concerts brıngıng together the
musıc wıth the evocatıve ımages that ınspıred ıt .

CLAIRE DENIS-TINDERSTICKS: MÜZİK VE FİLM
CLAIRE DENIS-TINDERSTICKS: MUSIC AND FILM

CLAIRE DENIS, TINDERSTICKS VE
YENİ DÜNYALARA AÇILAR KAPILAR
Sinemada her şey olur. Perdede gördüklerinize
üzülürsünüz, sevinirsiniz, ağlarsınız, gülersiniz,
şaşırırsınız; düşünürsünüz onları. Bazen o kadar
heyecanlanırsınız ki o salona nasıl geldiğinizi bile
unutuverirsiniz. Bazen perdede gördükleriniz size feci
halde benzer. Bazen o perdede görünenler mucizevi bir
biçimde ete kemiğe bürünür. Siz ne olduğunu bile
anlayamadan, karşınızda hayatınızın en dürüst ve en açık
sözlü yansıması beliriverir. Eğer şanslıysanız,
karşınızdaki gerçekten iyi bir filmdir; eğer daha
şanslıysanız, karşınızdaki bir Claire Denis filmidir.
Beyaz perdenin şahit olduğu en samimi ve en
büyüleyici bir avuç andan bazılarının yaratıcısı Claire
Denis, yaklaşık 25 yıldır seyircisini bir yerden alıp başka
bir yere götürme işini olabilecek en duyarlı ve içten
şekliyle gerçekleştirip onların kalplerine tarifi zor
duygular ekiyor. Onun filmlerinde en uzak coğrafyalar en
yakın, en yabancı evler kendi eviniz kadar tanıdık.
Anlattığı hikâyelerin kahramanları farklı görünüyor ama
hiçbir ayna gerçekleri bu kadar dolaysız resmetmiyor.
Kendini olabildiğince hafifletmiş bir yönetmenin
görkemli tevazusundan güç alan sineması, temelde tek
bir malzemeden yola çıkıyor: İnsanın kendisi… Claire
Denis’nin filmlerinde bin bir renk ve biçimde önümüze
gelen karakterleri her hal ve kılıkta tanıdık, her durumda
içimizden biri.
Denis’nin gösterdiği bir diğer önemli başarı da müzik
ile fotoğrafın, ses ile görüntünün benzersiz uyumuna
sıklıkla işaret etmesi. Onun hikâyeleri, zaman zaman
araya girmiş başka müzisyenlerin varlığıyla farklı
anlamlar kazansa da çoğunlukla tek bir kaynaktan
besleniyor: İngiliz rock topluluğu Tindersticks…
Tindersticks’in Denis ile müzik üzerinden kurduğu ilişki
ve onun filmleriyle yakaladığı organik bağ, hem grubun
yaptığı müziğin hem de yönetmenin sinemasının
sınırlarını genişleten çok özel bir işbirliğinin eseri.
İstanbul Film Festivali 30. yılında bu işbirliğinin 15. yılını
özel bir program ve etkileyici bir sine-konserle kutlamaya
hazırlanıyor.
1996’da çekilen Nenette ile Boni’de Tindersticks’in
müziği Denis’nin sinemasıyla görkemli bir buluşma
yaşadı. Bu ilk ortak çalışmadan üç yıl önce Stuart
Staples’ın başı çekmesiyle kurulan grup, yoluna Denis’nin
filmleri için hazırladığı soundtrack albümleri ve kendine
ait diğer çalışmalarla devam etti. Peki, bu yılki festivalde
ikilinin yarattığı kimyayla öne çıkan beş filme imza atmış
Denis’nin kariyeri ve film macerası nerden başlayıp
nereye gidiyordu? Anlatalım…
Denis, eteğindeki karakterleri döküp her biriyle ayrı
ayrı ilgilenmeye başlamadan ve Tindersticks’le yolları
kesişmeden önce de farklı insanlarla tanışmanın, onlar

üzerinden yeni dünyalar keşfetmenin sihrine vâkıf olmuş
meğer. Henüz yirmili yaşlarının başındayken, fotoğrafçı
kocasının ona sorduğu “Peki ne yapmak istiyorsun?”
sorusu onu harekete geçirene kadar kendi de bu
özelliğini keşfetmemiş gerçi. Fakat bu sorudan sonra da
durmamış Denis. Ne yapmak istediğini net bir biçimde
kestirememiş belki ama başlayacağı noktayı belirlemiş:
Sinema okuluna gitmek.
Eşinin cesaretlendirmesiyle sınavlarına girip
kazandığı, Fransa’nın en seçkin film okullarından
IDHEC’i bitiren Denis’nin aklından hâlâ yönetmen olmak
geçmemiş o yıllarda. Belki henüz küçük yaşta, ailece
Fransa’dan ayrılıp Afrika’nın çeşitli ülkelerinde ikamet
etmeleri, Fransa’nın bile hiçbir yerinde iki yıldan uzun
süre kalmamaları onu hiçbir sabit gerçeğe bağlı
yaşamamaya itmiştir. Belki de annesinin
kütüphanesinden alıp okuduğu macera romanları onu bu
kadar maceracı kılmıştır… Neyse ki her halükârda
mezuniyeti sonrasında bir keşif turuna çıkıp, sinemayla
derdinin ne olduğunu keşfedecekti.
Bugün sinemasının temellerinde yatan insana dair,
insanla ilgili merak o günlerde de Denis’nin hayatının
merkezindeydi. Bu nedenle işe setlerde çalışmak ve
insanlarla tanışmaktan başlayacaktı; ilk durağı ise
Jacques Rivette’ti. Asistanlığını yaptığı yıllarda Rivette’ten
sinemaya dair çok şey öğrenip Yeni Dalga’yı keşfetti. 70’li
yılların başıydı ve Chabrol, Eustache gibi pek çok
sinemacıyla içli dışlı olmak için daha mükemmel bir
zamanlama olamazdı. Yine de en yakınındaki isim
Rivette’ti ve bu dönemde, kendine en yakın bulduğu
arkadaşı Jean-François Stevenin ile de uzun süre birlikte
çalıştı.
Sonraki yıllarda yolculuğu setten sete yön değiştiren
Denis, kendini keşfetmek üzere atıldığı bu macerada yeni
insanlarla tanışıp birlikte çalışmaktan vazgeçmedi.
Fransa’da geçirdiği dönemin ardından İsrail’e giderek bir
yıl boyunca Costa-Gavras’la çalıştı. Hemen ardından
tanıştığı ve çok sevdiği yeni Rivette’i, Wim Wenders ile
yolları kesişti. Wenders’in önerisiyle, Amerika’ya gidip
kısa sürede bu yeni yerin “yabancı”sı olmaktan,
çocukluğundan kalma göçebe ruhunun kazandırdıklarıyla
kurtuldu. Burada da yakın ilişkiler kurmayı ve Wenders ile
çalıştığı zaman boyunca kazandığı yeni dostlukların
açtığı kapılardan içeri girmeyi ihmal etmedi. John
Cassavetes ve Jim Jarmusch’la dostluğu da böylece
gelişti. Aradan geçen tüm bu zaman boyunca, ne
yapacağını bilmeyen, yolun başında bir genç kızdan,
sayısız usta yönetmenle beraber çalışmış deneyimli bir
sinemacı olmaya doğru evrildi. Öğrendiklerini
uygulamanın, bağlantılarını kullanmanın vakti nihayet
geldi ve Denis ilk filmi için harekete geçti.
Sinemasal yolculuğunun daha başında yanında olan
yakın arkadaşı Jean-Pol Fargeau, kariyeri boyunca
neredeyse tüm filmlerini onunla birlikte kaleme almak
üzere yanında belirdi bu yıllarda. İkili beraber yazdıkları ve
çoğunlukla Denis’nin hayatından izler taşıyan Chocolat /
Çikolata’nın senaryosunu kısa sürede tamamladı. Denis,
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ilk filmi için çocukluğunun geçtiği topraklara, Afrika’ya
doğru bir yolculuğa çıktı ve üst-orta sınıfa mensup
Fransız bir ailenin Kamerun’a gidişinin ardından
yaşananlara odaklanmak üzere kolları sıvadı. Kafasındaki
hikâyenin kahramanı olarak seçtiği Kamerunlu Protée’yi
canlandıracak kişiyi arayışı hayli zaman aldı.
Oyuncularıyla kurduğu hassas ilişki işte tam bu noktada
başladı ve sonraki yıllarda uzun süreli bir işbirliğine
dönüşecek bir dostluğun temelleri de Protée rolü için
Isaach De Bankolé’yi seçmesiyle atılmış oldu.
Dönemin usta yönetmenlerinin referansları kadar
çıkardığı harika işin de bir getirisi olarak Denis daha bu
ilk filmiyle bütün dünyanın dikkatini çekti ve aynı yıl
Cannes’da Altın Palmiye için yarışıp, César’larda En İyi
İlk Film Ödülü’ne aday gösterildi. Kendisine uzun yıllar
önce sorulan “Ne yapmak istiyorsun?” sorusuna
sonunda sağlıklı bir yanıt bulmuş gibiydi ve bu yanıtı
kendisi değil, 1988’de Çikolata ile temellerini attığı
sinemasının o dönemde beliren sadık takipçileri vermiş
gibiydi.
İlk filminin yarattığı yoğun ilginin ardından
kamerasını yine Kamerun menşeli bir hikâye etrafında
döndürmeye karar verdiğinde, Denis’nin elinde
Fransa’ya ilk kez adım atan Kamerunlu bir müzik
grubunun hikâyesi vardı. Çikolata’dan bir yıl sonra, bu
grubun hikâyesini, Man No Run adını taşıyan bir
belgeselde anlattı. Sinema ile müzik arasında kurduğu
ilişkinin en belirgin adımlarından biri olan bu filmini, bir
sonraki yıl S’en fout la mort (Ölüm Umrumda Değil)
takip etti.
Bir yolunu bulup içinde sürüklendikleri küçük
dünyadan yırtma derdindeki iki Afrikalı kardeşin
Fransa’nın tekinsiz ara sokaklarında yapılan yasadışı
horoz dövüşlerine bel bağlayan umut hikâyesi, adını
ikilinin velinimeti horozdan alıyordu. Bugün geriye
dönüp bakıldığında Denis’nin sinemasındaki en naif ve
içe dokunur işler arasında yer alan S’en fout la mort,
Çikolata’yla yollarının kesiştiği Isaach De Bankolé’nin
yanına, yönetmenin yapıtlarında önemli bir figüre
dönüşecek bir başka oyuncuyu, Alex Descas’yı da
ekliyordu.
Araya giren kısa film ve diğer projelerinin ardından
1994’te uzun metraj sessizliğini bozduğu J’ai pas
sommeil / Uykum Yok ise gerçek bir hikâyeden yola
çıkarak Paris sokaklarının yeraltına inip, suç ve suçlu
ilişkisini toplumun işaret ettiği sanıklar üzerinden ele
alıyor ve seyircisini gizemle örülü bir hikâyenin ortasına
bırakıyordu. J’ai pas sommeil, aynı zamanda Denis’nin
Wim Wenders’in Der Himmel über Berlin / Arzunun
Kanatları’nın setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Agnès
Godard’la ilk işbirliği olması nedeniyle de ayrı bir önem
taşır. Aynı yıl, aralarında Chantal Akerman, André
Téchiné, Olivier Assayas gibi isimlerin yer aldığı dokuz
yönetmenin televizyon için çektiği orta metrajlı
filmlerden oluşan Tous les garçons et les filles de leur age
(Bu Yaştaki Tüm Oğlanlarla Kızlar) adlı projede US Go
Home adlı işiyle yer alan Denis, 60’lı yıllarda Paris

yakınlarındaki bir banliyö kasabasında bekâretinden bir
an evvel kurtulmanın derdindeki bir yeniyetmeye
odaklandı.
1996’da gelen ve bir başka vazgeçemediği
oyuncusuna dönüşen Gregoire Colin’i başrole taşıyan
Nenette et Boni / Nenette ile Boni ise artık dünyanın dört
bir yanından pek çok insanın takip ettiği başarılı bir
yönetmene dönüşen Claire Denis’nin sonunda bir
festival yıldızına dönüşmüş olduğunun kanıtı
niteliğindeydi. On beş ve on dokuz yaşlarındaki iki
kardeşin zoraki birlikteliğinden yola çıkan film, zamanla
ikilinin birbirini tanıyıp kabullenmesi sürecini ele
alıyordu. Bu filmle Denis, kimilerince beyazperdeye
Salinger’ın edebiyat dünyasına kazandırdığı Franny ve
Zooey kadar etkili iki nevi şahsına münhasır kardeş
armağan etmişti.
Nenette ile Boni, Denis’nin o döneme dek Abdullah
İbrahim, Jean-Louis Murat ve John Pattison gibi yakın
arkadaşlarına emanet ettiği film müzikleri hususunda da
radikal bir değişime gittiği film olması itibarıyla da ayrı
bir öneme sahip. Denis, filmin çekimlerinden önce bir
konserlerine gittiği ve müziklerinin etkisiyle büyülenerek
bir süre başka hiçbir şey dinleyemediği Tindersticks ile
ilk kez bu filmde çalışmaya başladı. Sonrasında “bir
hayalin gerçekleşmesi”ne benzettiği bu işbirliğinden
sıkça faydalanacak olan yönetmen, Nenette ile Boni’nin
ardından çektiği dört filmde daha Tindersticks’in filmleri
için bestelediği müziklere yer verdi.
Herhangi bir abartıya kaçmadan, Tindersticks’in
müziğinin için Claire Denis’nin sinemasını atmosfer
yaratma ve seyirciyi filmin dünyasına ortak etme
konusunda besleyen bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz.
Bir müzik grubunun bir yönetmenin sinemasına bu
kadar muazzam bir uyum gösterdiği örneklerin sayısı bir
elin parmağını geçer mi bilinmez, ama bu yıl
beraberliklerinin on beşinci yılını özel bir konser serisiyle
kutlayan Tindersticks ile Denis’nin, İstanbul Film
Festivali’nde bu yıl böyle bir bölüm açılıp, böyle bir
yazının yazılmasına vesile olan ortaklıklarının hem
kendileri hem de izleyici ve dinleyiciler açısından son
derece besleyici ve baştan çıkarıcı olduğu bir gerçek.
Claire Denis’nin hayatını adadığı, insanları tanıyıp
keşfetme ve dahası “onlarla keşfetme” işinin verimli
sonuçlarından biri olan Tindersticks’in yanı sıra, aynı
dönemde tanıdığı yeni isimler de sinemasında farklı
kapılar açmayı sürdürdü. Örneğin Fransız sinemasının
kült oyuncularından Denis Lavant ile tanışmasaydı, biz
1999’un festival hiti Beau Travail / İyi İş’teki meşhur
dans sahnesine yaklaşabilecek bir başka acayiplik
harikasıyla karşılaşabilir miydik? Erkeğin ve erkek
bedeninin beyaz perdede bulduğu en özgün
karşılıklardan birine tekabül eden ve savaş, asker, ordu
gibi kavramların saklı detaylarında gezinen İyi İş’in bütün
dünyada önemli bir başarıya imza atması ve özellikle
görüntü yönetmeni Agnès Godard’ın harika işçiliğiyle
ödüle boğulmasının ardından saygınlığı iyiden iyiye
artan Claire Denis, beşinci filmiyle gerçek bir yıldız
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yönetmene dönüştü. Tam da böylesine hararetli bir
dönemde öyle bir filmle seyircisinin karşısına çıktı ki,
kopardığı fırtına filmin bile önüne geçti.
2001 yılında beyaz perdenin gündemi Claire
Denis’nin kariyerindeki en sert ve en kanlı hikâyeyi
anlatan Trouble Every Day / Her Gün Başka Bir Bela’nın
gümbürtüsüyle sarsıldı. Denis’nin hakiki hayranlarının
bile sınırlarını zorlayan film, yamyamlığı ele alış biçimi
ve içerdiği yüksek dozda şiddetin etkisiyle uzun süre
konuşuldu. Seyircinin onun filmlerinde yabancısı
olmadıkları Vincent Gallo, Beatrice Dalle ve Alex Descas
gibi yıldızları başrole taşıyan film, Denis’nin
sinemasındaki ilk İngilizce film olmasının yanı sıra
Tindersticks’in film için bestelediği müziklerle, en çok da
girişte çalan ve filmle aynı adı taşıyan parçayla belleklere
kazındı.
Her Gün Başka Bir Bela’nın tartışmaları sona
ermemişken Denis, Paris’te toplu taşıma
sektöründekilerin grev yaptığı bir cuma akşamında
seyircisini sıkışık bir trafiğin ortasında kalmış kadın
kahramanı Laure ile buluşturan Vendredi soir / Cuma
Akşamı ile selamladı. Laure’un tedirgin edici bir
yabancının varlığıyla renklenen gecesi romantik bir tek
gecelik maceraya doğru evrilirken, o da seyircisini kanlı
bir saldırının ardından rehabilite ediyordu adeta. Ünlü
Fransız yazar Emmanuele Bernheim’in aynı adlı
romanından, yazarla birlikte uyarladığı ve istediğinde
romantizmin de hakkını verebileceğini kanıtlayan Cuma
Akşamı’nın ardından bu kez ünlü filozof Jean-Luc
Nancy’nin romanından zor ama derinlikli bir uyarlamaya
girişti. Sık sık işbirliği yaptığı senarist arkadaşı Fargeau
ile beraber yazdığı L’intrus / Davetsiz, izole bir yaşam
süren yalnız bir adamın geçirdiği kalp naklinin öncesi ve
sonrasına karmaşık bir zaman kurgusuyla değiniyor ve
sinemasının hırçın dalları arasında gezinip, parmağına
batan dikenlerden gocunmuyordu.
Claire Denis, Venedik’te Altın Aslan’a aday
gösterildiği ve Tindersticks’in tekinsiz gitar
nağmelerinden nasibini almış filmi Davetsiz’i takiben
2008’de çektiği 35 Rhums / 35 Tek Rom ile bir baba-kızın
ortak yaşamını mercek altına alıyor ve ikilinin gündelik
hayatlarına dair detayların izini sürüyordu. Aile
üzerinden kurduğu çatı itibariyle Nenette ile Boni’de
verdiği tadı yeniden yakaladığı 35 Tek Rom yönetmenin
samimi dili ve hünerli anlatımından nasibini alıyor ve
sadık seyircisinin kalbinde özel bir yere kuruluyordu.
Tindersticks ile bir kez daha işbirliği yaptığı 35 Tek
Rom’un ardından çektiği ve 2010’da dünya çapında hem
eleştirmenlerin hem de seyircinin büyük ilgisiyle
karşılanan son filmi White Material / Beyaz İnsan ise
yönetmenin ilk filmi Çikolata’nın geçtiği topraklara,
Afrika’ya geri dönüyordu. Afrika’nın ismi verilmeyen bir
ülkesinde çıkan iç savaşı, olayların merkezinde kalmış
beyaz bir Fransız ailesinin hikâyesi üzerinden kurgulayan
Denis, her türlü baskı ve darbeye rağmen özgür
varoluşunun izini süren Marie’nin hikâyesine
odaklanıyordu.

Beyaz İnsan, aynı zamanda 63 yaşındaki Claire
Denis’nin onuncu sinema filminde artık ne kadar
yetkinleşip ustalaştığının da bir kanıtıydı. Kişisel
yolculuğunun başında tek derdi kendi hayatını
başkalarınınkiyle kesiştirmek ve hayat tecrübesini
aklındaki her şeye dokunmak şeklinde kuran bir kadın
olarak, özgür ve cesur bir sanatçı olmanın tüm
sorumluluğunu taşıyor, kariyerinin bu anlamda belki de
en olgun işine imza atıyordu. Diğer yandan Tindersticks
ile müzik üzerinden kurduğu ilişki ve yarattıkları ortak
dilin beşinci ve şimdilik son ürününü veriyordu.
Biz Denis’nin sinemasının köklerindekiyle
beslenirken, şükürler olsun ki o da anlatmaktan,
göstermekten, hissettirmekten yorulmuyor ve beyaz
perdenin muazzam eşlikçilerinden birine dönüşerek
sinema sevdamızı katmerlemeye devam ediyor. Bu yıl,
ilk kez 2005’te ziyaret ettiği İstanbul’a festivalin konuğu
ve jüri başkanı olarak yeniden uğrarken, hayatına değip
geçen tüm o insanların izini, filmlerinde yer verdiği tüm
o karakterleri de beraberinde getiriyor. Claire Denis’nin
yeni dünyalara açtığı kapılardan içeri girmek ve
Tindersticks ile yakaladığı kulak okşayan ahengin tadını
çıkarmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz…
– Melikşah Altuntaş

CLAIRE DENIS, TINDERSTICKS
AND DOORS OPENING TO NEW WORLDS
Everything is possible in cinema. You are saddened and
rejoiced by what you see on the big screen; you cry
over, laugh at, think about, and are surprised by it.
Sometimes it makes you so excited that you forget how
you got to the theatre. Sometimes what you see on the
screen scarily resembles you. Sometimes, what is seen
on that screen miraculously takes body and comes
alive. Before you can understand what is going on, you
behold the most honest, most daring reflection of your
life. If you are lucky, you are watching a good film; if
you are even luckier, you are watching a Claire Denis
film.
As the creator of some of the few most intimate and
magical moments the big screen has ever seen, Claire
Denis, for the past 25 years, has been planting hard-todescribe emotions in her viewers’ hearts by tenderly
and intimately transporting them from one place to
another. In her films, the most distant geographies
become close; the strangest houses become as familiar
as your own home. The heroes of her stories look
different but no mirror can picture realities as directly
as her films. At the core, taking their power from the
glorious humility of a director who has disburdened
herself as much as possible, Denis’ films take only one
material as their starting point: the human being
itself… The characters we encounter in her films in
numerous colors and shapes are familiar –one of us
under any condition and any costume.
265

CLAIRE DENIS

Another noteworthy success of Denis’ films is that
she frequently brings together the unmatched harmony
between music and pictures, between sound and
image. Although they take on different meanings with
the presence of other musicians who enter her films
from time to time, her stories feed from one source
only: the British rock band Tindersticks… The
relationship that Tindersticks has established with
Denis over music and the organic tie that the band has
captured with Denis’ films are the result of a very
special cooperation that expands the borders of both the
band’s music and Denis’ films. In its 30th year,
Istanbul Film Festival will celebrate the 15th year of this
cooperation with a special program and an impressive
cine-concert.
Three years before Nenette and Boni, which, in 1996,
was the first splendid union between Tindersticks’
music and Denis’ films, led by Stuart Staples,
Tindersticks was founded. The band continued on its
path with the soundtracks they prepared for Denis’
films and other independent works. But where did the
career and film-making adventure of Denis, whose five
films in this year’s festival will attract the attention with
the chemistry created by the duo, start; where is it
headed? Let us explain…
It seems that Denis, before she revealed the many
characters up her sleeve and developed them one by
one, and before her path crossed with that of
Tindersticks’, knew well of the magic of meeting
diverse people and discovering new worlds through
them. She did not realize this quality of hers until she
was motivated in her early twenties by a question her
photographer husband asked her: “So what do you
want to do?” Denis did not rest after this question.
Maybe she did not clearly know what she wanted to do,
but she had determined her starting point: to attend a
film school.
Encouraged by her husband, she entered and
graduated from IDHEC, one of France’s most elite film
schools, but still was not considering becoming a
director back then. Maybe it was leaving France and
living in various countries in Africa with her family
when she was young, or maybe the fact that the family
did not stay for more than two years anywhere in
France that pushed Denis to not live attached to any
stable reality. Maybe it was the adventure books that
she read, borrowing them from her mother’s library
that made her so adventurous… In any case, luckily
Denis would go on a tour of discovery and find out
what she had with cinema.
Her curiosity about people that underlies her
cinema today was in the center of her life back then,
too. This is why she started working on film sets and
meeting people –her first stop would be Jacques
Rivette. During the years she acted as his assistant, she
learned a lot from Rivette about cinema and discovered
the French New Wave (La Nouvelle Vague). It was the

beginning of the ‘70s and there was no better time to
develop friendships with filmmakers such as Chabrol
and Eustache. Still the name she was closest to was
Rivette, and again in this period, she worked a long
time with Jean-François Stevenin, whom she
considered to be her closest friend.
In the following years, Denis’ path took her from
one film set to another on this self-discovery adventure
that she had embarked on. Denis never gave up on
meeting new people and working with them. After a
brief period in France, she went to Israel and worked
with Costa-Gavras for a year. Immediately afterwards,
her path crossed with Wim Wenders, “her new
Rivette,” who she liked a lot. Upon Wender’s
suggestion, Denis went to the United States, and was in
a short while saved from being a “foreigner” in this
place thanks to her wandering soul and the experiences
earned in her childhood. Here, too, she did not fail to
establish close relations and enter through the doors
opened by new friendships she made during the time
she worked with Wenders. This is how her relationship
with John Cassavetes and Jim Jarmusch developed.
During this time, Denis evolved from a young woman
who did not know what to do to an experienced
filmmaker who has collaborated with countless
prominent directors. It was finally time for her to apply
what she had learned and use her connections. She
took action for her first film.
Denis’ close friend Jean-Pol Fargeau, who had been
with her at the beginning of her cinematic journey,
reappeared by her side in these years to collaborate with
Denis in the writing of almost all her films. The duo
completed in a short time the script of Chocolat /
Chocolate, which largely carries traces from Denis’ own
life. For her first film, Denis went to Africa, the lands
where her childhood had taken place, to focus on the
events following an upper-middle class French family’s
arrival in Cameroon. Her search for an actor to play the
Cameroonian Protée, whom she had selected to be the
hero of her story, took her a long time. The tender
relationship, which Denis establishes with her actors,
started exactly at this point. The basis of a friendship
that would in later years evolve into a long-lasting
collaboration was established by Denis’ election of
Isaach De Bankolé for the role of Protée.
As well as the good references by prominent
directors of that time, Denis drew the world’s attention
with her marvelous work in Chocolate. The same year,
she competed in Cannes for the Palme D’or and the
film was nominated for the Best First Film Award in
the Césars. It seemed she had found a healthy answer
to the question she was asked years ago about what she
wanted to do. It seemed this answer was given not by
her but by the new-coming loyal fans of her cinema, of
which she laid the foundation in 1988 with Chocolate.
Following the interest her first film created, Denis
once again decided to turn her camera to another story
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originating from Cameroon. She had in her hands the
story of a Cameroonian music band that had come to
France for the first time. A year after Chocolate, Denis
told the story of this band in a documentary titled Man
No Run. The documentary became one of the most
pronounced steps in the relationship Denis has
established between film and music. It was followed by
S’en fout la mort / No Fear, No Die.
It is a story of hope about two African brothers, who
try to find a way out of the little world they were
dragged into and rely on illegal rooster fights in the
uncanny alleys of France to achieve this. The film takes
its name from the rooster that is the brothers’ treasure.
In retrospective, No Fear, No Die stands among the
most naïve, most moving works of Denis’ cinema. It
brings another actor, Alex Descas, who, along with
Isaach De Bankolé of Chocolate, would turn into an
important figure in Denis’ cinema. The film itself took
a special place in the director’s filmography.
Following short-films and other later projects, came
another feature in 1994 J’ai pas sommeil / I Can’t Sleep.
Based on a true story, the film goes underground in
Paris, handling the relationship between crime and the
criminal through culprits who the society points a
finger at, and leaves its viewers in the midst of a story
woven with mystery. I Can’t Sleep has an additional
significance, as it is the first collaboration between
Denis and director of photography Agnès Godard,
whom the director had met on the set of Wim
Wenders’s Der Himmel über Berlin / Wings of Desire.
The same year, Denis took part in the portmanteau
project Tous les garçons et les filles de leur age / All the
Boys and Girls of Their Time made up of medium-length
made-for-TV films directed by nine directors such as
Chantal Akerman, André Téchiné, and Olivier Assayas.
She partook in the project with her work US Go Home,
which focuses on the story of an adolescent in the ‘60s
in a Parisian suburb who wants to lose her virginity as
soon as possible.
Nenette et Boni / Nenette and Boni (1996) that starred
Gregoire Colin, who were to become another
indispensable actor for Denis, was the proof that Claire
Denis, who had become a successful director followed
by many from all around the world, was at last a festival
star. The film told the story of the mandatory
collocation of two siblings, one fifteen and the other
nineteen years old, who in time got to know and accept
each other. According to some, with this film, Denis
gifted the world cinema two unique characters as
influential as Franny and Zooey, whom Salinger had
gifted to the world of literature.
Nenette and Boni is significant in that Denis, who
had until then entrusted her close friends such as
Abdullah Ibrahim, Jean-Louis Murat and John Pattison
with the soundtrack of her films, had gone for a radical
change. In this film, Denis started working with
Tindersticks, whose concert she went before the

shooting of the film. She was so enchanted by their
music that she could not listen to anything else but
their music for a while. Denis would frequently take
advantage of this cooperation, which she describes as
“the coming true of a dream.” In her succeeding four
films she gave place to the music of Tindersticks.
We would not be exaggerating if we were to say that
Tindersticks’ music is the nurturing source for the
creation of an atmosphere in Claire Denis’ films,
helping the viewer associate with the film’s world. It is
not known whether there are more than a handful of
such examples, where a music band is so stupendously
in harmony with a director’s cinema. However, it is for
sure that the collaboration between Denis and
Tindersticks which will be celebrating its 15th year in
2011 with a special series of concerts had conduced
toward forming of such a section in the Istanbul Film
Festival, and the writing of such an essay. It is also,
without doubt, nourishing and seductive both for
viewers and for themselves.
Her collaboration with Tindersticks is a fruitful
result of the project of meeting people, discovering
them, and, moreover, “discovering with them” that
Claire Denis had devoted her life to. There were also
others that the director encountered during this same
period that continued to open different doors in her
cinema. For example, if Denis had not met the French
cult actor Denis Lavant, could we encounter a wonder
of peculiarity such as the infamous dance scene in
Beau Travail / Good Work, her 1999 festival hit? Good
Work corresponds to one of the most authentic
respresentations that men and the male body has found
on the big screen. Travelling in the concealed details of
concepts such as war, soldier, and army, Good Work has
become successful all around the world and its director
of photography Agnès Godard was hailed with awards
for her admirable work. Following this, Claire Denis’
reputability increased even more, making her a real star
director with her fifth film. Denis faced her viewers in
this heated period with such a film that the commotion
it caused overshadowed even the film itself.
In 2001, the roar caused by Trouble Every Day,
which told the most violent and bloody story of Claire
Denis’ career, rocked the film industry. The film had
pushed the limits of even Denis’ most loyal fans, much
debated for the way it handled cannibalism and the
excessive violence it contained. The film starred
Vincent Gallo, Beatrice Dalle and Alex Descas, with
whom viewers were already accustomed with in Denis’
previous films. Besides being Denis’ first Englishlanguage work, the film was remembered for its
soundtrack by Tindersticks, and above all, with the
musical track in the opening scene that carried the
same title as the film itself.
Even before the debate over Trouble Every Day had
subsided, Denis saluted her viewers with Vendredi soir /
Friday Night that tells the story of Denis’ heroine Laure,
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who gets stuck in busy traffic on a Friday evening when
Paris’s public transportation workers go on strike. As
Laure’s evening is enlivened by the presence of an
unsettling stranger and is leading towards a one-night
romance, Denis seems to be rehabilitating her viewers
after a bloody attack. Adapted from a novel of the same
name by well-known French writer Emmanuele
Bernheim by Denis and the writer herself, Friday Night
proved that, if she chose to, Denis could do justice to
romance, too. After Friday Night, Denis began a
difficult but profound adaptation from a novel by
acclaimed philosopher Jean-Luc Nancy. Denis penned
L’intrus / The Intruder with Fargeau, with whom she
collaborates frequently. Employing a non-linear
narrative, the film tells the story, before and after a
heart transplant, of a lonely man leading an isolated
life. With this film, Denis strolls among the thorned
branches of cinema and does not take offense by the
thorns pricking her finger.
Claire Denis was nominated for a Golden Lion at
the Venice Film Festival with The Intruder, which had
its share of Tindersticks’ daring guitar tunes. In 2008
with 35 Shots of Rum, she studies the shared life of a
father and daughter, and follows the details of the duo’s
daily life. 35 Shots of Rum, in which Denis recaptures
the same sense as in Nenette and Boni in terms of the
roof she constructs over family, has its share of the
director’s intimate style of storytelling and earned a
distinguished place in her loyal followers’ hearts.
Her latest film White Material (2010), which drew
great interest from both viewers and critics alike all
around the world, takes its viewers back to Africa, the
land where Denis’ first film Chocolate took place. Denis
tells the story of a civil war in an unnamed African
country through the story of a French family that gets
stuck in the midst of the incidents. She focuses on the
story of Marie, who pursues her free existence despite
all sorts of suppression and blows.
White Material, her tenth film, was also the proof of
how competent and masterful the 63-year-old Claire
Denis had become. As a woman, whose only concern at
the start of her personal journey was to cross her path
with that of others and who had constructed her life
experience around touching everything in her mind,
was carrying all the responsibility that came with being
a free and courageous artist and was creating perhaps
the most mature work of her career. In the meanwhile,
she was also giving the fifth, and currently final, fruit of
her relationship with Tindersticks and the common
language they had created over music.
Thankfully, while we are being nurtured by what is
at the roots of Denis’ cinema, Denis does not tire of
telling, showing, and evoking feelings. She becomes
one of the mighty guides of the big screen, intensifying
our love for cinema. Returning this year as the festival’s
guest and jury president to Istanbul, a city that she had
first visited in 2005, she brings with her the traces of

all the people who touched her life, all the characters
she gave place in her films. There can be no better
chance than this to enter through those doors which
Claire Denis opens to new worlds and to enjoy the
pleasant harmony she had caught with Tindersticks.
– Melikşah Altuntaş
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NÉNETTE İLE BONI
NÉNETTE ET BONI
NÉNETTE AND BONI
FRANSA FRANCE / 1996 / 35 mm / Renkli Colour / 103’
Yönetmen Director: Claıre Denıs Senaryo Screenplay: Claıre
Denıs & Jean-Pol Fargeau Görüntü Yön. Director of Photography:
Agnès Godard Kurgu Editing: Yann Dedet Müzik Music:
Tınderstıcks Oyuncular Cast: Grégoıre Colın, Alıce Hourı,
Valérıa Brunı-Tedeschı, Vıncent Gallo, Jacques Nolot,
Gérard Meylan Yapımcı Producer: Georges Benayoun Yapım
Production Co.: Dacıa Fılms Dünya Hakları World Sales: Pyramıde
Internatıonal

Claire Denis’nin seyircisini Marsilya’da yaşayan iki
kardeşin hikâyesine ortak ettiği Nenette ile Boni, bir
pizzacıda çalışan 19 yaşındaki Boni ile hayatına paldır
küldür dalan 15 yaşındaki kız kardeşi Nénette’in zoraki
birlikteliğini konu alıyor. Anne babalarının boşanmasının
ardından birbirlerinden ayrı evlerde büyüyen ikili, Boni’yle
birlikte yaşayan annelerinin ölümünün ardından bir araya
gelir. Nénette’in yatılı okuldan, Boni’nin yanına
sığınmasıyla başlayan bu kavuşma, yıllar sonra
yaşanacak sıcak bir kucaklaşmadan çok, mecburi bir ev
arkadaşlığından seneler sonra gelen bir tanışma
öyküsüne evrilmeye başlar. Boni annesini kaybeder ama
bir kardeş kazanır… Denis’nin yıllar sonra 35 Tek Rom’da
kurcalayacağı aile mefhumunun, 90’lı yılların ortasında
anlattığı bir abi-kardeş ilişkisi üzerinden bambaşka bir
yönünü eşelediği filmi, yönetmenin sinemasındaki
yetkinleşme sinyallerine de işaret ediyor. Denis’nin pek
çok açıdan bir ilk olma özelliği taşıyan filmi, daha sonraki
yıllarda gedikli oyuncusuna dönüşecek Gregoire Colin ile
ilk birlikteliğinin yanı sıra, İngiliz rock topluluğu
Tindersticks’in de müziklerini yaptığı ilk filmi olma
özelliği taşıyor. Nénette ile Boni, dünya festivallerini
dolaştığı 1996 yılında, İstanbul Film Festivali’ne de
uğramış ve Denis’yi takibe almış sinemaseverlerin
sayısını artırmıştı.
– Melikşah Altuntaş
In Nenette and Boni, Claire Denis makes her viewers
share the life of two siblings living in Marseille. The
film centres on the compulsory relationship between
the 19-year-old Boni, who works in a pizza shop, and his
15-year-old sister Nénette, who suddenly enters his life.
The duo had grown up in different houses after the
divorce of their parents, but forced to come together
again after the death of their mother, who was living
with Boni. This reunion starts with Nénette’s taking
refuge in Boni’s home coming from boarding school.
Instead of a warm embrace expected after many years,
it evolves from mandatory collocation to a story of
acquaintance. Boni loses his mother but wins a sister.
In the mid ‘90s, Denis, through the relationship
between a brother and a sister, handles a very different
aspect of the concept of family then she will tackle years
later in 35 Shots of Rum. This film also signals the
eventual maturation of the director’s cinema. The film
has many firsts for the director: It is the first
collaboration of the director with Gregoire Colin, who
will later become one of her frequent actors, as well as
being her first film for which the British rock band
Tindersticks has scored. In 1996, when Nénette and
Boni was making a tour of world festivals, it had made
its way also to Istanbul Film Festival and increased the
number of film-lovers who follow Denis.
– Melikşah Altuntaş
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HER GÜN BAŞKA BİR BELA
TROUBLE EVERY DAY

FRANSA-ALMANYA-JAPONYA FRANCE-GERMANY-JAPAN
2001 / 35 mm / Renkli Colour / 101’
Yönetmen Director: Claıre Denıs Senaryo Screenplay: Claıre
Denıs & Jean-Pol Fargeau Görüntü Yön. Director of Photography:
Agnès Godard Kurgu Editing: Nelly Quettıer Müzik Music:
Tınderstıcks Oyuncular Cast: Vıncent Gallo, Trıcıa Vessey,
Béatrıce Dalle, Alex Descas, Florence Loıret Caılle, Nıcolas
Duvauchelle, Aurore Clément Raphaël Neal, José Garcıa
Yapımcılar Producers: Georges Benayoun, Phılıppe Lıégeoıs,
Jean-Mıchel Rey Yapım Production Co.: Arte Dünya Hakları World
Sales: Wıld Bunch

Gösterildiği yıl tüm dünyada tartışmalar yaratmış ve
Claire Denis’nin takipçilerini ikiye bölmüş olan Her Gün
Başka Bir Bela şüphesiz, yönetmeninin kariyerindeki en
ayrıksı iş olma özelliğini taşıyor. İnsan-beden ilişkisi
üzerinden didiklediği yamyamlık olgusunu, bilimi de işin
içine katarak normalleştiren Denis, aynı dertten
muzdarip kadın ve erkek kahramanlarının toplumsal
kimlikleri üzerinden saptamalarda bulunmayı da ihmal
etmiyor. Yıllar önce bir başka bilim adamı arkadaşıyla
insan libidosu üzerine yaptığı araştırmaların ardından
kendi içindeki yamyamlık dürtüleri ortaya çıkan Amerikalı
doktor Shane, yeni evlendiği karısıyla balayına geldiği
Paris’te eski dostunun izini sürer. Bir süre sonra yolu,
arkadaşının tecrit altında tuttuğu karısı Core ile kesişir ve
Core’nin kendisiyle benzer dürtülere sahip olduğunu
keşfetmesi uzun sürmez. 2001 yılında ilk kez seyirci
karşısına çıktığı Cannes Film Festivali’nde gürültü
koparan bu filmi, aynı zamanda Denis’nin kariyerinde,
neredeyse tamamı İngilizce çekilmiş olan ilk film olma
özelliği taşıyor. Vincent Gallo, Beatrice Dalle ve Alex
Descas gibi ünlü oyuncuların tekinsiz performansıyla da
tüyler ürperten Her Gün Başka Bir Bela, yönetmenin
kendine has bir hayran kitlesi edinmiş yegâne gerilim
filmi olarak da dikkat çekiyor.
– Melikşah Altuntaş
Trouble Every Day had caused controversies the year
it was released and divided Claire Denis’ followers.
Without a doubt, it stands as the most eccentric work
in the director’s career. By involving science, Denis
normalises the concept of cannibalism, which she
handles through the relationship between man and
body. She does not fail to draw conclusions over the
social identities of her male and female heroes suffering
from the same illness. American doctor Shane, who
discovers his cannibalistic instincts after a research he
conducted with a colleague over human libido, searches
for his old friend in Paris where he goes for honeymoon
with his new wife. Soon, his path crosses with that of
his friend’s wife Core, locked up by her husband. Before
long, he realises that Core has instincts similar to his.
The film, which caused an upheaval at the 2001 Cannes
Film Festival where it was first screened, is also the first
English-language film in Denis’ career. Trouble Every
Day, which becomes even more spine chilling with raw
performances by acclaimed actors Vincent Gallo,
Beatrice Dalle and Alex Descas, is the only thriller by
the director that has created a distinct fan base of her
own.
– Melikşah Altuntaş
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DAVETSİZ
L’INTRUS
THE INTRUDER
FRANSA FRANCE / 2004 / 35 mm / Renkli Color / 130’
Yönetmen Director: Claıre Denıs Senaryo Screenplay: Claıre
Denıs, Jean Pol Fargeau, Özgün Kısa Roman Original Short
Novel: Jean-Luc Nancy Görüntü Yön. Cinematography: Agnès
Godard Kurgu Editing: Nelly Quettıer Müzik Music:
Tınderstıcks Oyuncular Cast: Mıchel Subor, Grégoıre Colın,
Katıa Golubeva, Bambou, Florence Loıret-Caılle, Lolıta
Chammah Yapımcı Producer: Humbert Balsan Yapım Production
Co.: Ognon Pıctures; Arte France Dünya Hakları World Sales:
Pyramıde Internatıonal

Seyirciyle kurduğu ilişki bakımından Claire Denis’nin
filmografisindeki içine girilmesi en zor film gibi dursa da
Davetsiz, temelde çok genel bir hissin izini sürüyor: İç
huzuru… Geçmişi hakkında en ufak bir fikrimiz olmayan,
70’lerindeki münzevi Louis Trebor, köpekleriyle birlikte
yaşadığı uzak sınır kasabasında derin bir boşluk hissiyle
cebelleşmektedir. Teklemeye başlayan kalbinin
yenilenmesi gerektiği bilgisinin ardından kendine evli ve
iki çocuk babası gencecik bir donör bulur. Yasa dışı
yollarla sahip olacağı bu kalp Trebor’a hayatındaki kayıp
iç huzurunu geri getirecek midir? Yoksa yıllar önce terk
ettiği oğluyla ilgili sahip olduğu nedamet duygusu bu
yeni kalbi de yiyip bitirecek midir? Karmaşık kurgusuyla
seyircisine zaman mefhumunun izini sürdüren Davetsiz,
bu haliyle parçaları “zaman”la birleşen bir bulmacayı
andırıyor. Filmin hikâyesini ünlü filozof Jean-Luc
Nancy’nin aynı adlı kitabından uyarlayarak, yazarın
tartışmalar yaratan etik anlayışını bu sert ve çarpıcı filmle
ete kemiğe büründüren Denis, insanın yalnızlığının
kökeninde yatan davetsiz dürtüleri, Agnès Godard’ın
meditatif görüntü yönetimi ve Tindersticks’in etkili
tınılarıyla kusursuzca harmanlayıp karşımıza getiriyor.
– Melikşah Altuntaş
In terms of the relationship it establishes with the
viewer, although it seems to be the most penetrable
work in Claire Denis’s filmography, The Intruder
basically follows a very general feeling: Inner peace...
A man in his seventies whose past is unknown to us,
the reclusive Louis Trebor is battling a deep sense of
emptiness in the distant border town where he lives
with his dogs. Upon receiving information that his
failing heart needs to be replaced, he finds himself a
young donor, married with two children. Will this heart,
which he will acquire illegally, bring back the missing
inner peace to Trebor’s life? Or will the feeling of
remorse for the son he had abandoned years ago
consume also this new heart? With its complex storyline, The Intruder prompts its viewers to follow track of
the concept of time, and with this aspect, resembles a
puzzle the pieces of which connect with “time.” Denis
adapted the story of this rough and striking film from
famous philosopher Jean-Luc Nancy’s eponymous
novel, giving flesh and bones to the writer’s much
discussed ethics. Denis brings us a perfect blend of
uninvited instincts lying at the roots of human
loneliness with Agnès Godard’s meditative direction of
photography and Tindersticks’ punchy tones.
– Melikşah Altuntaş
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35 TEK ROM
35 RHUMS
35 SHOTS OF RUM
FRANSA-ALMANYA FRANCE-GERMANY / 2008 / 35 mm / Renkli
Colour / 115’
Yönetmen Director: Claıre Denıs Senaryo Screenplay: Claıre
Denıs & Jean-Pol Fargeau Görüntü Yön. Director of Photography:
Agnès Godard Kurgu Editing: Guy Lecorne Müzik Music:
Tınderstıcks Oyuncular Cast: Alex Descas, Matı Dıop, Grégorıe
Colın, Nıcole Dogué Yapımcı Producer: Bruno Pesery Yapım
Production Co.: Soudaıne Compagnıe; Pandora Fılm
Produktıon Dünya Hakları World Sales: Elle Drıver

Adını bir işçi geleneğinden alan 35 Tek Rom, kırık bir
kabullenme hikâyesi… Çocukluğundan beri yuva bildiği
evden ayrılıp kendi yuvasını kuracak olan bir genç kızın
babasıyla vedalaşmak zorunda kalışının, kızının büyüyüp
yanından ayrılacak olmasıyla yüzleşmek zorunda kalan
babanın sessiz kabullerinin hikâyesi. Birbirlerine kopmaz
örgülerle bağlı baba kızın iç ısıtan öyküsüne odaklanan
Claire Denis, hayatlarına başka sevgiler alıp onlar uğruna
emek harcamaya başlayan ikilinin sessiz direnişine de
ışık tutuyor. Birbirlerine artık odalarca değil, duraklarca
uzak kalacak baba kızın örtük vedası üzerinden aile ile
aidiyet bağıntısı hakkında keskin saptamalarda bulunan
Denis’nin ikilinin ortak zamanlarına odaklandığı
filminde, ailevi hatıraların dumanı tütüyor. Seyircisini
baba kızın kâh mutfaktaki gündelik sohbetine, kâh
geceyarısı yalvar yakar açtırdıkları bir barda ettikleri
dansa tanık eden Denis, hikâyenin merkezindeki tüm
duyguları da iliklere kadar işliyor. Öykü anlatımını geri
planda tutup tamamen atmosfer odaklı ve duyulara
yönelik bir tecrübe yaşatan 35 Tek Rom, yönetmenin
sinemasındaki en olgun limanlardan birine demir atıyor.
Afrika kökenli Fransız oyuncu Alex Descas’ın mağrur
baba Lionel’de harikalar yarattığı film, birçoklarınca
Denis’nin en iyi işi olarak anılıyor.
– Melikşah Altuntaş
Taking its name after a workers’ tradition, 35 Shots of
Rum is a broken story of acceptation… It is the story of
acceptation by a young woman, who needs to bid
farewell to her father as she is about to leave the house
she had known to be her home since her childhood in
order to build a home of her own. It is the story of the
silent acceptation by the father, who needs to face the
fact that his daughter had grown up and will be leaving
him. Claire Denis focuses on the heart-warming story of
a father and daughter who are connected to each other
with indestructible ties. In the meanwhile, she also
brings forth the silent resistance of the duo who has
allowed in other kinds of loves in their lives, toiling for
them. Denis makes sharp observations about family life
and the sense of familial belonging over the implicit
farewell of the father and the daughter who, from that
point on, will live stations away instead of rooms away.
One can see the vivid memories of family life in the
film, in which Denis focuses on the duo’s shared
moments. Denis makes her viewers witness the daily
conversation of the father and daughter in the kitchen
and the dance they make in a bar which they beg to
open at midnight, penetrating all the sentiments at the
centre of the story. 35 Shots of Rum holds storytelling in
the background, while focusing on the mood and
creating an experience aimed solely at emotions. It
anchors in one of the most mature harbours in the
director’s cinema. The film, in which African-French
actor Alex Descas creates wonders as the proud father
Lionel, for many, is considered to be Denis’s best work.
– Melikşah Altuntaş
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BEYAZ İNSAN
WHITE MATERIAL

FRANSA FRANCE / 2009 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Yönetmen Director: Claıre Denıs Senaryo Screenplay: Claıre
Denıs & Marıe N’Dıaye Görüntü Yön. Director of Photography:
Yves Cape Kurgu Editing: Guy Lecorne Müzik Music: Stuart S.
Staples Oyuncular Cast: Isabelle Huppert, Isaach De Bankolé,
Chrıstophe Lambert, Nıcolas Duvauchelle, Wıllıam Nadylam
Yapımcı Producer: Pascal Caucheteux Yapım Production Co.: Why
Not Productıons; France 3 Cınema; Wıld Bunch; Les Fılms
Terre Afrıcaıne Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch

Claire Denis’nin yirmi yıl aradan sonra bir kez daha
yönünü Afrika’ya çevirdiği ve çocukluğunun geçtiği
topraklarda bir inat hikâyesi anlatmaya soyunduğu son
filmi Beyaz İnsan, seyircisine çokkahramanlı bir direniş
güncesi tutturuyor. Afrika’nın isimsiz bir ülkesinde geçen
hikâyenin kahramanı Maria, ülkede çıkan iç savaşa
aldırmaksızın gündelik hayatına devam etmeye çalışıyor.
Kahve plantasyonundaki son işlerini tamamlamadan,
ordunun “Terk et” uyarısına boyun eğip ülkesi Fransa’ya
dönmeyi reddeden Maria, kendine ait bu topraklardan
çıkmak yerine, sırtını izafi bir normalliğe yaslamayı tercih
ediyor. O direnirken işçileri kaçıyor, yolları kesiliyor, oğlu
bölgedeki direnişin küçük mücahitleri “piçler” tarafından
tacize uğrayıp intikam peşinde koşuyor. Etrafını
kuşatanların sayısı arttıkça Maria’nın hırsı büyüyor; etrafı
sarıldıkça o tek tabanca haliyle her şeye rağmen var
olmaya devam ediyor… Claire Denis’nin ilk filmi
Chocolat’la organik bağlara sahip Beyaz İnsan “öteki”
olmayı içselleştirmiş bir vicdanın karşısında dimdik
ayakta durup sesini yüksek perdelerden tonluyor.
Histerisi film boyunca bir an olsun dizginlenmeyen
Maria’yı kusursuz bir biçimde bedene getiren Isabelle
Huppert’e, Christopher Lambert ve Isaach De
Bankolé’nin eşlik ettiği filme, Yves Cape’in perdeye tuval
muamelesi yapan çarpıcı görüntü yönetmenliği ve
Tindersticks’in müzikleri de bambaşka bir ruh
kazandırıyor.
– Melikşah Altuntaş
After twenty years, Claire Denis revisits Africa, the land
where she spent her childhood, to tell a story of
obstinacy. Her latest film White Material keeps the diary
of a multi-hero resistance. Maria, the heroine of the
story, which takes place in an unnamed African
country, tries to continue her daily life without paying
attention to the civil war that had erupted in the
country. She refuses to heed the army’s warning for her
to leave the country for France, she is determined to
complete her work in her plantation. Instead of leaving
the lands that belong to her, she prefers to lean against
a relative normality. While Maria resists, her workers
run away, they are intercepted, and her son, who is
harassed by “the bastards,” the regional young fighters
of the resistance, seeks vengeance. As the number of
people to enclose her grows so does Maria’s ambition;
as she is encompassed, she subsists against all odds like
a lone wolf … White Material, which has organic ties to
Claire Denis’s first film Chocolate, stands strong against
a conscience that had internalised being “the other” and
speaks out. Isabelle Huppert flawlessly embodies Maria,
whose hysteria cannot be restrained even for a single
moment during the film. She is accompanied by
Christopher Lambert and Isaach De Bankolé. Yves
Cape’s striking direction of photography that treats the
big screen like a canvas and Tindersticks’ music add a
distinct soul to White Material.
– Melikşah Altuntaş
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IN MEMORIAM

Geçen festivalden bu yana kaybettiğimiz sinemacıların
yapıtlarıyla anıldıkları bu bölümde, Fransız yeni
dalgasının önemli yönetmenlerinden Claude Chabrol,
müzisyenlikten gelen yönetmen Alaın Corneau, özellikle
komedileriyle ünlenen yönetmen Blake Edwards, farklı ve
zorlayıcı tiplemeleriyle tanınan oyuncu Dennıs Hopper,
İtalyan komedilerinin piri Marıo Monıcellı, Avrupa
tarzını Amerikan filmlerine sokan yönetmen ve yapımcı
Arthur Penn, Hollywood’un altın çağının simgelerinden
Bılly Wılder ve menekşe gözlü yıldız Elızabeth Taylor’ın
birer filmi gösterilecek.
In memorıam Claude Chabrol, one of the promınent
fıgures of the French New Wave; orıgınally a musıcıan,
dırector Alaın Corneau, famed especıally wıth comedıes,
Blake Edwards; acclaımed wıth hıs challengıng roles,
actor Dennıs Hopper; master of Italıan comedıes, Marıo
Monıcellı; dırector and producer Arthur Penn who
ıntroduced European sensıtıvıty to Amerıcan fılm, an ıcon
of the golden age of Hollywood, Bılly Wılder, and the
extraordınary actress Elızabeth Taylor, all of whom we
lost sınce the last edıtıon of the Festıval.

Bir Kadın Meselesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarının işgal
altındaki Fransız taşrasında, iki küçük çocuğunun ve
savaştan dönen kocasının geçimini tek başına sağlamaya
çalışan Marie Latour’un gerçek hikâyesini anlatır.
Yasadışı kürtajlar yaparak para kazanmaya çalışan Marie,
bir süre sonra daha çok kazanabilmek için evini fahişelik
yapan dostu Lulu’ya açar, bu arada Lulu’nun
müşterilerinden Lucien ile bir ilişki yaşar. Gözünü
gittikçe para hırsı bürüyen Marie, nihayet kocasının
ihbarıyla yakalanır ve idam cezasına çarptırılır... Bir Kadın
Meselesi, ilk bakışta Chabrol’un alışılageldik temalarına
yüz vermediği ayrıksı bir dönem filmi gibi görünür. Ne
var ki öykü ilerledikçe yönetmenin esas derdinin yine
burjuva toplumunun ve devletinin ahlaki riyakârlığını
ortaya koymak olduğu ortaya çıkar. Devlet, savaş
döneminde toplumu bir arada tutmak için iyiden iyiye
muhafazakârlaşmıştır. İşbirlikçi Vichy hükümeti,
Yahudilerin tutuklanıp Almanya’daki, Polonya’daki
toplama kamplarına gönderilmesine seyirci kalırken,
işgal altındaki ülkede yoksulluktan kırılan halk can
güvenliğinden yoksun yaşarken, hükümet ahlak polisini
oynamaktadır. Ölümü bekleyen Marie’nin de dediği gibi,
“Zenginsen kötülük yapmak kolaydır”. Oysa Marie gibi
alt sınıf mensuplarının başlarını bedenlerinden “ibret
olsun diye” ayıracak giyotinler işlemeye devam
etmektedir.
– Berke Göl

ANILARINA: CLAUDE CHABROL
IN MEMORIAM: CLAUDE CHABROL

BİR KADIN MESELESİ
UNE AFFAIRE DE FEMMES
STORY OF WOMEN
FRANSA FRANCE / 1988 / 35 mm / Renkli Colour / 110’
Yönetmen Director: Claude Chabrol Senaryo Screenplay: Colo
Tavernıer, O’Hagan, Claude Chabrol Görüntü Yön. Director of
Photography: Jean Rabıer Kurgu Editing: F. Fardoulıs Müzik
Music: Matthıeu Chab Oyuncular Cast: Isabelle Huppert,
Françoıs Cluzet, Marıe Trıntıgnant, Nılls Tavernıer Yapımcı
Producer: Marın Karmıtz Yapım Production Co.: MK2 Dünya
Hakları World Sales: MK2

Claude Chabrol
1930’da Paris’te doğdu. Godard, Truffaut,
Bazin ve Rohmer’le tanışarak Fransız sinema
çevreleriyle üniversitede ilişki kurdu. Sinemaya
1956’da Jacques Rivette’in bir kısa filminin
yapımcısı ve senaristlerinden biri olarak girdi.
İlk filmi Yakışıklı Serge (1958), Fransız Yeni
Dalgası’nın da ilk filmi olarak kabul edilir. Bellamy
(2009) son filmidir. 2010’da hayatını kaybetti.
Born in 1930 in Paris. During his studies at the university he
began his first contacts with the French cinema circles meeting with
Jean-Luc Godard, François Truffaut, André Bazin and Eric Rohmer.
He made his cinema debut in 1956 as producer and co-writer of a
short film by Jacques Rivette. His first film, Le beau Serge (1958), is
now widely regarded as the first feature of the French nouvelle
vague. Bellamy (2009) is the latest feature he has directed. He died
in 2010.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1959 Tehlikeli Rabıtalar Web of Passion
1969 Canavar Ölmeli This Man Must Die
1985 Müfettiş Lavardin Inspector Lavardin
1991 Madame Bovary
1995 Seremoni A Judgement in Stone
1988 Bir Kadın Meselesi Story of Women
2003 Kötülük Çiçeği The Flower of Evil
2007 İkiye Bölünen Kız A Girl Cut in Two

Story of Women tells the real story of Marie Latour, who,
in the French countryside during the Second World
War, struggles to singlehandedly provide for her two
young children and her husband who returns from the
war. Marie is trying to make ends meet by performing
illegal abortions. In order to make more money, she
opens her house to her friend Lulu, who works as a
prostitute, and has an affair with Lucien, one of Lulu’s
clients. Overcome by avarice, Marie is arrested upon her
husband’s denunciation and is sentenced to death. At
first glance, Story of Women seems like an eccentric
period drama where Chabrol does not give heed to his
usual themes. However, as the story unfolds, it becomes
clear that the director, once again, aims to display the
moral hypocrisy of the bourgeois society and the state.
In order to hold together the society during the war, the
state has become fully conservative. While the
collaborative Vichy government remains a mere
spectator to the arrest of Jews and their deportation to
concentration camps in Germany and Poland, and
while the poverty-stricken people live without any
security, the government plays the part of vice squad. As
Marie says on the death row, “If you are rich, it is easy
for you to be evil.” But for members of the lower class
such as Marie, guillotines, which will separate their
heads from their bodies to make them serve as
examples, continue to work.
– Berke Göl

276

Isabelle, Christine’in astı olarak çalışmaktadır. Benzer
şekilde düşünmektedirler ama epey farklıdırlar. Handiyse
sevgili olabilirler. Ancak, güzel ve korkutucu Christine,
yetenekli orta kademe yönetici Isabelle’in parlak fikirlerini
sahiplenir. Çokuluslu bir Amerikan şirketinin Fransa’daki
ofisinde yönetici konumundaki bu iki çekici ve güçlü
kadın arasında bir mücadele başlar. Avantajı elinde
bulunduran Christine merhametsizdir. Aşağılanan ve
neredeyse yok edilmiş olan manipülasyon kraliçesi
Isabelle intikam planları yapmaya başlar. Ama oyun fazla
ileri gider ve sonunda Isabelle harikulade bir katil olur.
Alain Corneu, gösterime girmesinden iki hafta sonra
vefat ettiği bu son filminde, iki acımasız kadın
yöneticinin arasındaki çatışmayı merkez alarak şirket
casusluğu, şantaj, güç ve ofis politikaları gibi konuları
işliyor. Toronto Film Festivali yöneticisi Piers Handling
tarafından “Tehlikeli İlişkiler ile Çalışan Kız’ın bileşimi”
olarak tanımlanan Aşk Suçu, Corneau’yu 1970’li yıllarda
bir sinemacı olarak ön plana çıkaran stilize psikolojik
gerilimler gibi, klasik Fransız polisiye geleneğini izliyor.
Yönetici dünyasındaki güç oyunlarının ve baştan
çıkarmanın konu edildiği bu öykü, Corneau’ya göre şöyle
bir fikir üzerine kurulmuş: “Kesinlikle şüpheli duruma
düşeceğiniz kusursuz suçu işledikten sonra, kendinizi
suçlu göstererek masumiyetinizi nasıl kanıtlarsınız?”
Kusursuz suç, sonuçta çok da kusursuz olmayabilir.

ANILARINA: ALAIN CORNEAU
IN MEMORIAM: ALAIN CORNEAU

AŞK SUÇU
CRIME D’AMOUR
LOVE CRIME
FRANSA FRANCE / 2010 / 35 mm / Renkli Colour / 106’
Yönetmen Director: Alaın Corneau Senaryo Screenplay: Alaın
Corneau & Natalıe Carter Görüntü Yön. Director of Photography:
Yves Angelo Kurgu Editing: Thıerry Derocles Müzik Music:
Pharoah Sanders Oyuncular Cast: Ludıvıne Sagnıer, Krıstın
Scott Thomas, Patrıck Mılle Yapımcı Producer: Saïd Ben Saïd
Yapım Production Co.: SBS Fılms Dünya Hakları World Sales: TF1
Internatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: Saran
Uluslararası Filmcilik

Alaın Corneau
1943’te Fransa’da, Meung-sur-Loire’da doğdu.
Bir dönem caz müzisyeni olarak ABD’de çalıştı ve
eğitim aldı. Sinemaya yönelerek Paris’teki
IDHEC’te (şimdiki adıyla FEMIS, Film Yüksek
Akademisi) öğrenim gördü, ardından CostaGavras’ın ve Nadine Trintignant’ın asistanlığını
yaptı. 1973’te ilk uzun metrajlı filmi France Société
Anonyme’le başarı sağladı. İkinci filmi Police
Python 357’den (1976) sonra La Menace (1977) ile dedektif filmleri
yönetmeni olarak tanındı. Tous les matins du monde / Dünyanın Tüm
Sabahları (1992) ile uluslararası ün kazandı. Karlovy Vary’de Stupeur
et Tremblements / Şaşkın ve Ürkek (2003) ile özel mansiyon kazandı.
İkinci Nefes’in (2007) ardından son filmi Aşk Suçu’dur (2010).
2010’da hayatını kaybetti.
Born in 1943 in Meung-sur-Loire, France. He was originally a jazz
musician who worked and studied at the US. He studied at IDHEC
Film School in Paris and later worked with Costa-Gavras and
Nadine Trintignant as assistant. In 1973 he made his first feature
France Société Anonyme, which was a commercial success. His
second film was Police Python 357 (1976) followed by La Menace
(1977) confirming his place as the director of detective stories. He
gained international recognition with Tous les matins du monde / All
the Mornings of the World (1992). He won a special mention in
Karlovy Vary with Stupeur et tremblements / Fear and Trembling
(2003). Following The Second Wind (2007) Love Crime (2010) is his
final film. He died in 2010.

Isabelle works under Christine. They think alike.
They are quite different. They might be lovers. But the
beautiful and terrifying Christine takes credit for the
immensely talented junior exec Isabelle’s brilliant ideas.
A struggle ensues between these two attractive and
powerful women, the two top executives in the French
office of an American multinational. Christine has the
upper hand and no mercy. Humiliated and nearly
destroyed, the queen of manipulation Isabelle begins to
plot her revenge. But the game goes too far, she will
become an outstanding murderer. The last film of Alain
Corneau, who passed away two weeks after its premiere,
deals with corporate espionage, blackmail, power and
office politics focusing on the conflict between two
ruthless female executives. Described as “Dangerous
Liaisons crossed with Working Girl” by Piers Handling
of the Toronto Film Festival, Love Crime follows the
tradition of the classical French polar, like the stylised
psychological thrillers that established Corneau in the
1970s as a filmmaker. This tale of power-plays and
seduction in the executive world is built upon a premise
that Corneau reveals: “After you have committed the
perfect crime, of which you will definitely be suspected,
how can you prove you are innocent by making yourself
look guilty?” The perfect crime may not be so perfect at
the end…
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Blake Edwards’ın yedi dalda Oscar’a aday gösterilen
unutulmaz komedisi, Reinhold Schünzel’in yönettiği,
1933 tarihli Alman filmi Viktor und Viktoria’nın yeniden
çevrimidir. İşinden yeni kovulmuş, göze batacak kadar
frapan, eşcinsel kabare şarkıcısı Todd, meteliksiz ve işsiz
soprano Victoria ile bir araya gelip kusursuz bir
aldatmacaya girişir: Erkek kılığına giren Victoria kadın
kılığında bir şarkıcı olarak iş bulacak ve Todd da onun
menajeri gibi davranacaktır. Aldatmacayı daha da
derinleştirmek için Todd, Victoria’nın eşcinsel sevgilisi
rolü yapacaktır. Yıl 1934’tür ve kısa sürede, Victoria’nın
yeni kimliği olan “Kont Victor Grazinski” Paris’in gözdesi
haline gelir. Gelgelelim bir gangster ve gece kulübü
işletmecisi olan King Marchand Victoria’ya kapılmıştır ve
“Victor”dan iğrenmektedir. Bu durum King’in sahte
sarışın sevgilisi Norma’yı, King’in patronunu ve sonunda
eşcinsel olduğunu itiraf eden koruması “Squash”ı da
içine alan bir karmaşa yaratır. Amerikan Sinema
Enstitüsü AFI’nin “100 Yılın 100 Kahkahası” listesinde
76. sırada yer alan Victor Victoria, 1995 yılında Blake
Edwards tarafından, eşi Julie Andrews’un yeniden
Victor/Victoria rolünü canlandırarak Tony Ödülü
kazandığı bir Broadway müzikali olarak sahneye de
uyarlandı. Benzersiz bir müzikal, cinsiyet rolleriyle
oynayan bir komedi ve neşeli bir fars olan Victor Victoria,
Paris’te geçmesine rağmen Weimar dönemi Berlin’inin
çürüyüşünü çağrıştırıyor.

ANILARINA: BLAKE EDWARDS
IN MEMORIAM: BLAKE EDWARDS

VICTOR VICTORIA

İNGİLTERE-ABD UNITED KINGDOM-USA / 1982 / 35 mm / Renkli
Colour / 132’
Yönetmen Director: Blake Edwards Senaryo Screenplay: Blake
Edwards Görüntü Yön. Director of Photography: Dıck Bush Kurgu
Editing: Ralph E. Wınters Müzik Music: Henrı Mancını
Oyuncular Cast: Julıe Andrews, James Garner, Robert Preston,
Lesley Ann Warren, Alex Karras, John Rhys-Davıes, Graham
Stark Yapımcılar Producers: Tony Adams & Blake Edwards
Yapım Production Co.: Arısta Management, Ladbroke, MetroGoldwyn Mayer, Peerford Ltd. Kaynak Print Source: BFI Dünya
Hakları World Sales: Hollywood Classıcs

Blake Edwards
1922’de Oklahoma’nın Tulsa kentinde doğdu.
Ten Gentlemen from West Point’ten (1942)
başlayarak bir dizi filmde rol aldı ve pek çok filmin
senaryosuna imza attı. Peter Gunn (1958), Mr.
Lucky (1959) ve Dante (1960) adlı popüler TV
dizilerini yarattı. Komediden drama, savaş
filminden Western’e pek çok farklı türde yapıtlar
verdi; bunlardan bazıları Operation Petticoat /
Donanmanın Melekleri (1959), Breakfast at Tiffany’s / Tiffany’de
Kahvaltı (1961), Experiment in Terror / Korkunun Tutsakları (1962),
Days of Wine and Roses / Gül ve Şarap (1962), The Pink Panther /
Pembe Panter (1963) ve A Shot in the Dark / Karanlıkta Bir Çığlık’tır
(1964). İngiltere’de The Return of the Pink Panther / Pembe Panter’in
Dönüşü’yle (1975) yeniden ortaya çıktı ve ardından Hollywood’a
giderek üç başarılı yapıma imza attı: 10 (1979), S.O.B. / O’nun Çocuğu
(1981) ve Victor Victoria (1982). 2004 yılında Onur Oscar’ı sahibi
oldu. 2010 yılında öldü.
Born in 1922 in Tulsa, Oklahoma. He acted in a number films,
beginning with Ten Gentlemen from West Point (1942) and wrote a
number of others. He created the popular TV series Peter Gunn
(1958), Mr. Lucky (1959) and Dante (1960). He directed a diverse
body of films, from comedies to dramas to war films to westerns,
including Operation Petticoat (1959), Breakfast at Tiffany’s (1961),
Experiment in Terror (1962), Days of Wine and Roses (1962), The Pink
Panther (1963) and A Shot in the Dark (1964). In England he surfaced
again with The Return of the Pink Panther (1975), then went back to
Hollywood and three hits 10 (1979), S.O.B. (1981) and Victor Victoria
(1982). He received an Honorary Oscar in 2004. He died in 2010.

Nominated for seven Oscars, Blake Edwards’
memorable comedy is a remake of Viktor und Viktoria
by Reinhold Schünzel, a German film of 1933. Just
dismissed from work, flamboyantly gay cabaret singer
Todd teams up with penniless-jobless soprano Victoria
to put on the flawless scam: with Toddy as her manager,
Victoria, pretending to be a man, will get a job singing
as a female impersonator. In order to enhance the ruse,
Todd will pretend to be her gay lover. It is 1934 and
soon Victoria’s new persona, “Count Victor Grazinski”,
becomes the toast of Paris. However, King Marchand, a
gangster and nightclub-owner, finds himself at first
attracted to Victoria and repelled by “Victor”. This
causes a commotion that involves King’s peroxideblonde girlfriend Norma, King’s boss and his
bodyguard, “Squash”, who eventually comes out. Sitting
at number 76 of AFI’s “100 Years 100 Laughs” list,
Victor Victoria was adapted to stage in 1995 as a
Broadway musical by Blake Edwards, with his wife Julie
Andrews (who won a Tony Award) reprising her role as
Victor/Victoria. A unique musical gender-bender and a
delightful farce, Victor Victoria invokes the decadence of
the Weimar era Berlin, although set in Paris.
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Bir gün kesik bir kulak bulan üniversite çağındaki
Jeffrey’nin bir suçun gizemini çözmeye çalışırken gece
kulübü şarkıcısı Dorothy Valens’a âşık oluşunun
hikâyesidir özetle Mavi Kadife! David Lynch’in, epik
bilimkurgu filmi Dune’dan sonra yeniden kendi
postmodernizmine dönüş yaptığı bu aşk hikâyesi, esas ve
yan karakterleriyle, gerçek ile kurgu olanın ayırdına çoğu
zaman varamayan Amerikan taşrasının kültürel bulanık
sınırlarının da taklidini yapar. Kendisinden olgun bir
kadına duyduğu tutku uğruna duygusallaşıp cesaretinin
sınırlarını zorlayabilen “genç” bir erkeğin, belki de
yönetmenin bu döneminin polisiye ve suçla renklendirilip
soyutlaştırılmış şeklidir. David Lynch her filminde
rastlanacak şekilde Mavi Kadife’de de göz, kulak, dil gibi
duyu organlarının telaffuzunu veya resmini bütüne
yerleştirerek göreceliği sorgular. Böylece biçimi de
istediği şekilde garipleştirerek merak ile yabancılaşmayı
uyarır. Amerikan halkının belirli bir orta kesiminin
tekdüzelik ve banalliğini göstermek için her zamanki gibi
“kitch” renk, fon ve kıyafet kullanımına gider. 2010’da
kaybettiğimiz, tehlikeli, asi ve dengesiz karakterlerle
sinema tarihine kazınmış Dennis Hopper’ı bu filmde
kariyerinin en parlak performansında izleyebilirsiniz.
Başta Roy Orbison’ın seslendirdiği “In Dreams” ve Ketty
Lester’ın sesinden dinediğiniz “Love Letters” olmak
üzere, filmin soundtrack’i de tamamlayıcı olduğu kadar
da keyif verici.
– Senem Deniz

ANILARINA: DENNIS HOPPER
IN MEMORIAM: DENNIS HOPPER

MAVİ KADİFE
BLUE VELVET

ABD USA / 1986 / 35 mm / Renkli Colour / 120’
Yönetmen Director: Davıd Lynch Senaryo Screenplay: Davıd
Lynch Görüntü Yön. Director of Photography: Frederıck Elmes
Kurgu Editing: Duwayne Dunham Müzik Music: Angelo
Badalamentı Oyuncular Cast: Kyle MacLachlan, Isabella
Rossellını, Dennıs Hopper, Laura Dern, Dean Stockwell
Yapımcı Producer: Fred C. Caruso Yapım Production Co.: De
Laurentııs Entertaınment Group Dünya Hakları World Sales:
MGM Kaynak Print Source: Hollywood Classıcs

Davıd Lynch
1946’da Montana’da doğdu. Sinemacı, ressam
ve görsel sanatçıdır. Kendine özgü sinema tarzını,
düşsel imgelemi, rahatsız edici, mistik atmosfer
yaratımını geliştirmesiyle günümüzün “ilk
popüler gerçeküstücü” sanatçısı olarak kabul
edilir. Philadelphia’da resim eğitimi gördükten
sonra Los Angeles’a yerleşti ve burada sonradan
kült sayılan ilk uzun metrajlı filmi Eraserhead’i
(1977) çekti. 1990’da Vahşi Duygular ile Cannes’da Altın Palmiye
kazandı ve Fransız Devleti tarafından Legion d’Honneur nişanıyla
onurlandırıldı.
Born in 1946 in Montana, USA. He is a filmmaker, painter and
visual artist, revered as to having developed his own cinematic style,
dream imagery, disturbing, mystical atmosphere being labelled the
“first popular surrealist” of our times. He studied painting in
Philadelphia, later moving to Los Angeles to make his first feature,
Eraserhead (1977), which became the first of his cult classics. He was
awarded a Palme d’or at Cannes with Wild at Heart in 1990 and the
French Legion d’honneur medal.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1980 Fil Adam The Elephant Man
1984 Dune
1986 Mavi Kadife Blue Velvet
1990 Vahşi Duygular Wild at Heart
1992 İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü Twin Peaks: Fire Walk with Me
1997 Kayıp Otoban Lost Highway
2001 Mulholland Çıkmazı Mulholland Drive
2006 Inland Empire

In short, Blue Velvet is the story of a college student
named Jeffrey, who falls in love with a club singer,
Dorothy Valens, while he tries to solve the mystery of a
crime upon finding a severed ear! This love story, in
which David Lynch returns to his own postmodernism
after his epic science fiction Dune, imitates via major
and minor characters the culturally vague boundaries of
the American suburb which most of the time cannot
differentiate fact from fiction. It is a version, that is
made abstract and spiced up with detective work and
crime, of a “young” man who gets emotional and hence
pushes the limits of his courage on account of the
passion he has for a woman more mature than he is, or
Lynch himself during this period. In Blue Velvet, as
could be observed in all his films, Lynch questions
relativity by placing the articulation or an image of the
sensory organs such as the eye, ear and tongue into the
frame. Hence, he stimulates alienation with curiosity.
In order to expose the monotony and banality of a
specific middle-class group of American people, he
prefers to use “kitsch” colours, backgrounds and clothes
as usual. You can watch the brightest performance in
Dennis Hopper’s career, who has gone down in the
history of cinema with dangerous, rebellious and
unbalanced characters. Roy Orbison’s “In Dreams” and
Ketty Lester’s “Love Letters”, being the foremost, the
film’s soundtrack is supplementary as well as delightful.
– Senem Deniz
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İtalyan sinemasının başyapıtları arasında sayılan bu film,
tüm soygun filmleri arasında en çok saygı gösterilen,
övülen ve kopyalananı olmakla birlikte tüm o filmlerin bir
komedisi, daha doğrusu parodisidir. Bilinmeyen Kişiler,
mesleki yaşamına film eleştirmeni olarak başlayan
yönetmeni ve ortak yazarı Mario Monicelli’nin önemli bir
yönetmen olarak tanınmasını sağladı; Amerika’da
çabucak sanat sinemalarından taşarak izleyicilerin ve
eleştirmenlerin gözdesi haline geldi. ABD’de iki kez
yeniden çekildi: Louis Malle yönetimindeki 1984 yapımı
Crackers ve yönetmenliğini Anthony Russo ile Joe
Russo’nun, yapımcılığını ise Steven Soderbergh ile
George Clooney’nin üstlendiği Welcome to Collinwood.
Bu zeki soygun parodisi, kara filmin kuzeni sayılabilecek
soygun filmlerinin temel yapısını takip ediyor: Bir grup
küçük düzenbaz son olduğuna yemin ettikleri bir iş için
yeniden bir araya gelir. Ancak bir şeyler ters gider.
Talihsiz ve inanılmaz derecede sevimli hırsızlarımız için
her şey ters gitmektedir zaten. Onlar fakir doğmuş,
dışlanmış ve hayatları boyunca mücadele vermiş
kişilerdir. Monicelli bu filmde savaş sonrası İtalyan yeni
gerçekçi sinemasını, Hollywood kara filmlerini ve bu
türün 1950’lerdeki Fransız kuzenini, özellikle de Jules
Dassin’in Rififi (1954) ve John Huston’ın The Asphalt
Jungle (1950) gibi klasiklerini hicvediyor.

ANILARINA: MARIO MONICELLI
IN MEMORIAM: MARIO MONICELLI

BİLİNMEYEN KİŞİLER
I SOLITI IGNOTI
BIG DEAL ON MADONNA STREET
İTALYA ITALY / 1958 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 105’
Yönetmen Director: Marıo Monıcellı Senaryo Screenplay:
Agenore Incroccı, Furıo Scarpellı, Suso Cecchı D’Amıco,
Marıo Monıcellı Görüntü Yön. Director of Photography: Gıannı
Dı Venanzo Kurgu Editing: Adrıana Novellı Müzik Music: Pıero
Umılıanı Oyuncular Cast: Vıttorıo Gassman, Renato Salvatorı,
Marcello Mastroıannı, Totò, Memmo Carotenuto, Claudıa
Cardınale, Rosanna Rory, Tıberıo Murgıa, Carlo Pısacane
Yapımcı Producer: Franco Crıstaldı Yapım Production Co.: LuxVıdes, Cınecıtta Dünya Hakları World Sales: Crıstaldı Fılm
Kaynak Print Source: Cınecıtta

Marıo Monıcellı
1915’te Toskana’daki Viareggio kentinde doğdu.
Commedia all’Italiana’nın (İtalyan Tarzı Komedi)
ustalarından biri kabul edilir. İlk kısa filmini
1934’te, arkadaşı Alberto Mondadori ile birlikte
çekti. Bu çalışmasını, Venedik Film Festivali’nde
ödül kazanan sessiz filmi Ragazzi della Via Paal /
Pal Sokağı Çocukları izledi. İlk uzun metrajlı filmi
Pioggia d’estate / Yaz Yağmuru (1937) oldu.
Vittorio Gassman ile Marcello Mastroianni’nin oyunculuk yeteneğini
keşfetti. I soliti ignoti / Bilinmeyen Kişiler (1958) ve Oscar adayı La
Grande Guerra / Büyük Savaş (1959) en iyi yapıtları arasında
sayılmaktadır. 1991’de Venedik Film Festivali’nde kariyeri onuruna
Altın Aslan aldı. Televizyon ve tiyatro alanında da çalıştı, birçok oyun
yazdı. 2010’da hayatını kaybetti.
Born in 1915 in Viareggio, Tuscany. He is considered one of the
masters of the Commedia all’Italiana (Comedy Italian style). He
made his first short in 1934 with his friend Alberto Mondadori. He
followed this with the silent I ragazzi della Via Paal / The Paul Street
Boys which won an award at Venice Film Festival. His first feature
was in 1937, Pioggia d’estate / Summer Rain. He discovered the
acting talents Vittorio Gassman and Marcello Mastroianni. I soliti
ignoti / Big Deal on Madonna Street (1958) and the Oscar-nominee
La Grande Guerra / The Great War (1959) are considered his finest.
In 1991 he received the Golden Lion for Career of the Venice Film
Festival. He worked also for television and theatre, and was a
noteworthy playwright. He died in 2010.

Considered to be among the masterpieces of Italian
cinema, this is one of the most respected, praised, and
copied of all heist-thrillers, and it is a comedy, or more
accurately, a parody. Its original title translates as “the
usual unknown suspects.” Big Deal on Madonna Street
put director-co-author Monicelli (who had begun his
own professional life as a film critic) on the map as a
major director. In America, the film quickly moved
beyond the confines of the art houses and became a
popular and critical favourite. Two remakes of the film
were shot in the USA: the 1984 Crackers by Louis
Malle, and the 2002 Welcome to Collinwood by
Anthony Russo and Joe Russo, produced by Stephen
Soderbergh and George Clooney. This clever heist
parody follows the simple premises of the heist movie,
a close cousin of film noir: A group of petty crooks band
together for what they swear will be their last and
ultimate job. But something goes wrong. And in this
film, everything goes wrong for our unlucky and
immensely likeable thieves. They are the outcasts and
scramblers born into anonymous poverty. Monicelli
spoofs in his film the post-war neorealist Italian
cinema, Hollywood post-war film noir and its 1950s
French cousin, the massively influential French noir,
especially crime classics such as Jules Dassin’s Rififi
(1954) and John Huston’s The Asphalt Jungle (1950).
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Arthur Penn’in Hollywood’un ölümsüz yönetmenleri
arasındaki yerini sağlamlaştıran Bonnie ve Clyde,
1930’lardaki Büyük Buhran döneminin en meşhur
suçlularından Bonnie Parker ve Clyde Barrow’un yaşam
öyküsünü temel alır. “Kanundan kaçan çiftler” filmlerinin
belki de en meşhuru olan Bonnie ve Clyde, birçoklarına
göre Büyük Buhran dönemi ABD’sinin, özellikle de
ABD’nin güneyinin ruh halini yansıtırken, aslında
çekildiği dönemin hassasiyetlerine de bir o kadar özen
gösterir. ‘68 arifesinde çekilen filmin karakterlerinde, en
güçlü dönemini yaşayan öğrenci hareketinin ve karşı
kültürün etkilerini görmek mümkündür. Amerikan
kırsalından manzaralar sunarak bir dönem filmi havasıyla
açılan film arka planıyla bize bir 1930’lar tasviri sunarken,
diyaloglar ve olay örgüsü karşı kültürün gündeminin
yankılarıyla doludur. Bazıları kadın hareketine dair
işaretler bulur filmde, bazıları 1930’larda rastlanması güç
olan ırkçılık karşıtı küçük dokunuşlar. Taşralı garson
Bonnie ve onu ayartan Clyde’ın yollara düşüp dönemin
en nefret edilen kurumları olan bankaları soyarak birer
halk kahramanı haline gelmesinin hikâyesi, ‘68 kuşağının
antikapitalist söylemine uygundur hiç şüphesiz. Ama bu
“kanunsuz çift”te onların ilgisini bir o kadar çeken şey
de, ikilinin kurduğu küçük çeteyle birlikte kendini yollara
vurduğunda duyduğu o özgürlük hissidir.
– Abbas Bozkurt

ANILARINA: ARTHUR PENN
IN MEMORIAM: ARTHUR PENN

BONNIE VE CLYDE
BONNIE AND CLYDE

ABD USA / 1967 / 35 mm / Renkli Colour / 112’
Yönetmen Director: Arthur Penn Senaryo Screenplay: Davıd
Newman & Robert Benton Görüntü Yön. Director of Photography:
Burnett Guffey Kurgu Editing: Dede Allen Müzik Music:
Charles Strouse Oyuncular Cast: Warren Beatty, Faye
Dunaway, Mıchael J. Pollard, Gene Hackman, Estelle
Parsons, Denver Pyle, Dub Taylor Yapımcı Producer: Warren
Beatty Yapım Production Co.: Warner Bros.-Seven Arts Dünya
Hakları World Sales: Warner Bros. Kaynak Print Source: BFI

Arthur Penn
1922’de Philadelphia’da doğdu. On dokuz
yaşındayken askere alındı ve askerler için
gösteriler düzenlediği İngiltere’ye tayin oldu.
1950’lerde televizyon dizilerinin önde gelen
yönetmenlerinden biri oldu. İlk uzun metrajlı filmi
The Left Handed Gun / Solak Silahşör (1958) oldu.
Fransız Yeni Dalga akımının da etkisiyle Bonnie ve
Clyde (1967) birden çok Oscar kazandı ve
Amerikan film endüstrisini etkiledi. Tiyatro yönetmeni olarak da
tanınıyordu. 2010’da hayatını kaybetti.
Born in 1922 in Philadelphia. When he was 19 he was drafted in
the army and stationed in Britain where he put on shows for
soldiers. He became a pioneering director of TV dramas in the
1950s. He made his feature debut with a western, The Left Handed
Gun (1958). In the light of the French New Wave, Bonnie and Clyde
(1967) won Oscars and influenced American film. He also was
respected as a stage director. He died in 2010.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1962 Karanlığın İçinden The Miracle Worker
1965 Mickey One
1969 Alice’in Lokantası Alice’s Restaurant
1970 Küçük Dev Adam Little Big Man
1975 Gece Kımıltıları Night Moves
1981 Dört Arkadaş Four Friends
1987 Dead of Winter
1996 Inside

Bonnie and Clyde, which reinforced Arthur Penn’s place
among Hollywood’s immortal directors, takes as its
basis the true story of Bonnie Parker and Clyde Barrow,
two of the most infamous criminals of the Great
Depression era in the 1930s. The film is probably the
most memorable among all the films that have
“couples running away from the law” as their subject
matter. For many, while reflecting the mood in the
United States, and especially in the south during the
Great Depression, the film also takes into consideration
the sensitivities of the period it was made. It is possible
to see in the characters of the film the effects of the
student movement and of counter-culture, at their
strongest in the eve of ‘68, when the film was shot.
Bonnie and Clyde opens like a period film, presenting
us with scenes from the American countryside.
However, while giving us a portrait of the 1930s in its
background, the film’s dialogues and storyline is replete
with echoes of the counter-culture’s agenda. Some find
traces of the women’s movement in the film, others tiny
anti-racist touches that would be difficult to come across
in the 1930s. Without a doubt, the story of small-town
waitress Bonnie, along with Clyde, who beguiled her,
taking it to the roads to become a people’s hero by
robbing banks, the most-hated institutions of the
period, is in accordance with the anti-capitalist rhetoric
of the ‘68 generation. Yet another thing to attract the
interest of the ‘68 generation was the sense of freedom
that this “outlaw couple” evoked when they hit the road.
– Abbas Bozkurt
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Tony Curtis’in unutulmaz performanslarından birini
içeren, usta yönetmen Billy Wilder’ın muazzam komedisi
Bazıları Sıcak Sever, Büyük Buhran döneminin
Amerika’sında 1929 yılında geçiyor. İçki kaçakçısı
gangsterlerin işlediği bir cinayete kazara tanık olan iki
işsiz müzisyen Joe ve Jerry (Tony Curtis ve Jack
Lemmon) onlardan kurtulabilmek için çareyi bir
orkestraya katılarak şehirden kaçmakta bulur. Ancak
orkestrada çalmanın tek koşulu vardır: Kadın olmak!
Josephine ve Daphne adıyla kadın kılığına giren ikilimizin
yeterince dertleri yokmuş gibi, aşk da peşlerini bırakmaz.
Joe gruptan Sugar’a (Marilyn Monroe) âşık olurken
Daphne kılığındaki Jerry de “Hayır” cevabını kabul
etmeyen bir milyonerle nişanlanır. Milyonerin filmin
sonunda Daphne’nin aslında erkek olduğunu
öğrendiğinde söylediği “Kimse mükemmel değildir”
repliği, filmi sinema tarihine kazır. Wilder’ın kara filmleri
Double Indemnity / Çifte Tazminat ve Sunset Boulveard /
Sunset Bulvarı’nın estetik anlayışından izler taşıyan filmin
renkli değil siyah beyaz çekilmesinin nedeni, Tony Curtis
ve Jack Lemmon’ı kadın kılığına sokmak için yapılan ağır
makyajın deneme çekimlerinde görünür olan sorunlardır.
Tempolu ve neşeli diyalogları, dönemin çaresizliğinden
güç alan durum komedisiyle Bazıları Sıcak Sever, 2000
yılında Amerikan Film Enstitüsü (AFI) tarafından tüm
zamanların en iyi Amerikan komedisi seçildi.
– Eda Günay

ANILARINA: TONY CURTIS
IN MEMORIAM: TONY CURTIS

BAZILARI SICAK SEVER
SOME LIKE IT HOT

ABD USA / 2010 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 122’
Yönetmen Director: Bılly Wılder Senaryo Screenplay: Bılly
Wılder & I.A.L. Dıamond Görüntü Yön. Director of Photography:
Charles Lang, Jr Kurgu Editing: Arthur Schmıdt Müzik Music:
Adolph Deutsch Oyuncular Cast: Marılyn Monroe, Tony
Curtıs, Jack Lemmon, George Raft, Pat O’Brıen, Joe E. Brown,
Nehemıah Persoff, Joan Shawlee, Bılly Gray, George E. Stone
Yapımcı Producer: Bılly Wılder Yapım Production Co.: Ashton
Productıons, Mırısch Co. Dünya Hakları World Sales:
Hollywood Classıcs Kaynak Print Source: Park Cırcus

Bılly Wılder
1906’da Avusturya’da doğdu. Hukuk
öğrenimi gördü ve bir süre gazetecilik yaptı.
Berlin’de Almanya’nın en üretken ve aranan
senaristlerinden biri oldu. Hitler’in iktidara
gelişiyle önce Fransa’ya, ardından Amerika’ya göç
etti. 1937’den 1954’e kadar Paramount’a bağlı,
1955’ten sonra da bağımsız olarak yapımcılık ve
yönetmenlik yaptı. Farklı tarzlar ve türler denediği
Hollywood’da hem büyük ticari başarı kazandı, hem de üç filmiyle En
İyi Film Oscar’ını aldı. 2002’de öldü.
Born in 1906, in Austria. After first studying law, he began a
career as a journalist before relocating to Berlin, becoming one of
the Germany’s most prolific and sought-after screenwriters. With
Hitler’s rise to power, he fled for France first and later the United
States. He directed and produced for Paramount from 1937 to 1954,
independently from 1955. In a wide variety of styles and genres, he
was a major commercial success, with three Best Picture Oscars. He
died in 2002.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1934 Kötü Tohum Mauvaise Graine
1939 Ninotchka
1946 Yaratılan Adam The Lost Weekend
1950 Sunset Bulvarı Sunset Boulevard
1944 Çifte Tazminat Double Indemnity
1957 Beklenmeyen Şahit Witness for the Prosecution
1959 Bazıları Sıcak Sever Some Like It Hot
1960 Garsoniyer The Apartment

Master film director Billy Wilder’s magnificent comedy
Some Like it Hot is set in the USA of the Great
Depression in 1929. Two unemployed musicians, Joe
and Jerry (Tony Curtis and Jack Lemmon), who
accidentally witness a murder committed by liquor
smuggling gangsters, join an orchestra and flee the city
in order to avoid them. However, there is one condition
to play in the orchestra, and that is, being a woman!
Disguised as women, the duo (under the aliases
Josephine and Daphne), fall in love to make matters
worse. Joe falls for Sugar (Marilyn Monroe), Jerry disguised as Daphne- gets engaged to a millionaire who
does not accept his refusal. The line the millionaire said
when he learns that in reality Daphne is a man, “Well,
nobody’s perfect,” has gone down in the history of
cinema. The reason why the film which contains the
aesthetics of Wilder’s film noir Double Indemnity and
Sunset Boulevard is shot black and white instead of in
colour is that the problem concerning the heavy makeup applied to disguise Tony Curtis and Jack Lemmon as
women was too noticeable in the test footage. Selected
by the American Film Institute (AFI) as the best
American comedy of all times in 2000, Some Like it Hot
alongside its lively and cheerful dialogues, situational
comedy that takes its power from the helplessness of
the period, includes one of the most unforgettable
performances by Tony Curtis.
– Eda Günay
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ANILARINA: ELIZABETH TAYLOR
IN MEMORIAM: ELIZABETH TAYLOR

KIZGIN DAMDAKI KED‹
CAT ON A HOT TIN ROOF

ABD USA / 1958 / 35 mm / Renkli Colour / 108’
Yönetmen Director: R›chard Brooks Senaryo Screenplay: R›chard
Brooks & James Poe Görüntü Yön. Director of Photography:
W›ll›am Dan›els Kurgu Editing: Ferr›s Webster Oyuncular Cast:
El›zabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson, Jud›th
Anderson, Madele›ne Sherwood, Larry Gates, Vaughn Taylor
Yap›mc› Producer: Lawrence We›ngarten Yap›m Production Co.:
MGM Dünya Haklar› World Sales: Hollywood Class›cs Kaynak
Print Source: BFI

Rıchard Brooks
1912’de Philadelphia’da do€du. Temple
Üniversitesi’nden mezun oldu. Önceleri spor
yazarl›€› ve sunuculu€u, 1930’larda ise oyun
yönetmenli€i ve kadrolu yazarl›k yapt›. Yazd›€›
romanlardan The Brick Foxhole, Crossfire ad›yla
sinemaya uyarland› (1947). 1940’larda birkaç
senaryo yazd›. ‹çlerinden Blackboard Jungle /
Karatahta Orman› (1955), K›zg›n Damdaki Kedi
(1958), The Professionals / Profesyoneller (1966), In Cold Blood / So€uk
Kanl› (1967) Oscar’a aday gösterilirken, Elmer Gantry / ﬁarlatan ile
1960’ta En ‹yi Senaryo Oscar›’n› kazand›. 1992’de Los Angeles’ta ölen
yönetmenin di€er önemli filmleri Paris’i Son Gördü€ümde (1954),
Karamazov Kardeﬂler (1958), Sweet Bird of Youth / Yaral› Kad›n (1962)
ve Lord Jim’dir (1965).
Born in 1912 in Philadelphia. He graduated from Temple
University. He was a sports reporter and announcer, later directing
plays and working as a staff writer in the 1930s. He had several
novels published, among which The Brick Foxhole was adapted to
screen as Crossfire (1947). In the 1940s, he wrote several
screenplays, nominated for the Oscar for Blackboard Jungle (1955),
Cat on a Hot Tin Roof (1958), The Professionals (1966), In Cold Blood
(1967), and won the Oscar for the script of Elmer Gantry in 1960.
His other notable films are The Last Time I Saw Paris (1954), The
Brothers Karamazov (1958), Sweet Bird of Youth (1962), and Lord Jim
(1965). He died in 1992 in Los Angeles.

Tennessee Williams’›n, hayal k›r›kl›€›, h›rs, ﬂehvet ve
iktidars›zl›€› merkez alan oyunundan “h›rç›n bir
melodram” tad›nda beyazperdeye uyarlanan K›zg›n
Damdaki Kedi, varl›kl› Güneyli bir aile içindeki “h›nç
dolu” sinir harbini ve ikiyüzlülükleri gözler önüne serer.
Biraz da alç›daki aya€› yüzünden cinselli€i ile ilgili
bahaneleri olan nörotik bir spor yazar›n› canland›ran Paul
Newman’› durmadan yarg›layan eﬂi rolündeki Elizabeth
Taylor, bask›n bir karakterin hakk›n› lay›k›yla verir. Burl
Ives’›n canland›rd›€› ölmek üzere olan baba Big Daddy,
evi ﬂiﬂkin egosuyla yönetecek denli “aﬂ›r›” ataerkildir.
Tennessee Williams uyarlamalar›nda s›k rastland›€›
üzere, K›zg›n Damdaki Kedi’de de mübala€a ve savlar,
metnin içsel haddini, baz›lar›na göre biraz aﬂm›ﬂt›r. Oysa
Hollywood’un en “stüdyo d›ﬂ›” ve zaman›n›n “ba€›ms›z”
yönetmenlerinden Richard Brooks’un serbest
yorumunun farkl› yönlere aç›l›ﬂ›na hayran olmamak elde
de€il. Bu uyarlama film, Freud’cu yazar Williams’›n
metnine yak›ﬂan en e€lenceli ve keﬂifçi örneklerden biri
olarak tarihe kaz›nm›ﬂt›r. Hollywood taraf›ndan “tabu”
kabul edilen gizli eﬂcinsellik temas›na, özellikle Paul
Newman ve Elizabeth Taylor gibi meﬂhur oyuncular
arac›l›€›yla dokunmuﬂtur. Yönetmen Brooks’un, tüm
kiﬂilikleri “anadan üryan” ortaya koyuﬂu, ayd›nlatt›€›
ruhlar› yaﬂam ve ölüm hakk›nda düﬂünmeye iter.
– Senem Deniz
Adapted from Tennessee Williams’ play on failure,
ambition, lust and impotence, in the style of a “peevish
melodrama”, Cat on a Hot Tin Roof reveals the
“vengeful” tension and hypocrisy in the house of a welloff Southern family. Playing the judgemental wife of
neurotic football reporter Paul Newman, who somehow
uses his plastered leg as a pretext for his sexual
impotence, Elizabeth Taylor deserves to be lauded for
her portrayal of a dominant character. The moribund
father, the Big Daddy, played by Burl Ives, is
“extremely” patriarchal, keeping the household under
his command with a turgid ego. For some, as seen in
other Tennessee Williams adaptations, the hyperbolic
claims and exaggerations in the film slightly surpass the
textual content. However, one should be amazed at the
ramifying, free interpretation of Richard Brooks, one of
the most “off-studio” and “independent” directors in
Hollywood of the time. Coherent with the Freudian
playwright Williams’ text, this cinematographic
adaptation left a mark in history as one of the most
entertaining and exploratory “inter alia”. It touches
upon closeted homosexuality, regarded as a “taboo” in
Hollywood then, through eminent actors like Paul
Newman and Elizabeth Taylor. Exhibiting personalities
“stark naked”, director Brooks compels enlightened
souls to contemplate over life and death.
– Senem Deniz
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Bu bölümde filmleri gösterilen yönetmenleri bugün çok
iyi tanıyoruz. Ancak, evvel zaman içinde onlarla Emek
Sineması’nın, Atlas’ın ya da Alkazar’ın koltuklarında
tanışmıştık. Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) üyeleri,
İstanbul Film Festivali’nin 30. yılı vesilesiyle “festivalle
keşfettikleri” yönetmenlerin ilk kez o koltuklarda
izledikleri filmlerinden bir seçki hazırladı...
We know the dırectors of the fılms ın thıs sectıon quıte
well now. However, once upon a tıme, we had met them ın
the seats of Emek, Atlas or Alkazar movıe theatres. On the
occasıon of the 30th edıtıon of the festıval, the members
of the Turkısh Fılm Crıtıcs’ Assocıatıon have made a
selectıon of fılms by the dırectors they “dıscovered wıth
the festıval.”

Dardenne Kardeşler’in uzun yıllar belgeselle ilgilendikten
sonra sinemadaki ilk büyük çıkışlarını yaptıkları Söz,
yönetmenlerin hem geçmiş birikimlerini hem de sonraki
filmografilerini işaret eden sağlam, sarsıcı bir film. Söz,
tıpkı daha sonraki Dardenne filmlerinde olduğu gibi
Belçika’nın küçük bir endüstri şehrinde geçiyor. Olaylar
Roger’la oğlu –ve bir anlamda zoraki suç ortağı– Igor’un
göçmen işçilerin bedenleri üzerinden kurduğu kayıt dışı
ekonominin bir gün aniden çatırdamasıyla başlıyor.
Kaçak işçilerden biri ani bir teftiş sırasında saklanmaya
çalışırken düşüp kötü bir şekilde yaralanıyor ve Roger’ın
kendi ekmeklerinin tehlikeye girmesini göze alamayışı
yüzünden ölüme terk ediliyor; bir bakıma diri diri
gömülüyor. Adamın ölmeden önce bütün bunlara engel
olamayan Igor’dan son isteği ise karısına ve bebeğine
göz kulak olması. Dardenne’ler, Igor’un, verdiği “söz”ün
ağırlığı altında babasıyla vicdanı arasında sıkışan ruh
halini mesafeli ama bir o kadar da mikroskobik
kameralarıyla anbean takip ederken, sonradan imzaları
yerine geçecek üsluplarını da sağlam bir zemine
oturtuyorlar. Söz, toplumsal ve ekonomik bir cendereyle
baba-oğul ilişkisini, ötekiyle karşılaşma deneyimiyle
büyüme sancısını, şefkatle adalet duygusunu bir arada ve
müthiş bir titizlikle anlatan, izleyiciyi koltuğuna mıhlayan
bir film.
– Övgü Gökçe
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SÖZ
LA PROMESSE
THE PROMISE
BELÇİKA BELGIUM / 1996 / 35 mm / Renkli Colour / 93’
Yönetmenler Directors: Luc Dardenne & Jean-Pıerre Dardenne
Senaryo Screenplay: Luc Dardenne & Jean-Pıerre Dardenne
Görüntü Yön. Director of Photography: Alaın Marcoen Kurgu
Editing: Marıe-Hélène Dozo Müzik Music: Jean-Marıe Bılly &
Denıs M’Punga Oyuncular Cast: Jérémıe Renıer, Assıta
Ouedraogo, Olıvıer Gourmet, Rasmané Ouedraogo, Hachémı
Haddad Yapımcılar Producers: Luc Dardenne & Hassen Daldoul
Yapım Production Co.: Les Fılm du Fleuve Dünya Hakları World
Sales: Les Fılms du Fleuve Kaynak Print Source: WallonıeBruxelles Internatıonal

Luc Dardenne
1951’de Belçika’da doğdu. Oyunculuk eğitimi
aldı. 1975’te kardeşiyle birlikte Dérives adlı bir
yapım şirketi kurdu. Bu şirket bugüne kadar TV
kanalları için elliden fazla belgesel yaptı.
Born in 1951 in Belgium. He studied acting.
In 1975 he founded with his brother Jean-Pierre
a production company, Dérives, which, since
then, has made more than 50 documentaries for
European TV stations.
Jean-Pıerre Dardenne
1954’te Belçika’da doğdu. Felsefe eğitimi aldı. Abisiyle birlikte
çektiği birçok belgeselin yanı sıra çoğu ödüllü altı uzun metraj film
sayesinde 1990’larda uluslararası alanda saygınlık kazandı.
Born in 1954 in Belgium. He has a degree in philosophy. He codirected several documentaries and mostly awarded six feature films
with his big brother to become leading figures in international film
circles in the 1990s.
Filmleri Fılmography
1986 Falsch
1987 Koşuyor... Il court... il court le monde
1992 Sizi Düşünüyorum Je pense à vous
1996 Söz La promesse
2002 Oğul Le fils
2005 Çocuk L’Enfant
2008 Lorna’nın Sessizliği Le silence de Lorna

After years of documentary filmmaking, the Dardenne
brothers made their first big breakthrough in cinema
with The Promise, a solid, shocking film that hints both
to the directors’ past experiences and their filmography
to follow. Just like their later films, The Promise takes
place in a small industrial town in Belgium. Roger and
his son Igor, who in a way is Roger’s obligatory partner
in crime, have established an illegal economy through
immigrants’ bodies. Things get out of control when one
day this underground economy suddenly crumbles and
falls. One of Roger’s illegal workers falls down and is
fatally wounded while trying to hide during a sudden
inspection. He is left for dead because Roger cannot
risk putting in danger his own income; the worker is, in
a sense, buried live. Before dying, his last wish from
Igor, who could not prevent all these from happening, is
that he take care of his wife and baby. Igor is stuck
between his father and his conscience under the weight
of the “promise” he made. While, the Dardennes follow
Igor’s state of mind minute-by-minute with their distant
yet microscopic camera, they solidly establish their style,
to later become their signature. The Promise is a film
that nails the audience to its seat, fastidiously telling of
the relationship between a father and a son, social and
economic pressures, the experience of meeting “the
other” and growing pains, compassion and sense of
justice altogether.
– Övgü Gökçe
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CİNAYET GÜNLÜĞÜ
SAL IN EUI CHOO EOK
MEMORIES OF MURDER
GÜNEY KORE SOUTH KOREA / 2003 / 35 mm / Renkli Colour / 127’
Yönetmen Director: Bong Joon-ho Senaryo Screenplay: Bong
Joon-ho, Kım Gwan-rım, Shım Shung-bo Görüntü Yön. Director
of Photography: Hyung-ku Kım Kurgu Editing: Sun-mın Kım Müzik
Music: Taro Iwashıro Oyuncular Cast: Kang-ho Song, Sangkyung Kım, Rwe-ha Kım, Heuı-bong Byeon Yapımcı Producer:
Seung-chae Cha Yapım Production Co.: Sıdus, CJ Entertaınment
Dünya Hakları World Sales: CJ Entertaınment

Bong Joon-ho
Yonsei Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi gördü
ve Kore Sinema Akademisi’nden mezun oldu.
1995’te üç kısa film çekti: Memories in My Frame,
White Man ve Incoherence. 2001’de Hong Kong
Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü kazanan
Barking Dogs Never Bite / Havlayan Köpek Isırmaz
yazdığı ve yönettiği ilk uzun metrajlı filmdir. İkinci
filmi Memories of Murder / Cinayet Günlüğü San
Sebastian’da 2003’te En İyi Yönetmen Ödülü (Gümüş İstridye)
kazandı. The Host / Yaratık 2006’da Cannes’da gösterildi ve
yönetmene uluslararası şöhret getirdi. Ana (2009) son filmidir.
He studied sociology at the Yonsei University and graduated from
the Korean Film Academy. By 1995 he made three short films:
Memories in My Frame, White Man, and Incoherence. He wrote and
directed his first feature, Barking Dogs Never Bite, which won a
FIPRESCI Award at the Hong Kong Film Festival in 2001. His
second feature Memories of Murder won the Silver Shell Award for
the Best Director in San Sebastian Film Festival in 2003. In 2006
his third feature film, The Host, was selected for the Directors’
Fortnight at the Cannes Film Festival, and brought him
international fame. Mother (2009) is his latest film.

Her festivalin bir yıldızı olur. 2005 yılının o nefis Nisan
ayında gerçekleşen 24. İstanbul Film Festivali’nin
yıldızı da birçokları için kesinlikle Cinayet Günlüğü’ydü.
Sonradan Yaratık ve Anne gibi harika filmleriyle
izleyicinin gönlünde taht kuracak olan Koreli deha çocuk
Bong Joon-ho’nun keşfedilmesini sağlayan filmdir
Cinayet Günlüğü. Dikta rejimi Güney Kore’sinde geçen
hikâye 1986 yılına götürüyor bizleri. Filmde, suçlularla
mücadele ederken kendine has yöntemler kullanan,
ancak pek de akıllı olduklarını söyleyemeyeceğimiz iki
dedektifin hikâyesine odaklanıyoruz. Park Doo ve Cho
Young, günün birinde feci şekilde tecavüze uğramış ve
öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaşıyorlar. Cinayetle
ilgili elle tutulur en ufak bir bulgu elde edemeyen ikili,
ardından benzer bir cinayetin daha işlenmesiyle, bir seri
cinayet vakasının ortasında kaldıklarını idrak ediyor.
Cinayet Günlüğü, seri katil filmlerini ters yüz eden,
klişelerden arındırılmış bir senaryoya ve muhteşem bir
kara mizah duygusuna sahip. Bir yandan şiddetin insan
doğasının kaçınılmaz bir özelliği olduğunun altını kalın
bir çizgiyle çizerken bir yandan da izleyicileri gözlerinden
yaşlar getirecek kadar güldürebilmesi, filmin
yegâneliğinin bir göstergesi.
– Murat Emir Eren
Every festival has its star. For many, the star of the
24th Istanbul Film Festival, which took place in that
marvellous April of 2005, was certainly Memories of
Murder. It is the film that allowed for the discovery of
Korean child prodigy Bong Joon-ho, who would later be
enshrined in the audience’s hearts with his superb
films like The Host and Mother. The film, which takes
place in South Korea during the dictatorial regime,
takes us to the year 1986. It focuses on the story of two
not-so-bright detectives who use idiosyncratic methods
while fighting against criminals. One day, Park Doo and
Cho Young come across a female body, brutally raped
and murdered. The duo cannot uncover a single
concrete evidence. They realise they are in the middle of
a serial murder case only when subsequently a similar
murder takes place. Memories of Murder has a storyline
free of clichés, which turns serial murder films upside
down, and a wonderful sense of black humour. The
film’s ability to make viewers laugh to the brink of tears
while underlining the fact that violence is an inevitable
aspect of human nature is the manifestation of the
film’s uniqueness.
– Murat Emir Eren

287

Peter Greenaway bana Uluslararası İstanbul Sinema
Günleri’nin hediyesidir. 1985’te, 4. Sinema Günleri’nde
senaryosunu da kendi yazdığı filmi The Draughtsman’s
Contract / Ressamın Kontratı (1982) sayesinde tanıştım
Greenaway’le. Ressamlıktan gelişinin hakkını veren,
mükemmel görsellikte bir filmdi; tablodan farksız
görüntüleri hâlâ aklımdan çıkmaz. İlk film eleştirisini bir
yıl önce yazmış biri olarak, bugünkünden de
heyecanlıydım. Gerçi sonraları bize pek unutturmadı
ama, filmi izlediğimde onun ressam olduğunu biliyor
muydum acaba? On dört günde bir malikânenin on iki
resmini tanesi 8 sterlinden yapma görevini üstlenen ve
herkese tepeden bakan genç ve yakışıklı ressamı, polisiye
bir hikâyenin merkezinde duruyordu. Bu Jakoben şölende
Neville ev sahibesinin lütuflarını da kabul etmişti, ancak
evde olmayan ev sahibinin ölümü hesapta yoktu.
Greenaway kamerasını sabit tutarak bize ressamın
tabloları gibi bir dizi tablo sunuyor, sonra da bu
resimlerin ev sahibinin yerine ilişkin ipuçları gizlediğini
söylüyordu. Sıradışılığıyla cepheden vurulmuştum ama
Ressamın Kontratı beni yönetmenin daha sonraki
filmlerine, onun muzipliğine, zekâsına ve acımasızlığına
da hazırlamıştır. Unutulmaz müzik, Greenaway’in
sonraları “kötü bir Avustralyalı yönetmen”e müzik yaptığı
gerekçesiyle yolunu ayıracağı Michael Nyman’a ait.
– Sevin Okyay
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RESSAMIN KONTRATI
THE DRAUGHTSMAN’S CONTRACT

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 1982 / 35 mm / Renkli
Colour / 108’
Yönetmen Director: Peter Greenaway Senaryo Screenplay: Peter
Greenaway Görüntü Yön. Director of Photography: Curtıs Clark
Kurgu Editing: John Wılson Müzik Music: Mıchael Nyman
Oyuncular Cast: Anthony Hıggıns, Janet Suzman, Anne-Louıse
Lambert Yapımcı Producer: Davıd Payne Yapım Production Co.:
Brıtısh Fılm Instıtute; Channel Four Televısıon Kaynak Print
Source: BFI

Peter Greenaway
1942’de Galler’de doğdu. Ressamlık eğitimi
gördü; eserlerini ilk kez 1964’te sergiledi.
Sinemaya kurgucu olarak adım attıktan sonra,
1966’da kendi kısa filmlerini çekmeye başladı.
O zamandan bu yana resimler, romanlar ve
resimli kitapların yanı sıra, kısa filmler, televizyon
dizileri ve büyük övgü alan sinema filmleri
üretmeye devam ediyor. 1997’de İstanbul Film
Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nü aldı. Günümüzün en ilginç,
özgün ve önemli sinemacılarından biri kabul edilmektedir.
Born in 1942 in Newport, Wales. He was trained as a painter, first
exhibiting his work in 1964. Starting in film as an editor, he began
directing his own short films in 1966. Since then, he has continued
to produce paintings, novels and illustrated books, as well as short
films, TV dramas and features. He is considered to be one of the
most original and important filmmakers of our times. He received
the Cinema Honorary Award of the Festival in 1997.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1982 Ressamın Kontratı The Draughtman’s Contract
1987 Mimarın Göbeği The Belly of an Architect
1988 Sayılarda Boğulmak Drowning By Numbers
1989 Aşçı, Hırsız, Karısı ve Âşığı
The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover
1991 Prospero’nun Kitapları Prospero’s Books
1996 Tual Bedenler The Pillow Book
2003 Tulse Luper’ın Çantaları Tulse Luper Suitcases
2007 Gece Bekçisi Nightwatching

Peter Greenaway is a gift of the International Istanbul
Cinema Days to me. I met the director in 1985 during
the 4th Cinema Days thanks to The Draughtsman’s
Contract (1982), the screenplay of which he had also
penned. It was a film with excellent visual quality and
which did justice to his background as a painter; I still
remember its painting-like scenes. As someone who
had written her first film review a year ago, I was even
more excited than I am today. Though he did not let us
forget this fact afterwards, I wonder if I knew he was a
painter when I watched the film back then. At the
centre of a crime story stands his young and handsome
artist, who looks down at everyone else, taking on the
task of making twelve paintings of a mansion in
fourteen days for eight sterling pounds each. In this
Jacobean feast, Neville welcomes even the favours of the
mistress of the house, but the death of the master, who
is not in the house, is unforeseen. By keeping his
camera stationary, Greenway offers us a series of scenes
like the paintings of an artist and then tells us that these
paintings hold clues to the whereabouts of the master.
I was struck head on by the film’s extraordinariness.
However, The Draughtsman’s Contract had prepared me
for the director’s later films, his prankishness, his
intelligence, and his ruthlessness. The unforgettable
soundtrack belongs to Michael Nyman, with whom
Greenaway will later part ways with the excuse that he
had written music for “a bad Australian director.”
– Sevin Okyay
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Şimdilerde bir miktar gaz kesmiş gibi görünse de,
1990’lar Amerikan bağımsız sinemasına yön veren
isimlerin başında geliyor Hal Hartley. Onu keşfetmeme
vesile olan 12. Festival ise (1993) bu açıdan ayrı bir önem
taşıyor benim için. “Dünya Sinemasının Genç Yıldızları”
bölümünde Simple Men / Sıradan Erkekler’le birlikte
gösterilen ikinci filmi Güven, sinemacının “karmaşık”
görünen insan doğasının “basitlik”ine yaptığı vurguyla
öne çıkıyor. Toplumun tükürme eğilimi gösterdiği iki
insanın bir araya gelişinden doğan “elektrik” üzerinden
hareket ediyor Hartley bu filmde. “Arıza” potansiyeli
yüksek bir aşk öyküsünün içine hapsoluyor, varlık
sebeplerine dair kendilerine “doyurucu” argümanlar
üretemeyen kahramanlarının “boşluk”tan “kaynaşma”ya
doğru yönelen serüvenine ortak oluyoruz burada. Martin
Donovan ve Adrienne Shelley, Hartley dünyasının
“mesafeli” tavrının beyazperdedeki “soluk” yüzlerine
dönüşürken, yönetmenin trajikomiğe yatkın anlatımını
şahlandırma becerisi de gösteriyorlar. Bu iki ismin
canlandırdıkları Matthew ve Maria karakterlerinin
özelinde “öteki” olmaya itilen bireylerin sessiz çığlığını
yansıtan Güven, Hal Hartley sinemasının “mütevazı”
sularında gezinmek için ideal seçim, buna kuşku yok.
Amerikan bağımsız sinemasının popülerleşme adımlarını
sıklaştırdığı dönemin de bayraktarlarından biri bu film.
– Murat Özer
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GÜVEN
TRUST

İNGİLTERE-ABD UNITED KINGDOM-USA / 1990 / 35 mm / Renkli
Colour / 107’
Yönetmen Director: Hal Hartley Senaryo Screenplay: Hal Hartley
Görüntü Yön. Director of Photography: Mıchael Spıller Kurgu
Editing: Nıck Gomez Müzik Music: Phılıp Reed Oyuncular Cast:
Adrıenne Shelley, Martın Donovan, Rebecca Nelson, Merrıtt
Nelson, Edıe Falco, John MacKay Yapımcı Producer: Bruce
Weıss Yapım Production Co.: Zenıth Productıons, True Fıctıon
Pıctures Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms

Hal Hartley
1959’da New York’ta doğdu. Massachusetts
Sanat Koleji ve New York Devlet Üniversitesi’nde
sinema okudu. 1990’ların Amerikan bağımsız
sinemacılar hareketinin önderlerinden sayılır.
1997’de Fransa Hükümeti tarafından Sanat ve
Yazın Şövalyesi nişanıyla onurlandırıldı. Tiyatro
oyunları, kısa filmler ve videolar yönetti.
Filmlerinin çoğunda rastlanan temalardan
bazıları, teknolojiden duyulan hoşnutsuzluk ve yerel kültüre ters
düşen yabancılardır.
Born in 1959 in Islip, New York and attended the Massachusetts
College of Art and the State University of New York where he
studied film. He is considered to be a leader of the 1990s’ American
independent filmmaking movement. In 1997 he was made Knight
in the Order of Arts and Letters of the French Republic. He also
directs plays for theatre, short films and videos. Many of his films
have recurring themes, including discomfort with technology; and
foreigners at odds with local culture.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1989 The Unbelievable Truth
1990 Güven Trust
1992 Sıradan Erkekler Simple Men
1993 Amateur Amatör
1997 Henry Fool
2001 Öyle Bir Şey Yok No Such Thing
2005 Pazartesi Günkü Kız The Girl from Monday
2006 Fay Grim

Although it seems he is taking things a bit slower
nowadays, Hal Hartley is one of those personalities who
led the American independent cinema in the 1990s.
The 12th festival (1993) that contributed to my discovery
of him is significant to me in this respect. The director’s
second film Trust, which was screened within the
“Young Stars of World Cinema” section paired with the
director’s Simple Men, is distinguished with the
emphasis it puts on the “simplicity” of human nature
that otherwise seems “complicated”. In his film, Hartley
takes as his starting point the “electricity” emanating
from the meeting of two people who the society tends to
spit out. We are trapped in a love story with a high
potential of “malfunctioning”, witnessing the journey
from “emptiness” to “affection” of our heroes, who
cannot come up with “satisfying” answers to their
reason of being. While actors Martin Donovan and
Adrienne Shelley transform into the pale faces of the
“distant” attitude of Hartley’s world on the big screen,
they also manage to inflame the director’s storytelling
which inclines toward tragicomic. Trust reflects the
silent outcry of individuals pushed to being “the other”
through the characters Matthew and Maria, played by
Donovan and Shelley. It is, without a doubt, an ideal
choice to cruise in the modest waters of Hartley’s
cinema. The film is also one of the banner bearers of an
era where American independent cinema has
quickened its steps towards popularity.
– Murat Özer
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90’ların ortası. Sinema yazarlarının üç cümlesinden
birinde “postmodernizm”e rastladığımız bir dönem.
Pulp Fiction / Ucuz Roman’ı yeni izlemiş olan herkes,
hikâyede en önemli unsurların karakter ve diyalog
olduğundan bahsediyor; bir de film kurgusundaki “yeni
açılım”lardan. Tarantino aynı yıl, zevkten gözyaşları
dökerek izlediği Wong Kar-wai filmi Chungking Ekspresi’ni
dünyaya tanıtmaya karar verdiğinde ise sinemada
postmodernizmin romantik bir yansımasıyla
karşılaşıyoruz ve bu sefer derdimiz karakterler ya da
diyaloglar değil, sadece atmosfer. Ama kurgu yine akılları
karıştırıyor. Gerçi bu sefer puzzle’ın parçalarını
birleştirmekle uğraşmıyoruz. Hong Kong gecelerinde
başımız dönerek dolanmaktayız. Görüntüler yavaşlıyor,
sigaranın dumanı havada asılı kalıyor ve sürekli aynı
şarkı: The Mamas and The Papas’ın “California
Dreamin”i. Kar-wai’nin her sahneyi çekilmeden bir gün
önce yazdığına dair aldığımız “duyum”lara inanmak hiç
de zor değil. Chungking Ekspresi masa başında
tasarlanmış, “yazar işi” bir filme benzemiyor. Şehir
karmaşası ve yalnızlığının, ilaveten postmodern günlerin
akıllı pop kültür referanslarının kendi başına bir
romantizme, kederin de tatlı bir melankoliye dönüştüğü
bir dünyanın içindeyiz. Film bitti. Şimdi salondan
çıkabilirsiniz ama filmin içinden çıkmak biraz daha
zaman alacak. Hem yine aynı şarkı başladı bile...
– Yeşim Tabak
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CHUNGKING EKSPRESİ
CHONGQING SENLIN
CHUNGKING EXPRESS
HONG KONG / 1994 / 35 mm / Renkli Colour / 97’
Yönetmen Director: Wong Kar-waı Senaryo Screenplay: Wong
Kar-waı Görüntü Yön. Director of Photography: Chrıstopher
Doyle Kurgu Editing: Wıllıam Chang, Haı Kıt-waı, Kwong
Chı-leung Müzik Music: Frankıe Chan & Roel A. Garcıa
Oyuncular Cast: Brıgıtte Lın Chıng-hsıa, Kaneshıro Takashı,
Tony Leung Chıu-waı, Faye Wong Yapımcı Producer: Chan
Yı-kan Yapım Production Co.: Jet Tone Productıons Ltd.
Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms

Wong Kar-waı
1958’de Şangay’da doğdu. Hong Kong’da grafik
sanatlar eğitimi gördü. Birçok TV dizisinde
yapımcı yardımcılığı görevini üstlendi. İlk filmi As
Tears Go By / Gözyaşları Aktıkça (1989)
alışılmamış görsel anlatımıyla dikkat çekti.
1990’da beş ulusal film ödülü birden alan Days of
Being Wild / Vahşi Günler’i çekti. 1992’de,
tamamlanması iki yıl alan tarihi melodram Ashes
of Time / Zamanın Külleri’ni yaptı. Bu filmin kurgusunu erteleyerek,
uluslararası ün kazanan Chungking Express / Chungking Ekspresi’ni
(1995) tamamladı. Onu Fallen Angels / Düşen Melekler (1996) ile
Happy Together / Mutlu Beraberlik (1997) izledi. 2000 yılında
yönettiği In the Mood for Love / Aşk Zamanı, bir usta olarak ününü
pekiştirdi. 2046 (2004) ve My Blueberry Nights / Benim Aşk Pastam
(2007) son filmleridir.
Born in 1958 in Shanghai, China. He studied graphic arts in
Hong Kong. He became production assistant on a number of TV
series. His first feature, As Tears Go By (1989), was distinguished by
its unusual pictorial style. In 1990, he made Days of Being Wild
which won many awards. In 1992, he completed Ashes of Time,
which was shot over a two-year period. He suspended the editing of
this film to shoot Chunking Express (1995) which brought him
international fame. Falling Angels (1996) and Happy Together (1997)
followed. With the delicate and sensual In the Mood for Love (2000)
he maintained and underlined his fame as a master. 2046 (2004)
and My Blueberry Nights (2007) are his latest films.

Mid ‘90s... It is a time when one in every three
sentences of film critics contained the word “postmodernism.” Everyone who had just seen Pulp Fiction
said that what is important in a story are characters and
dialogue. They also talked about “new breakthroughs”
in film editing. The same year, Tarantino decided to
present the Wong Kar-wai film Chungking Express,
which he had seen with tears of pleasure in his eye. We
encounter a romantic reflection of post-modernism in
cinema. This time, our concern is not characters or
dialogue but solely the atmosphere. However, the
editing, again, confuses us although we do not try to put
together the pieces of a puzzle. We are dizzily strolling
in Hong Kong nights. Images slow down, the smoke
from a cigarette remains hanging in the air, and the
same song plays repeatedly: “California Dreamin’” by
The Mamas & The Papas. It is not difficult to believe the
“rumours” that Kar-wai wrote each scene a day before it
is shot. Chungking Express does not look like an “auteur”
film designed at a table. We are in a world where the
confusion and loneliness of the big city, as well as smart
pop culture references of post-modern days, turn into a
romance of their own and sadness transforms into
sweet melancholy. The film ends. Now you can get out
of the theater but getting out of the film will take a bit
longer. Besides, the same song started over again…
– Yeşim Tabak
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YAŞASIN AŞK
AIQING WANSUI
VIVE L’AMOUR
TAYVAN TAIWAN / 1994 / 35 mm / Renkli Colour / 118’
Yönetmen Director: Tsaı Mıng-lıang Senaryo Screenplay: Tsaı
Mıng-lıang Görüntü Yön. Director of Photography: Lıao Pen-jung
Kurgu Editing: Sung Shın-cheng Oyuncular Cast: Yang Kueı-meı,
Chen Chao-jung, Lee Kang-sheng Yapımcı Producer: Hsu
Lı-kong Yapım Production Co.: Central Motıon Pıcture Corp.
Kaynak Print Source: Fılms Sans Frontıères

Tsaı Mıng-lıang
Malezya’nın Kuching kentinde doğup büyüdü.
1977’de Tayvan’a yerleşti; Çin Kültür
Üniversitesi’nde sinema ve tiyatro okudu. Okulu
bitirdikten sonra tiyatro oyunları yazıp sahneledi.
1989 ve 1990 yıllarında televizyon filmleri yazdı ve
çekti. Rebels of the Neon God / Neon Tanrının
Asileri (1992) ve 1994’te Altın Aslan kazanan
Yaşasın Aşk ile çağdaş Çin sinemasının yeni
ustalarından biri olarak tanındı. 2004’te Elveda Sinema ile İstanbul
Film Festivali’nde Altın Lale kazandı.
Born and raised in Kuching, Malaysia. In 1977 he moved to
Taiwan and went to study film and drama at the Chinese Culture
University. After graduation he wrote and staged theatre plays. He
worked in TV and developed scenarios and then in 1989 and 1990
directed a series of telefilms. His later features Rebels of the Neon
God and Vive l’amour, which won the Golden Lion in 1994 at
Venice, recognised him as a new modern master of Chinese
cinema. He won the Golden Tulip in 2004 with Goodbye DragonInn.
Filmleri Fılmography
1994 Yaşasın Aşk Vive l’Amour
1997 Nehir The River
1998 Delik The Hole
2001 Orada Saat Kaç? What Time Is It There?
2003 Elveda Sinema Goodbye Dragon Inn
2005 Serseri Bulut The Wayward Cloud
2006 Yalnız Yatmak İstemiyorum I Don’t Want To Sleep Alone
2009 Surat Face

Tsai Ming-liang’a haklı bir uluslararası şöhret kazandıran
Yaşasın Aşk, zamanla günümüz sinemasının en heyecan
verici isimlerinden birine dönüşen bu yönetmenin
takıntılarını ve tipik ilgi alanlarını ortaya koyan ufak bir
başyapıt. Farklı zamanlarda aynı kiralık daireyi kullanan
iki kadın ve bir erkeğin etrafında gelişen film, özellikle
mekân kullanımındaki ustalıkla dikkat çekiyor. Bu üç
karakter de birbirinden habersiz veya gizli olarak sahibi
olmadıkları daireye girip çıkıyor… Dışarıda şehrin
gürültüsü ve ritmi içerisinde birbirilerine teğet geçtikleri
gibi, aynı evin içerisinde de birbirlerini ya fark etmiyor ya
da ustalıkla gizleniyorlar. Ming-liang’ın her zaman olduğu
gibi mümkün olduğunca az diyalog kullanmasından da
yola çıkarak “iletişimsizlik” üzerine bir film denilebilir
Yaşasın Aşk için. Ancak yönetmen bu temaya odaklanan
çoğu filmin karamsarlığından ziyade, sinemasının bir
diğer olmazsa olmazını, dozunda bir mizahı tercih
ediyor. Uzun plan sekanslar, oyuncuların donuk yüzleri ve
filmin dördüncü karakteri diyebileceğimiz “boş ev” hem
bahsettiğimiz mizah duygusuna hizmet ediyor, hem de
karakterlerin yalnızlığının altını çiziyor. İsmine
aldanmamak gerek… Yaşasın Aşk kesinlikle sevgi dolu bir
duygusal film değil. Daha ziyade “ölü zaman”a ve
Antonioni’ye dört başı mamur bir saygı duruşu…
– Engin Ertan
Bringing Tsai Ming-liang a rightfully earned
international fame, Vive l’Amour is a small-scale
masterpiece which exposes the obsessions and typical
interests of the director, who, in time, turned into one
of the most exciting names in contemporary cinema.
Revolving around two women and a man who use the
same rental apartment at different times, the film draws
attention to itself with the mastery especially in its use
of location. These three characters go in and out of the
apartment which they do not own, either unaware of the
presence of others or secretly… Just as they miss each
other by a tangent outside, in the noise and rhythm of
the city, they either do not realise each other’s presence
or skillfully hide from the others while in the same
house. Based on Ming-liang’s usual scarce use of
dialogue, one can say that Vive l’Amour is a film about
“lack of communication.” However, instead of
pessimism which dominates most films that focus on
this subject, the director prefers to employ moderate
humor, another indispensible aspect of his cinema.
Long take sequences, vapid faces of the actors, the
“empty house,” which can be called the fourth character
of the film, serve the aforementioned sense of humor
and accentuate the loneliness of the characters. One
should not be fooled by the film’s title… Vive l’Amour is
definitely not a sentimental film full of love. It is rather
a perfect salute to “dead time” and Antonioni.
– Engin Ertan
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Sitcom’u üniversitedeyken festivalde izlemiştim.
O zamanlar “kendim” diye tanımladığım insanın sahip
olduğu tüm ahlaki değerlere deyim yerindeyse kasteden
bir filmle karşı karşıya olmanın tedirginliği ile cazibesini
aynı anda hissettiğimi hatırlıyorum. Sitcom’un burjuva
ailesinin ahlak anlayışını topa tutan diğer tabu kırıcı
filmlerden bir farkı vardı, bunu çok net hatırlıyorum:
François Ozon yalpalamıyordu; onunkisi ne yapacağını
bilemeyen öfkeli bir gencin baskıcı kurumlara öfke
kusması değildi. O, nerede durduğunun bilincinde,
hınzırca, kurnazca dalga geçiyordu ahlak denen
yapıntıyla. Baskıcı zihniyete nanik yapıyor ve yeraltı
filmlerine has bu yaklaşımı, tür sinemasının/pastişin
cazibesiyle destekleyerek anaakımla geçinme ihtimali
olan bir yere taşıyordu. Ozon, daha sonraki filmlerinde
de, Criminal Lovers’da da, 8 Kadın’da da, Potiche / Kadın
İsterse’de de bu tavrından ödün vermedi. Anaakıma
giderek daha yakınlaştı belki ama Sitcom’un genç, hınzır
ve taşkın ama ayakları yere basan yönetmenini içinde hep
canlı tuttu.
– Fırat Yücel
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SITCOM

FRANSA FRANCE / 1998 / 35 mm / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Françoıs Ozon Senaryo Screenplay: Françoıs
Ozon Görüntü Yön. Director of Photography: Yorıck le Saux
Kurgu Editing: Domınıque Petrot Müzik Music: Erıc Neveux
Oyuncular Cast: Evelyne Dandry, Françoıs Marthouret,
Marına De Van, Adrıen De Van, Stéphane Rıdeau, Lucıa
Sanchez, Jules-Emmanuel Eyoum Deıdo Yapımcılar Producers:
Olıvıer Delbosc & Marc Mıssonnıer Yapım Production Co.:
Fıdélıté Productıons Dünya Hakları World Sales: Studıo Canal
Kaynak Print Source: Tamasa Dıstrıbutıon

Franço›s Ozon
1967’de Paris’te do€du. 1990’da l’École
Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et
du Son’dan (FEMIS) mezun oldu. Super-8,
video, 16mm ve 35mm birçok film çekti.
La Petite Mort / Küçük Ölüm (1995), Scènes de lit /
Yatak Manzaralar› (1997) ve X2000 (1998) gibi
birçok k›sa filmi uluslararas› festivallerde yar›ﬂt›.
Potiche (2010) son filmiidir.
Born in 1967 in Paris. He graduated from l’École Nationale
Supérieure des Métiers de l’Image et du Son (FEMIS) in 1990.
Since then, he has been shooting many movies in super-8, video,
16 mm and 35 mm. Many of his short movies, including La Petite
Mort (1995), Scènes de lit (1997) and X2000 (1998) have been in
competition at international festivals. Potiche (2010) is his latest
film.

I had watched Sitcom at the festival while I was in
college. I remember feeling both the uneasiness and the
appeal of being face-to-face with a film that attempted
on all the moral values that, back then, I would identify
as “myself.” I clearly remember that Sitcom had a
distinction from all the other taboo-breaking films
which criticised the moral understanding of a bourgeois
family: François Ozon was not staggering; his was not
an angry young man’s spill of hatred towards oppressive
institutions. Aware of where he stands, Ozon was
mischievously and shrewdly making fun of the artifice
called “morality.” He was “thumbing his nose” at the
oppressive mentality and, supporting it with the charm
of genre movies/pastiche, carrying this approach
peculiar to underground films to a place where it could
get along with the mainstream. Ozon did not
compromise from this attitude in his later films,
Criminal Lovers, 8 Women, or Potiche. Maybe he got
closer to the mainstream but he always kept alive
Sitcom’s young, mischievous, exuberant but down-toearth director.
– Fırat Yücel

Önemli Filmleri Selected F›lmography
1998 Sitcom
1999 K›zg›n Taﬂlara Düﬂen Su Damlalar›
Water Drops on Burning Rocks
2000 Kumun Alt›nda Under the Sand
2001 8 Kad›n 8 Women
2003 Havuz Swimming Pool
2004 Beﬂ Kere ‹ki 5 x 2
2005 Veda Vakti Time to Leave
2007 Ricky
2009 S›€›nak The Refuge
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AYNA
AYNEH
THE MIRROR
İRAN IRAN / 1997 / 35 mm / Renkli Colour / 80’
Yönetmen Director: Jafar Panahı Senaryo Screenplay: Jafar
Panahı Görüntü Yön. Director of Photography: Farzad Judat Kurgu
Editing: Jafar Panahı Oyuncular Cast: Mına Mohammad Khanı,
Kazem Mojdehı, Naser Omunı, L. Chırzad, R. Mazdenı, .
Samadpour Yapımcılar Producers: Vahıd Nık-Khan Azad & Jafar
Panahı Yapım Production Co.: Rooz Fılm Dünya Hakları World
Sales: Celluloıd Dreams Kaynak Print Source: Tamasa
Dıstrıbutıon

Jafar Panahı
1960’ta İran’ın Miyane kentinde doğdu.
Tahran’da sinema ve televizyon eğitimi aldı. İran
televizyonu için çok sayıda kısa belgesel ve film
yönetti. Abbas Kiarostami’nin yardımcılığını yaptı.
Sinema dili sık sık “İran yeni gerçekçiliği” olarak
niteleniyor. İlk sinema filmi Beyaz Balon 1995’te
Cannes’da Altın Kamera Ödülü, Ayna 1998’de
İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale aldı. Daire
(2000) hem Venedik Film Festivali’nde Altın Ayı kazandı hem de
FIPRESCI tarafından “Yılın Filmi” ilan edildi. Kanlı Altın ise 2003’te
Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde gösterildi ve Jüri Ödülü aldı.
Ofsayt (2006) son uzun metrajlı filmidir. Aralık 2010’da İran devleti
tarafından film yapması da yasaklanarak hapis cezasına çarptırıldı.
Born in 1960 in Mianeh, Iran. He studied at film and TV in
Teheran. He directed numerous short documentaries and dramas
for Iranian TV and served as an assistant to Abbas Kiarostami. His
cinema is often described as Iranian neo-realism. He debuted with
1995’s The White Balloon, Camera d’Or winner at Cannes. His 1997
film, The Mirror, received the Istanbul Film Festival’s Golden Tulip.
The Circle (2000) won the Golden Lion at Venice Film Festival and
was named FIPRESCI’s “Film of the Year”. Crimson Gold was
selected for the “A Certain Look” section at Cannes in 2003 where it
won the Jury Prize. Offside (2006) is his latest feature film. He was
imprisoned and banned from making films in December 2010.

Cafer Panahi’yle, ilk filmi Badkonake sefid / Beyaz Balon
(1995) ile değil de, iki sene sonra gerçekleştirdiği ve
festivale katıldığı sene Altın Lale’nin sahibi olan Ayna ile
tanıştık. Tahran’da yaşayan Mina adında küçük bir kız
çocuğu, okul çıkışında annesi onu almaya gelmeyince
kendi başına evinin yolunu bulmaya çalışıyordu. Ancak
filmin orta yerinde beklenmedik bir şey oluyordu. Mina
artık oynamak istemediğini söyleyerek içinde bulunduğu
otobüsten inip, kendisini bir birinci sınıf öğrencisi olarak
gösterdiği için hoşlanmadığı beyaz başörtüsünü ve kol
sargısını üzerinden atarak mızıkçılık yapıyor, rol yapmayı
bırakıyordu. Panahi’nin suratını da bu vesileyle ilk kez
perdede gördük. Yüzünü kapatmış, bundan sonra ne
yapacağını düşünüyordu; filminin ortasında başrol
oyuncusu oynamayı bırakmaya karar vermişti, ama
Panahi oynamaya devam ediyordu. Mina’yı takibe devam
edecek ve böylelikle bizlere gerçek ve temsile dair derin
sorularını gündeliğin içerisinde gezinen kamerasıyla
sorduracaktı. Sadece oyunbaz bir şekilde gerçeklik
üzerine tefekkür etmekle kalmayacak, İran’ın gündelik
hayatında kaybolmuş tüm kadınların sesi olmaya da
devam edecekti sonraki filmlerinde. Kendi sesinden de
yüksek bir biçimde ezilenlerin sesini duyurabilmek bu
dünyada çok fazla insana nasip olmaz; Panahi bugün
bunun cezasını çekiyor olsa gerek.
– Senem Aytaç
I met Jafar Panahi not with his debut film Badkonake
sefid / The White Baloon (1995) but with his film that
came two years later, Ayneh / The Mirror, which won the
Golden Tulip Award in the festival. Mina, a young girl
who lives is Tehran, tries to find her way back home
when her mother does not come to pick her up from
school. Something unexpected happens in the middle of
the film. Saying that she no longer wants to play, she
descends from the bus, sheds her white scarf and
armband because they indicate that she is a first-grader,
and quits acting. Thanks to this, we see Panahi’s face
for the first time on the big screen; he is covering his
face, thinking what to do next. The film’s leading
actress had decided to quit acting in the middle of the
shoot. But Panahi continues to play. He would continue
to follow Mina and thereby make us question his deep
inquiries on reality and representation through his
camera which travels within daily life. In his later films,
Panahi would not only contemplate playfully on reality,
but would also continue to be the voice of all women
who got lost in Iran’s daily life. Not many people can
make heard the voices of the oppressed even higher
than his own; it must be for this that Panahi is serving
his sentence today.
– Senem Aytaç
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JAPONYA
JAPÓN
JAPAN
MEKSİKA-İSPANYA MEXICO-SPAIN / 2002 / 35 mm / Renkli
Colour / 122’
Yönetmen Director: Carlos Reygadas Senaryo Screenplay: Carlos
Reygadas Görüntü Yön. Director of Photography: Dıego Martínez
Vıgnattı Kurgu Editing: Carlos Serrano Azcona, Danıel
Melguızo, Davıd Torres Müzik Music: Arvo Pärt Oyuncular Cast:
Alejandro Ferretıs, Magdalena Flores, Carlos Reygadas,
Martın Serrano Rolanda Hernández, Bernabé Perez, Claudıa
Rodrıguez Yapımcı Producer: Carlos Reygadas Yapım Production
Co.: No Dream Cınema Dünya Hakları World Sales: The
Coproductıon Offıce

Carlos Reygadas
1971’de Meksika’da doğdu. Meksika
Üniversitesi’nde uluslararası hukuk okudu;
yüksek lisansını Londra’da yaptı. Birleşmiş
Milletler’de Meksika heyetinde çalıştı. 1998’de
Brüksel’e yerleşti. 1998-1999 yıllarında dört kısa
film yaptı. İlk uzun metrajlı filmi Japón / Japonya
(2002), Rotterdam, Karlovy Vary ve Toronto gibi
birçok festivalde büyük övgü topladı ve Cannes’da
Altın Kamera Ödülü aldı. İkinci uzun metrajlı filmi Batalla en cielo /
Cennette Savaş (2005), Altın Palmiye’ye aday gösterildi. 2007’de
Stellet Licht / Sessiz Işık ile Cannes’da Jüri Özel Ödülü’nü aldı.
Meksika devrimini anlatan on kısa filmden oluşan Revolución /
Devrim projesinde yer aldı. Son filmi Post Tenebras Lux’un çekimleri
devam ediyor.
Born in Mexico in 1971. After studying international law at the
University of Mexico, he went to London for his master’s degree. He
worked at the Mexican Mission at the UN. In 1998, he moved to
Brussels for a career hop. He made four short films in 1998 and
1999. His debut feature Japón / Japan (2002), was hailed as a
masterpiece in many festivals including Rotterdam, Karlovy Vary,
Toronto and Cannes where it received the Camera d’or. His second
feature film Batalla en cielo / Battle in Heaven (2005) was nominated
for the Palm d’or. He received the Special Jury Prize at Cannes for
Stellet Licht / Silent Light in 2007. He contributed to the portmanteau
film Revolución / Revolution about the Mexican Revolution. He is
currently working on his latest feature Post Tenebras Lux.

Joseph Losey “Film bir köpektir; başı ticari yanını,
kuyruğu ise sanatsal tarafını simgeler ve nadirdir bir
köpeği kuyruğunun salladığı” derdi. Carlos Reygadas’ın
ilk filmi Japonya’yı İstanbul Film Festivali’nde ilk kez
izlediğimde “kuyruğun köpeği salladığı” bu nadir
anlardan birine tanık olduğumu hissetmiştim.
Sinemanın öykü anlatımında teatral yöntemlere bel
bağlayan yapısını reddeden, Pieter Brueghel’i anımsatan
peyzajlarını ve dingin kamera hareketlerini hikâyenin
kalbine yerleştiren bir filmdi bu. Hiç şüphe yoktu ki,
Hollywood sinemasına öykünen Meksika’nın yeni dalga
sinemasından ayrı durmaya çalışan, kendi dinamikleri
üzerine kurulu bir sinema dilinin peşindeydi Reygadas.
Aradan geçen zamanda yine her biri festivalde
gösterilmiş Cennette Savaş ve Sessiz Işık ile bu sinemasını
olgunlaştırdı. Öyle ki Reygadas’ın Tarkovski, Antonioni,
Dreyer ve Bresson etkileri taşıyan sineması şimdilik
küçük çapta da olsa bir ekol haline geldi; Pedro Aguilar,
Amat Escalante gibi genç yönetmenler onun izinden yola
koyuldu. İşte tam da bu yüzden Japonya, ilham verici
yepyeni bir yeteneğin sinyallerini verdiği için mühim bir
ilk film. 2002’de Cannes’dan Altın Kamera ödülüyle
dönen bu film, Reygadas’ın bariz referanslarına rağmen
ritmi ve görselliğiyle özgün ve yönetmenin kendi ayakları
üstüne basan bir sinema duygusuna sahip olduğunun
başlı başına bir kanıtı.
– Alkan Avcıoğlu
Joseph Losey used to say, “Film is a dog: the head is
commerce, the tail is art. And only rarely does the tail
wag the dog.” When I watched Carlos Reygadas’s debut
film Japan for the first time during the Istanbul Film
Festival, I felt I had witnessed one of those rare
moments that “the tail wagged the dog.” This was a film
that defied the cinematic structure that relied on
theatrical methods in storytelling but which had put
landscapes reminiscent of Pieter Brueghel and
unhurried camera movements in the heart of the story.
Without a doubt, Reygadas was after a cinematic
language founded on its own dynamics, apart from
Mexico’s new wave cinema which emulated Hollywood.
In time, he matured his cinema with Batalla en cielo /
Battle in Heaven (2005) and Stellet Licht / Silent Light
(2007). So much so that his cinema, which carries
influences from Tarkovsky, Antonioni, Dreyer and
Bresson, became a school of its own; young directors
such as Pedro Aguilar and Amat Escalante followed in
his footsteps. It is exactly for this reason –for it gives the
indications of an inspiring new talent– that Japan is an
important first film. Receiving the Camera d’or at
Cannes Film Festival in 2002, it is authentic in its
rhythm and visual quality despite Reygadas’s obvious
references, and serves as proof that the director has an
understanding of cinema which stands on its own feet.
– Alkan Avcıoğlu
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BİR ZAMANLAR FESTİVALDE: SİYAD’IN KEŞİFLERİ
ONCE UPON A TIME IN THE FESTIVAL: SİYAD’S DISCOVERIES

AVRUPA
EUROPA

DANİMARKA-FRANSA-ALMANYA-İSVEÇ DENMARK-FRANCEGERMANY-SWEDEN / 1991 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 113’
Yönetmen Director: Lars Von Trıer Senaryo Screenplay: Lars Von
Trıer & Nıels Vørsel Görüntü Yön. Director of Photography:
Hennıng Bendtsen, Jean-Paul Meurısse, Edward Klosınskı
Kurgu Editing: Herve Schneıd Müzik Music: Joachım Holbek
Oyuncular Cast: Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Udo Kıer,
Ernst-Hugo Jaregard, Eddıe Constantıne Yapımcılar Producers:
Peter Aalbaek Jensen & Bo Chrıstensen Yapım Production Co.:
Obel Fılm, Telefılm Gérard Mıtal Productıons, Nordısk Fılm
Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film Kaynak Print Source:
Danısh Fılm Instıtute

Lars Von Trıer
1956’da Kopenhag’da do€du. On bir
yaﬂ›ndayken Super-8 filmler çekmeye baﬂlad›.
1979’da Danimarka Sinema Okulu’na girdi.
1992’de Zentropa Entertainment yap›m ﬂirketinin
kurucular›ndan oldu. 1995’te Thomas
Vinterberg’le birlikte yeni bir sinema manifestosu
ilan etti: Dogme 95. En iddial› ve özgün
Danimarkal› ça€daﬂ yönetmenlerden kabul edilir.
Born in 1956 in Copenhagen. He began making Super8 films at
the age of 11. In 1979 he enrolled in the Danish Film School, where
he made award-winning films. In 1992 he co-founded the
production company Zentropa Entertainment. In 1995, with
Thomas Vinterberg, he presented a manifesto for a new cinematic
movement: Dogme 95. He is considered to be one of the most
ambitious and distinctive Danish contemporary directors.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1984 Suç Unsuru The Element of Crime
1987 Salg›n Epidemic
1991 Avrupa Europa
1994 Krall›k I The Kingdom I (TV dizisi miniseries)
1996 Dalgalar› Aﬂmak Breaking the Waves
1998 Geri Zekâl›lar The Idiots
2000 Karanl›kta Dans Dancer in the Dark
2003 Dogville
2009 Antichrist

Avrupa’yı ilk izlediğimizde etkisine kapıldığımız görsel
hipnoz, Lars Von Trier’i “takip edilecek isimler” arasına
almak için yeterliydi. “Avrupa” üçlemesinin bu son
filminde yönetmen, savaş suçlarından vicdanını
temizleyemeyen Almanya’yı trenle sembolize edip yıkıma
sürükler. Alman kökenli bir Amerikalı olan Leopold
Kessler, bir anlatıcı (hipnotize eden) ses eşliğinde 1945
Almanya’sına varırken biz de geçmişin “distopyasına”
davet ediliriz. Ne Nazi hareketine destek veren
“Werwolf”ların ne de Amerikalıların tarafında yer alan
idealist ve âşık Leopold, yönetmenin “Golden Heart”
üçlemesinin, saflığın, inancın ve mağduriyetin temsili
olan çelişkili karakterlerinin ön habercisi gibidir. Naif
Leopold Dalgaları Aşmak’ın ve Karanlıkta Dans’ın çocukkadınlarından ham çağrışımlar içerir. Avrupa, yönetmenin
sonraki duraklarından ve Dogma 95 manifestosundan
bihaber olsa da bu filmde Antichrist / Deccal’in görsel
şöleninin, insan doğasının kötücüllüğü temasının,
filmografisinde farklı oranlarda hissedilen istihzanın,
psikoloji ve terapi dünyasına yapılacak göndermelerin ilk
emarelerini okuyabiliriz. “Avrupa” üçlemesinin ilk filmi
olan Suç Unsuru’nun sepya tonlarını ve uyurgezer
duraklarını anımsatan bu siyah-beyaz filmin en çarpıcı
yanları, hikâyedeki vurucu anların ya da nesnelerin renkle
vurgulanması ve kurgudaki eşsiz başarısı.
– Ceyda Aşar
The visual hypnosis that engulfs one when he or she
watches Europa for the first time was enough to put
Lars Von Trier into the “those to watch for” list. In this
last instalment of his “Europe” trilogy, Lars Von Trier
uses a train to symbolise Germany –a country that has
not been able to clear its conscience of war crimes– and
trails it into destruction. As Leopold Kessler, an
American doctor of German descent arrives in the
Germany of 1945 accompanied by a voiceover (the
hypnotist), we are invited to the “distopia” of the past.
Idealist and in love, Leopold sides neither with the
“Werwolf” who support the Nazi movement nor with
the Americans. He seems to be the precursor of the
contradictory characters who represent purity, faith,
and victimhood in the director’s “Golden Heart” trilogy.
The naive Leopold has raw associations to the childwomen of Breaking the Waves and Dancer in the Dark.
Even though Europa is not aware of the director’s later
films or the Dogme 95 manifesto, we can find in this
film the first indications of the visual feast of Antichrist,
the subject of evilness of human nature, the sarcasm
felt throughout the director’s filmography in diverse
measures, and the future references to the worlds of
psychology and therapy. This black-and-white film
resembles the sepia tones and the sleepwalking rests of
The Element of Crime, the first instalment of the
“Europe” trilogy. Europa’s most striking aspects are the
accentuation of crucial moments or objects with colour
and the film’s unmatched excellence in editing.
– Ceyda Aşar
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FİLM GİBİ 30 YIL
30 YEARS IN FILM

Festivalin 30. Yılına özel bu bölüm, festivalin büyüttüğü,
sinemayı festival yoluyla keşfetmiş, son dönemde
uluslararası başarılara imza atmış on dokuz yönetmenin
en çok etkilendikleri festival filmlerinden oluşuyor.
Bu vesileyle hazırlanan 30. Yıl kitabında, bu
yönetmenlerin seçtikleri filmler üzerine yazdıkları;
eleştirmenlerin, yönetmenlerin sinema sanatıyla seçilen
film arasındaki bağlantıyı konu alan değerlendirme
yazıları ve festivalin otuz yıllık serüveninin anlatıldığı
söyleşiler yer alıyor.
Especıally concocted for the 30th year celebratıon of the
festıval, thıs sectıon comprıses memorable festıval fılms
selected by nıneteen ınternatıonally acclaımed dırectors
from Turkey, who have dıscovered fılms through the
festıval, whom the festıval raısed. The specıal 30th year
book wıll ınclude the wrıtıngs of these dırectors on the
fılms they have selected, artıcles by fılm crıtıcs on these
dırectors and the tıes between theır cınema and theır
selectıons, and ıntervıews where the 30-year journey of
the festıval ıs recounted.

Tema Sponsoru Theme Sponsor

FİLM GİBİ 30 YIL
30 YEARS IN FILM

Film Gibi 30 Yıl
Onat Kutlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyken yaptığı Paris
ziyaretinde sinematekle tanışmış ve bu ziyaret hayatını
tümüyle sinema üzerine kurmasına vesile olmuştu.
Kutlar, büyük bir heyecanla üçüncü dünya ülkelerindeki
ilk sinemateki İstanbul’da kurmak için çalıştığı sırada, bu
sürece Şakir Eczacıbaşı da dahil oldu. Böylece finans
sorunu çözüldü. Eğitimli insanlar İstanbul’da bir
sinematek kurma düşüncesini heyecanla karşıladılar ve
böylece Sinematek büyük bir heyecanla dönemin sanatla
ilgilenen en önemli aydınlarının desteği ve talebiyle
kurulmuş oldu.
İlham Paris Sinematek’inden alındı…
İstanbul’da Sinematek öyle bir dalga yaratmıştı ki
hemen insanların gerçek sinemayla karşılaştıkları,
sinema üzerine tartıştıkları biricik mekâna dönüştü.
Sinematek’i kuran ekip ardından Yeni Sinema dergisini
çıkardı. Dönemin tüm genç sinema yazarları orada
yazmak için çabalıyordu.
Sektörde “Çirkin Kral” olarak namlanan,
üniversiteden atılma, vurdulu kırdılı filmlerin oyuncusu
Yılmaz Güney, her fırsat bulduğunda Sinematek’e film
seyretmeye gidiyordu ama orada bulunanlar da “Çirkin
Kral”ı garipsiyorlardı. İlk şaşkınlık Seyyit Han (1968) ile
geldi. Sinematek eleştirel de olsa filmi sahiplendi. O
yıllarda Güney’in Sinematek’te seyrettiği Vittoria De
Sica’nın Bisiklet Hırsızları (1948) filmi beyninde kuluçkaya
yatmıştı. Filmden çok etkilenen, hızlı hayatın yorgunu
Güney askerden dönüşünde kuluçkadaki fikrini
gerçekleştirdi ve herkesin şaşkınlıkla karşıladığı Umut
(1970) ortaya çıktı. Film yapımcılar, bölge işletmecileri,
Yeşilçam’ın okumuş yönetmenleri ve sansür kurulu
tarafından “yeni gerçekçi”, “onlar Hıristiyan, biz
Müslümanız”, “kamu düzeni için zararlı” gibi
gerekçelerle eleştiri yağmuruna tutulurken, Sinematek
tarafından gönülden sahiplendi. Film hakkında
açıkoturumlar düzenlendi, üniversiteler filmi sansür
kurulundan geçmemesine rağmen, bütün sorumluluğu
yüklenerek değişik illerde gösterdiler. Tartışmalar
büyüdü, film Cannes’a davet edildi ancak, yurtdışında
gösterimi de yasaklandığı için kopyası havaalanından
valiz içinde, hamala rüşvet vererek geçirilip Cannes’a
götürüldü. Yarışma tarihlerine yetişemeyince Umut
yarışma dışı gösterildi ve büyük başarı kazandı. Locarno
Film Festivali, kendi yarışmasının en büyük adayı olarak
filmi davet etti. Bu sırada Türkiye’de filmin izinsiz
yurtdışına çıkartılması nedeniyle art arda davalar
açılıyordu. Üzülerek, Locarno’nun davetini kabul
edemediler. Ama olan olmuştu; Paris Sinematek’i Yılmaz
Güney filmlerinden bir seçkiyi programına koydu. Diğer
filmlerin de etkisiyle salonun girişine, dünya sinemasının
en önemli yönetmenlerinin portreleri arasına Güney’inki

de asıldı. Paris’in ardından İstanbul’da da bir seçki
yapıldı. Paris Sinematek’i yöneticisi Henry Langlois
İstanbul Sinematek’ine yardımlarından sonra ortaya
çıkan sonuçtan gurur duyuyordu, “İşte beklediğim
patlama buydu” demişti yoğun ilgi karşısında. Ardından
Güney tutuklandı, bu kez Paris’te örgütlenen bir
kampanya ile dünya sinemasından 163 sanatçı Türkiye
Cumhuriyeti’ne “Ülkenizin en önemli sinemacısını hapse
atmayın” diyerek bir dilekçe verdi. Türkiye sineması artık
dünyaya açılıyordu. Ardından Sürü (Zeki Ökten, 1978),
Düşman (Zeki Ökten, 1979) ve Yol (Şerif Gören, 1981)
filmleri birçok ödül kazandı. Bunlar olurken filmleri
Türkiye’de yasaklanan Güney ya hapisteydi ya da
yurtdışına çıkmıştı. 1981’de Güney gizlice yurtdışına çıkış
hazırlıkları yaparken, Uluslararası İstanbul Sinema
Günleri’nin de hazırlıkları yapılıyordu. Sinema Günleri,
hem performans hem de müzik alanında İstanbul’un
çehresini on yıldır değiştiren bir çabanın yeni bir açılımı
olarak başlamıştı.
Sinematek kapatıldı, Sinema Günleri başladı,
suskunluk döneminde “yeni” filizleniyordu
1980 darbesi, 1960 darbesinin aksine kültürel bir
canlanmaya değil, büyük bir suskunluğa ve tartışmaların
hasıraltı edildiği bir dönemin başlamasına yol açtı.
Kültürel yapı iyice sarsılmıştı; önce tiyatrolar, sinemalar
kapandı. Sanatçılar yargılanıyor, üniversitelerden öğretim
üyeleri ihraç ediliyor, kitaplar yasaklanıyordu. Bu koşullar
altında kurulan Sinema Günleri, Türkiye için dünyaya
açılmanın en önemli kapılarından birisi oldu. Bu büyük
suskunluk ve otosansür dönemi içinde Sinema
Günleri’nin, bir festivalden daha çok belirli dönemlerde
gösterim yapan bir sinematek yapısı vardı. Özenle dünya
sanat sinemasının en iyileri seçiliyor, her biri bir
diğerinden etkili filmler gösteriliyordu. Deyim yerindeyse
İstanbul Sinema Günleri kültürel, estetik ve felsefi bir
vahaya dönüşüyordu. Üstelik Sinematek’in yapamadığını
yapıyor, filmleri simültane çeviriyle gösteriyordu. Sinema
Günleri, tartışmanın ve kaynakların azaldığı bir dönemde
yeni bir kültürel eğilim olmuştu. Bunun yanında
gösterdiği filmlerde yansıtılan dünya görüşleri,
yönetmenlerin kendi görüşleri, İstanbul içinde bir
kavramlar yığını ve dünya görüşü tartışmalarına
dönüşerek yaşanıyordu. Bugün sinemamızı yenileyen
yönetmenlerin tamamı Sinematek’le başlayıp, İstanbul
Sinema Günleri’nden geçerek festivale uzanan süreçte
seyrettikleri filmler aracılığıyla sinema sanatını keşfetmiş,
sinemacı olmanın düşlerini kurmuş, “Neyi, nasıl
anlatmalı?” sorusunu kavramsal ölçekte tartışmak için
festivali çıkış noktası olarak almıştır.
Festival ideolojik ve estetik alanda İstanbul’un
çehresine şu filmler aracılığıyla yeni kavramlar kattı:
Nostalji (Andrey Tarkovski, 1983), Andrey Rublev
(Andrey Tarkovski, 1966), Salo ya da Sodom’un 120 Günü
(Pier Paolo Pasolini, 1975), Arı Kovanının Ruhu (Victor
Erice, 1973), Resmi Tarih (Luis Puenzo, 1985), 2000
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Yılında 25 Yaşına Basacak Yunus (Alain Tanner, 1976),
Beyaz Kentte (Alain Tanner, 1983), Alice Kentlerde (Wim
Wenders, 1974), Zamanın Akışında (Wim Wenders,
1976), Amerikalı Amcam (Alain Resnais, 1980), Çinli Kız
(Jean-Luc Godard, 1967), Macera (Michelangelo
Antonioni, 1960), Batan Güneş (Michelangelo
Antonioni, 1962), Amerikan İmparatorluğu’nun Çöküşü
(Denys Arcand, 1986), Haydi Koş (Carlos Saura, 1981),
Kanlı Düğün (Carlos Saura, 1981), Hoşçakalın Çocuklar
(Louis Malle, 1987), Babam ve Ustam (Paolo & Vittorio
Taviani, 1977), Allonsanfan (Paolo & Vittorio Taviani,
1974), San Lorenzo Gecesi (Paolo & Vittorio Taviani,
1982)…
Öyle ki, İstanbul’da “yabancılaşma”, “nostalji” ve
“sıla özlemi” kavramları bir anda insanların
tartışmalarda sıkça kullandığı kavramlara dönüşmüştü.
Aydınlarımız kendilerini, yurtlarında sürgün gibi
görüyorlardı. Bu motif büyük oranda “Yeni Sinema”da
yeniden ortaya çıktı. Ama yaşanan dönem ağır bir baskı
dönemiydi, düşüncelerin eleştirel ve sanatsal üretimle
dışavurulması imkânsız gibiydi. Bu anlamda faşist
dönemi sorgulama, tarihi epik olarak anlatma, ‘68
kuşağının toplum eleştirileri ve yenilginin ardından gelen
melankoli, festivalde gösterilen filmlerden yola çıkarak
tartışmalara örtük bir biçimde nüfuz etti. Bu kavramların
edebiyat ve sinemadaki temsilleri ise on yıllar sonra
üretilecekti.
Kapitalizmin insan yaşamına taşıdığı ahlaki ve
duygusal yıkıntılar, new age tarzlar, psikanaliz,
transandantal yaklaşımlar, doğacılık, insana dönüş, dinrasyonellik ayrışması gibi alanlarda yeni eğilimler büyük
oranda festivalde gösterilen filmlerle tartışmalara
yansıdı. Bunların yanında festivalin yarışma teması olan
“Sanatlar ve Sinema”da olduğu gibi festival, bir tür
sanat tarihi tartışmasına, biçim ve içerik üzerine yapılan
soyutlamalar için kaynaklık etmeye başladı. Festival,
avangart sanat ve özgürlük arayışlarına, mutlak
doğruların sorgulanması ve reddedilmesine aracılık etti.
Türkiye’nin Doğu-Batı arasında kendi kimliğini inşa
etme çalışmaları, öte yandan batıyla barışma çabaları,
büyük oranda oryantalizm, öteki ile batılı uygarlığının
çatışması tartışmaları ve kendi kimliğini keşfetme
çabaları… Tüm bu süreçlere eşlik etti festival.
Üstelik genel olarak insana dair görevlendirici, hatta
emir erine dönüştüren yaklaşımlara karşı
“fenomonolojik derinlikle insana yaklaşmak, iktidar ve
özgürlük arayışı, iktidarın sorgulanması” gibi alanlarda
bir karşı söylem üretme mekânıydı festival.
Kavramsal altyapı, duyumsama, dünyayı yeniden
görme, tartışmaların başlaması, buralardan yola çıkarak
yeni bir literatürün oluşması, bu kavramların
İstanbul’dan İzmir ve Ankara’ya yayılması... Kısacası
festival, Türkiye’de kültürel çehrenin yeniden
yapılanmasında etkili oldu. Belli bir kesim bunu şiddetle
eleştirdi, belli bir kesim olumladı, ama 1981-1995
arasındaki 15 yıllık dönemde etkili olmadığını
söyleyebilecek kimse yoktur.

Örneğin, Türkiye’de video patlaması 1980’li yıllarda
yaşandığı zaman, başta festivalin sürüklediği filmlerden
yola çıkarak, resmî hakları alınmamış olmasına rağmen,
altyazılı bir şekilde, binlerce öğrencinin sıkı bir takipçisi
olduğu sanat filmlerine yoğunlaşmış videotekler
kuruldu.
1950’lerden başlayarak yayımlanmaya başlayan
sinema kitapları ülkemizde hiçbir zaman ilgi
görmemişken 1980’lerde büyük oranda İstanbul Sinema
Günleri’nin etkisiyle sinema kitaplarının sayısında ve
sinema araştırmalarında büyük bir canlanma oldu.
Festivalin “Ustalara Saygı” bölümünde filmi gösterilen
yönetmenler üzerine yazılmış kitaplar bu canlanmanın
tetikleyicisi oldu. Üzerine kitap yazılmayan ustalar
hakkında yapılan araştırmaların ve incelemelerin
sayısında da ciddi bir artış oldu.
İstanbul Sinema Günleri’nde gösterilen filmler o
denli hayat doluydu ki salonlar, baskının kendi
hayatlarını yaşamasına izin vermediği insanlar için,
hayatı yaşadıkları ve duyumsadıkları bir mabede
dönüşmüştü. Bu anlamda duygusal olarak tamlık
hissini, yaşamın kendisinden çok sinema salonlarında
yaşadılar.
Özellikle üniversite öğrencileri arasında festival tam
bir şenlik havasıyla yaşanıyor, insanlar aç bir şekilde
sinema salonlarına koşuyorlardı. 1980’li yıllarda, biletler
için ön satış yapıldığı günlerde AKM’nin önünde
yüzlerce metrelik kuyruklar geceden başlıyordu.
Öğrenciler bunu ilginç bir deneyim ve sabaha kadar
sohbet etmenin bir vesilesi olarak görüyorlardı. Ayrıca
çok istedikleri filmleri görebilmenin de işin hediyesi
olduğunu düşünüyorlardı. Öyle ki, İstanbul Sinema
Günleri başta Alman ve Fransız olmak üzere, ülke
konsolosluklarının bünyelerindeki kültür merkezlerinin
art arda özel gösterim haftaları düzenlemesine de ön
ayak oldu; zaten festival de filmlerin getirilip
gösterilmesinde bu kültür merkezleriyle işbirliği
yapıyordu.
Türkiye’deki sinemasal üretim üzerinde festivalin
etkileri ya da festivalle büyüyen kuşağın 1990’lı yıllarda
sinema yapmasıyla çok açık olarak görülen bir etkileşim
alanı daha ortaya çıkmıştır; bu süreçte asıl belirleyici
olan da bu olgudur.
Festivalin sinemamızla özgün ilişkisi ya da
Türkiye sinemasının Yeşilçam sinemasından
kopuşunun sosyolojik temelleri…
Öncelikle ülkemizde sinemaya yönelik ilgi,
beklentinin, sinemanın kültür içinde işgal ettiği yerin ve
kültürel bir etkinliğin önem kazanmasının ardında
festivalin önemli ve pozitif etkileri olduğunu kabul
etmemiz gerekir. Kültürel alandaki bu etkinin yanı sıra
üretime yansıyan yönünden devam edersek:
Türkiye’de yabancı filmler ister yerlileştirme, ister telif
ödemeden filmden filme yapılan adaptasyon, isterse
sanatsal hırsızlık densin re-make ya da filmin yerli
versiyonunu üretmek için kullanılmıştır. Festivalin
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etkisiyle, daha öncesinde düşünülmeyen filmlerin yerli
versiyonları yapılmıştır. Ömer Kavur’un Amansız Yol
(1985) ve Gece Yolculuğu (1987) filmleri büyük oranda
Wim Wenders’in yol filmlerinden esinlenilerek ve belirli
bir melankoli duygusu taşınarak yazılıp yönetilmiştir. Bu
tip esinlenmelerin, Türkiye sinemasında bu tip izinsiz remake’ler ya da etkilenmelerin sayısı çok fazladır. Festival,
etkilenilen filmlerin tiplerini de değiştirmiştir. Üstelik remake filmlerde de etkilenme bir sahne ya da plan alma
gibi değişik şekillerde olmuştur.
Tarihsel bir dönemlendirmeye başvurursak, 1980’li
yıllarda ağırlık izinsiz re-make filmlerdedir; festival,
sinemacılarımızın dağarcıklarını genişletmiş ve belirli bir
alana yönelmelerini sağlamıştır. 1990’larda sinemaya
başlayan “Yeni Sinema”nın kurucularına geldiğimizde,
yaratıcı etkilenmelerin giderek öne çıktığını görüyoruz.
Avrupalı (ya da dünyanın başka bir kıtasından) bir
yönetmenden ya da bir filmden etkilenildiğinde,
konunun ele alınarak kişisel bir nitelik kazanmasıyla,
yeniden üretilmesiyle bir filme dönüştüğünü görüyoruz.
Bir başka dönüştürme biçimi ise
sahne/plan/kadraj/durum yönünden çok açık bir
etkilenme şeklinde yaşanır: Aslında özgün konular
işlenirken, sinema tarihinden çok geniş bir alanda parça
taşımanın (bir tür cross-over denebilir buna) ortaya
çıktığını görüyoruz.
Bu tip etkilenmeler için festivalimize toplu gösterimi
sonrasında gelmiş bir yönetmenin anlattıklarına
bakalım. Kieslowski çok açık konuşuyor:
“İşin doğrusu, binlerce film seyrettim ve çoğunu da
çok sevdim. Ama buna etkilenme denilebilir mi? Sanırım
bugüne kadar, birkaç istisna dışında, filmleri bir
yönetmen olarak değil de halktan biri olarak seyrettim.
Bir şeylere bakmanın oldukça farklı bir yöntemi bu. Tabii
ki biri tavsiye veya herhangi bir şekilde yardım
istediğinde profesyonel bir gözle bakıyorum. O zaman
filmi daha profesyonelce incelemeye çalışıyorum. Ama
sinemaya gittiğimde filmleri sıradan bir seyirci gibi
seyrederim. Duygulanıyorum, kendimi perdedeki sihrin
etkisine bırakıyorum, bu sihir varsa tabii; bir başkasının
anlattığı hikâyeye inanıyorum. Bu şartlar altında
etkilenmeden söz etmek oldukça zor. Çalmanın kötü
olduğunu da düşünmüyorum, ayrıca. Biri o yoldan daha
önce geçip başarısını kanıtlamışsa, sizin de onu hemen
çalmanız gerekir. İyi bir filmden çalarsam ve çaldıklarım
kendi dünyamın bir parçasına dönüşürse, hiç
tasalanmadan çalarım. Genelde bu ben fark etmeden
oluyor ama bu, çalmıyorum anlamına gelmiyor.
Çalıyorumdur ama hesap kitap yapmadan,
tasarlamadan. Bu tam anlamıyla sahtecilik sayılmaz.
Başka bir deyişle, filmler hayatlarımızın bir parçası.
Filmler içimizde bir yerlerde kalıyor. Hayatlarımızın, iç
dünyalarımızın bir parçası haline geliyorlar. Gerçekten
olmuş olaylar kadar bize aitler. İcat edilmiş olmalarının
dışında, gerçek olaylardan bir farkları olduğunu
düşünmüyorum. Filmlerden hikâyelerin yanı sıra planlar,
sahneler, çözümler de çalıyorum. Sonra da nereden

çaldığımı hatırlayamıyorum.” (Danusia Stok, Kieslowski
Kieslowski’yi Anlatıyor, çev: Aslıhan Kutay, Afa Yayınları,
1997)
Ülkemizde yönetmenler için ana besleyici damar
sinemadan daha çok edebiyattır. Sinema farklı ve yoğun
duyumsamaların merkezidir. Genelde edebiyat, büyük
sanatçıların etkilendikleri kaynaklar arasında özgün
yerini hep korumuştur. “Yeni Sinema”da, edebiyat
dünya görüşünü kurarken, sinema, duyumsamanın
ifadesi sürecinde merkezi önem taşımaktadır.
Türkiye’de yönetmenler filmleri bir yönetmen olarak
değil, bir seyirci olarak seyrettiler ve etkilendiler.
Uluslararası İstanbul Sinema Günleri’nin en karakteristik
yanı, sinemayı edebiyata göre belli ölçülerde ön plana
çıkartarak, seyircinin karanlık salonlarda perde ile
arasındaki her şeyi yalıtarak seyretmesidir. Bu anlamda,
festivalde film seyretmek pek çokları için derin bir
muhakeme sürecinden geçmek anlamına geliyordu.
Daha sonra anlatacakları şeyleri biriktirirken hayat kadar
bu süreçte yaptıkları muhakemelerin de yeri olacaktı.
İyi filmleri seyrederken, filmi anlamak ve yaşamak
için büyük bir çaba gösterilir. Geçmişte, başka
filmlerden parça alınmasıyla bugünkü uygulama
arasındaki en temel fark şudur: Geçmişte düpedüz
araklıyorlardı. Bugün ise muhakeme sürecinin kalıntıları
ön plana çıkmıştır. Alınan parça yeni bir ruh kazanmıştır;
alınan yerin ruhuna da saygı gösterilmiştir. Bu anlamda
“Yeni Sinema”mızın en karakteristik yanı alıntıların
modernist karakterli olması, geçmişteki alıntıların ise
postmodernist karakterli olmasıdır, yani süreç tersine
çevrilmiştir. “Yeni Sinema”mızın yönetmenleri bir şeyler
almadan önce, genel olarak o filmi yaşamışlardır,
duyumsamışlardır, ruhlarının derinliklerinde o filmle
ciddi bir etkileşime girmişlerdir.
Eğer bir filmi seyrederken yaşanmışlığından,
güzelliğinden, onun sizde bıraktığı etkiden yola çıkarak
onu yeniden üretmeye girişiyorsanız hiç durmayın,
çünkü insanlığın tarihi bunlarla doludur. Kültür bu
şekilde derinleşir; aldığınız parçaya sizden kattığınız
parça ile o eserin ya da parçanın patentini
çiğnemezsiniz, aksine onu geliştirir ya da
farklılaştırırsınız. En azından belirsiz bir tarafını öne
çıkartırsınız. Zaten tüm sanatçılar eserlerini (Bergman’ın
dediği gibi) bir büyük eser yaratmak için yapmıştır; tarih
de estetik de bilinç de bütün özgün yanlarına rağmen,
aynı zamanda kolektiftir. Üstelik etkilenmeler genel
olarak kendiliğinden olur, hatta kimi zaman size rağmen
olur; işte böylelikle hem bir yeniden üretim hem de
özgün bir geliştirme süreci ortaya çıkar.
Etkilenme ne kadar derin, kendiliğinden,
muhakemesi yapılmış ise kaynak o kadar belirsiz,
etkilenilen eser o kadar sizin parçanız haline gelir. Bu
etkilenme aynı zamanda farklı mekân ve zamana yayılır
ve giderek farklılaşarak eserinizde somutlaşır. Bu
nedenle özgün tekil kaynak belirsizleşir.
Festival “Yeni Sinema”nın üretiminde hırsızlık için
kullanılan bir fuar yeri olmadı hiçbir zaman. Aksine bir
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tür keşfetme, anlama ve estetik haz alma mekânı oldu.
Dolayısıyla, temel derslerin ve örneklerin görüldüğü,
duyumsandığı, ufkun genişlediği bir mecra niteliği
kazandı. Bu süreçten şu ya da bu şekilde geçmiş olanlar
yıllar sonra film üretmeye başladıklarında kendi
deneyimleri büyük önem kazandı. Tarihten etkilenme
süreci tümüyle normaldir ve daha da önemlisi
evrenseldir. Türkiye’ye özgü olanı, insanlık tarihine ve
yirminci yüzyıl sanatına eğilme sürecinde, festivalin tek
giriş kanalı olmasa da, ana kanallardan biri olmasıydı.
Festival aynı zamanda Türkiye’de sinema kültürünün
evrim geçirmesine de vesile oldu.
Türkiye’de sinema Yeşilçam anlatısından köklü olarak
kopmuşsa, bunun kökenlerinde festivalin derin etkileri
bulunur. Sinemamızın hem kültürel hem de üretim
olarak başkalaştığı kesindir. Kültürel olarak gelişme ve
yenilenme sinema yaratımını doğal olarak öncelemiştir.
“Yeni Sinema”nın kurucuları arasında dışarıdan
gelenlerin hiçbir ağırlığı yoktur. “Yeni Sinema”nın
kurucularının sinemacı olma hayalleri, dünya
sinemasının örneklerini seyrederken yaşadıkları
derinlikle ilişkiliyken dünya görüşlerinin ve kimliklerinin
şekillenmesi Türkiye’de yaşayan insanlarla ilişkilidir.
Burada paradoksal bir ilişki vardır: Festival ve onunla
belirli bir etkileşim halinde olan sinemamız dünyaya
açıldığında, sanatsal üretim büyük oranda yerlileşmiş,
filmlerin toplumumuzu temsil etme yetisi gelişmiştir.
Öncesinde, Yeşilçam çok daha halktan, halkın
gerçeklerinden uzak bir sinemaydı ve büyük oranda
aktarmacı ve taklitçi bir yapıya sahipti. İşte bu noktada
geçmişe döndüğümüzde, tam da Sinematek’in
hedefleriyle karşılaşıyoruz: Sinematek “Batılı filmlerin
benzerleri bizim ülkemizde niçin yapılmıyor?”
demiyordu, aksine, Türkiye’de yapılan sinemanın
temellerinin çürük, filmlerin kültürel ve sanatsal arka
planının çalıntı olduğunu, sinemamızın halkımıza kendi
gerçeklerini anlatmadığını ileri sürüyordu. Sinematek
dünyaya açılmanın, gelen filmlerin taklit edilmesiyle
değil, yeni bir etkilenme sürecinden sonra halkımızın,
tarihimizin, insanımızın filmlere doğrudan yansımasıyla
gerçekleşeceğini savunuyordu. Bu anlamda dünyaya
açılarak kendimizden kopmadık, aksine dünyaya açılarak
kendimizi bulduk, üstelik kendi toprağımızda
yaşadıklarımıza dünyanın değişik yerlerinden “Biz de
bunları yaşıyoruz” diyen kardeşler bulduk.
Sinematek’in ilk katkısı özel olarak Yılmaz Güney ve
ardıllarından geldi. Bu kuşağın üretimi 1980 darbesiyle
büyük kesintiye uğradı. Ama darbeden sonra, o büyük
suskunluk ve geri çekilme döneminde, başta
Uluslararası İstanbul Sinema Günleri olmak üzere,
yaklaşık 15 yıl süren bir kuluçka döneminden sonra,
“Yeni Sinema” filizlendi. Sinematek’in amaçlayıp tam
anlamıyla başaramadığı hedefleri büyük oranda
Festivalle birlikte gerçekleşti.
“Yeni Sinema”nın öncüleri kendi deneyimlerini baz
alarak, yaptıkları filmlerin ülkemizde ve dünya genelinde
öne çıkması için önceliği festivallere verdi. Kendi

filmlerinin piyasa içinde kaybolmadan önce gerçek
tartışma ve izlenme alanı olarak festivallerin, seçkin ve
kültürel yapılarıyla, en uygun mecralar olduğunu
düşünüyorlardı. Piyasaya açılmadan önce, filmin
meşruiyet elde ettiği, tanıtımının yapılabildiği, seyirciyle
en uygun iletişime geçebileceği bir alan sunuyordu
festivaller. Aynı şekilde, bu alanı Türkiye’nin ötesine
taşırken de festivaller yine ilk ve en önemli duraklar olma
özelliği kazandı. Sinema tarihimizde daha öncesinde
olmadığı kadar çok ve sık ödüller kazanılmaya
başlandığında, dünya satışlarımız büyük artış gösterdi.
Festivaller, Nuri Bilge Ceylan’ın deyimiyle, “yönetmenin
yazdığı bir mektup olarak film”i kodlayan ve elbette
mektubun okunduğu ve bir karşılık alacağı durumu
yaratan bir mecra olarak görüldü. Mektubu postalarken
insanların hangi adreslere postalayacaklarını bildikleri ve
seyircilerin de hangi sanatçıların kendilerine
duyumsamalarını anlatmalarını seçtikleri bir mecraydı.
Yönetmenlerimiz festival filmi yapmıyorlardı, ancak
kendi yaptıkları filmlerin, hedefine öncelikle
festivallerden geçerek ulaşacaklarını biliyorlardı. Dahası
her türlü piyasa başarısının ötesinde, yarınlara kalacak
filmlerin de kendi eserleri olduğunu düşünüyorlardı.
Güncellikten uzaktılar, ancak tarihi nitelikler taşıyorlardı,
zamana daha dirençli eserler üretmeyi hedef olarak
seçmişlerdi. Zamanın tüketiciliğine, güncelin
özgünlükten uzak, geçici hassasiyetlerine karşı
çıkıyorlardı. Çünkü bizzat kendi deneyimleri bunu
gösteriyordu; on yıllar önce yapılmış filmleri
seyrettiklerinde yaşadıkları deneyimler onlara bu gücü ve
isteği veriyordu.
Festivallere alınan pek çok film, gösterim sistemini
etkileyerek, zamanla sinema salonları için ithal edilmeye
başlandı, Tavianni kardeşlerin Babam ve Ustam (1977),
Visconti’nin Masumlar (1976) filmleri gibi. Daha sonra,
piyasa içinde sanat sinemasına öncelik veren ithalatçı
firmalar, kendi filmlerinin prömiyerlerini festivalde
yapmayı seçtiler.
Yönetmenlerimizin etkilendikleri filmler güncel
olmaktan çok sinema tarihinde iz bırakan örneklerdi ve
bu tür filmlere yönelik açlık daha ileri boyutlardaydı.
Festival programında “Anısına” ve “Ustalara Saygı”
bölümlerinin sanatçılarımız üzerinde hep özel bir ağırlığı
oldu.
Sinema Günleri, bir festival özelliğindense Sinematek
karakterliydi. 1989’da festivale dönüştüğünde ise
Sinematek’i anımsatan gösterimler devam etti.
Toplumsal açlık ve geçmişten alınan miras bunu
gerektiriyordu. Festival, onu kurumsal kimliğine
kavuşturanlar için özellikle bir “kültürel sanatsal mecra”
olarak haz kaynağıydı, bu nitelikleriyle asıl anlamını
buluyordu.
Bugün “Yeni Sinema”mız genel anlamıyla kesin bir
sinemasal akıma sahip değilmiş gibi görünüyor. Ama
belirgin bir akım var: Nasıl Polonya’da 1970-1990
arasındaki sinemaya “Ahlaki Kaygılar Sineması” adı
verilmiş ise, Türkiye’de sinema büyük oranda “yenik,
301

30 Years in Film
Onat Kutlar was acquainted with the cinematheque
during his visit to Paris in his senior year at Istanbul
University Faculty of Law, and this visit conduces him
to construct his whole life around cinema. While
Kutlar, with great enthusiasm, was trying to establish
the first cinematheque of the third world countries in
Istanbul, Şakir Eczacıbaşı got involved in this process,
too. Thus, the finance issue could be resolved. The
idea to establish a cinematheque in Istanbul was
welcomed with enthusiasm by educated people, and
consequentially the cinematheque was founded with
the support and request of the most significant
intellectuals of the period, who had a close interest in
art.

idealini arayan, eleştirel ve hümanist, statüko karşıtı ve
fenomonolojik bir bakışa ağırlık veren, hayatın
kendisinde yenilgi ile birlikte bir acılığa vurgu yapan ve
özünde travmatik bir insanla barışma çabasının
ağırlığını hissettirdiği“ bir sinemadır. Özünde “Yeni
Sinema”, bir tür insanın “ne”liğini sorgulayan, kaosun
ortasında özü ve anlamı arayan, sorgulayıcı bir sinema
olarak nitelenebilir. Her şeyin bittiği bir anda başladığı
için sorgulama ve şüphe, egemen olana karşı altını
oyucu bir eleştirellik ve hakikat isteği ortak bir payda
olarak karşımızda duruyor.
Bu anlamda, Nuri Bilge Ceylan’ın sinemasının
arkasında “Büyük Avrupa Gerçekçiliği”nin entelektüel ve
estetik mirası duruyor. Nuri Bilge Ceylan’ın eserlerinin
Türkiye’deki insanların gerçek ilişkilerini, yaşantılarını,
çıkışsızlıklarını geçmişe göre çok daha zengin
verebildiğini de söyleyebiliriz. Zeki Demirkubuz’un
sinemasının arkasında pesimist bir varoluşçuluk; Yeşim
Ustaoğlu’nun sinemasında eleştirel gerçekçilik ve
muhaliflik; Derviş Zaim’in sinemasında ironi, yenilgi,
statükoya karşı direniş; Reha Erdem’in sinemasında
özellikle Bresson olmak üzere Fransız transandantal
bakışı; Semih Kaplanoğlu’nda dönüşüm geçirmiş
aşkıncılık özellikleri, “Yeni Sinema”nın genç
yönetmenleri ya da ikinci kuşağında, acı bir yenilgi ve
direniş ile isyan çağrısının öne çıktığını gösteriyor.
Tümünde olan iktidara karşı derin bir şüphe, iktidarın
uzağında durma isteği, baskıya karşı özgürlük isteği,
sanatsal yaratımda hayatın eksik bıraktıklarının
duyumsanması, kişinin kendiyle mücadelesi, genel
olarak yenik karakterler, hayatın mahiyetini sorgulayan
bir eğilim, derin bir sevgi ve iletişim eksikliği
sinemamızın karakteristik yönleri arasındadır.
Neredeyse sinema perdesi karşısında yaşanmış derin
duygular, yılların ve hayatın vizöründen geçerek
günümüzde “Yeni Sinema”nın ürünlerine
yansımaktadır. Bu anlamda 1960’larda Sinematek’in
kendisine biçtiği birincil amaç yaklaşık 30 yıl sonra
başlayan “Yeni Sinema” içinde en “tam” karşılığını
bulmaya başladı. Bu nedenle İstanbul Film Festivali
belirli açılardan kendini “sinematek” ile “festival”
kimliklerini birleştirerek yapılandırmaya özen gösterdi.
İKSV zaman içinde diğer sanatları da içerecek şekilde
büyüdü. Bu anlamda önce Sinematek daha sonrasında
ise İstanbul Sinema Günleri, nihayetinde İstanbul Film
Festivali her zaman, ülkemizde sanatın dünyaya açılması
hedefiyle, bir sanat dalında etkinlik göstermekten ziyade
modern kültürle, modernizmle asıl temas noktalarından
biri oldu.
– Zahit Atam
(Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması kitabından
kısaltılarak alınmıştır).

Inspired from the Paris cinematheque …
Cinematheque in Istanbul became so effective that
it immediately turned out to be the unique place where
people got acquainted with real cinema and had
discussions on film. The team which founded the
cinematheque, later published the magazine Yeni
Sinema; all the young film critics were straining to
write there.
The actor of blood-and-thunder movies, Yılmaz
Güney, who was known as “The Ugly King” in the
sector, and who had been expelled from university,
went to the cinematheque to see films at every
opportunity; however, people there found it strange to
see “The Ugly King”. The first surprise came with
Seyyit Han (1968). Although critical, the cinematheque
adopted the film. Vittoria De Sica’s Ladri di biciclette /
Bicycle Thieves (1948), which Güney saw at the
cinematheque, incubated in his mind. Affected greatly
by the film, Güney, weary of fast living, realised his
idea after he returned from military service, and Umut /
Hope (1970) emerged, which was greeted with
astonishment by everybody. Although the film came
under heavy criticism of producers, local managers,
Yeşilçam’s educated directors and board of censors, for
some reasons such as “being neorealist”, “they are
Christians, we are Muslims”, “disrupting public order”,
it was adopted most sincerely by the cinematheque.
Panel discussions were organised on the film; although
the film could not pass from the board of censors,
universities screened it in different provinces, taking
on all the responsibility. Discussions brewed while the
film was invited to Cannes; however, its print could
only be sent to Cannes in a suitcase, buying the carrier
off, as its screening was also prohibited overseas. As it
was not available before the due date of the
competition, Umut was screened out of competition
and achieved great success. Locarno Film Festival
invited the film as the favourite of its own competition.
Meanwhile, in Turkey, the film was being sued again
and again, as it had been taken overseas without
permission. Woefully, Locarno’s invitation could not be
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accepted. However, the die had been cast –a selection
of Yılmaz Güney films was included in the Paris
Cinematheque’s programme. With the effect of other
films, a large portrait of Güney was hung on the
entrance of the movie theatre among the portraits of
the most important directors of world cinema.
Following Paris, a selection was made in Istanbul, too.
The famed director of the Paris Cinematheque, Henry
Langlois, was proud of the result of his contribution to
Istanbul Cinematheque: “This is exactly the break I was
expecting”. Then Güney was arrested. Thereupon, 163
artists of world cinema submitted a petition to the
Turkish Republic stating “Do not imprison the most
important film-maker of your country”, through a
campaign organised in Paris. Turkish cinema was
opening up to the world. After that, the films Sürü /
The Herd (Zeki Ökten, 1978), Düşman / The Enemy
(Zeki Ökten, 1979), and Yol (Şerif Gören, 1981) won
numerous awards. In the meantime, Güney, whose
films had been forbidden in Turkey, was either in
prison or overseas. While Güney was planning to flee
abroad in secrecy in 1981, preparations for the Istanbul
International Cinema Days were being made. Cinema
Days started as a new expansion of an effort which
changed the vision of Istanbul in the fields of both
performance and music for ten years [the Istanbul
Festival].

Istanbul Cinema Days and the Festival. They first
dreamed of being filmmakers in that period and they
considered the festival as the starting point of
discussing “what and how to narrate?” in a conceptual
framework.
The Festival added new concepts to Istanbul’s vision in
ideological and aesthetic fields, via these films:
Nostalghia (Andrey Tarkovski, 1983), Andrei Rubliov
(Andrey Tarkovski, 1966), Salo o le 120 giornate di
Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975), El espiritu de la
colmena / The Spirit of the Beehive (Victor Erice, 1973),
The Official Story (Luis Puenzo, 1985), Jonah who will be
25 in the Year 2000 (Alain Tanner, 1976), In the White
City (Alain Tanner, 1983), Alice in den Stadten (Wim
Wenders, 1974), Kings of the Road / Im Lauf der Zeit
(Wim Wenders, 1976), Mon oncle d’Amerique (Alain
Resnais, 1980), La Chinoise / The Chinese Girl (Jean-Luc
Godard, 1967), L’avventura / The Adventure
(Michelangelo Antonioni, 1960), L’eclisse (Michelangelo
Antonioni, 1962), The Decline of the American Empire
(Denys Arcand, 1986), Deprisa deprisa (Carlos Saura,
1981), Bodas de Sangre / Blood Wedding (Carlos Saura,
1981), Au revoir les enfants (Louis Malle, 1987), Padre
Padrone (Paolo & Vittorio Taviani, 1977), Allonsanfan
(Paolo & Vittorio Taviani, 1974), The Night of the
Shooting Stars (Paolo & Vittorio Taviani, 1982)…
So much so that, the concepts of “alienation”,
“nostalgia” and “homesickness turned out to be the
ones commonly used in discussions in Istanbul. Our
intellectuals considered themselves as expats in their
own countries. This pattern, to a great extent,
reappeared in “New Cinema”. However, it was a time
of oppression and it was almost impossible to express
ideas through artistic and critical production. In that
sense, questioning the fascist period, narrating history
epically, social criticism of the 68’ generation, and the
melancholia following the defeat, penetrated into the
discussions based on the films in the festival. On the
other hand, the representation of these concepts in
literature and cinema could only be achieved only
decades later.
New trends in areas such as ethical or emotional
destruction in people’s lives caused by capitalism, new
age styles, psychoanalysis, transcendental approaches,
naturalism, return to humanity, segregation of religion
and rationality were, to a great extent, reflected in films
and discussions. Besides these, as the competition
theme of the festival was “Arts and Cinema”, it started
to act as a resource for a discussion on art history, for
the abstractions made on style and content. The festival
conduced to the search of avant-garde art and freedom
as well as to question and refuse the gospels.
Turkey’s efforts to building its own identity between
east and west, on the other hand its efforts to make
peace with the west, orientalism to a great extent,
conflict with “the other” and western civilisation… The

Cinematheque was closed down, Cinema Days began,
just getting off the ground in the period of silence
In contrast to the coup in 1960, the coup of 1980
was a period of great silence when discussions were
suppressed, rather than a period of cultural revival. The
cultural structure of the country was shaken to the
foundation; theatres and movie theatres were shut
down, artists stood trials, faculty members expelled
from universities, books were being banned. Under
these circumstances, Cinema Days, for Turkey, became
one of the most significant doors opening up to the
world. In the period of great silence and selfcensorship, Cinema Days had a quality of a
cinematheque which presented movies periodically,
rather than just a festival. The best works of world art
cinema were being selected elaborately, the films, one
more effective than the other, were being screened;
Istanbul Cinema Days, so to speak, was turning into a
cultural, aesthetic and philosophical oasis. Moreover, it
achieved what the cinematheque couldn’t, and
screened the films with simultaneous translation.
Cinema Days, turned out to be the cultural trend in a
period when discussions and resources were scarce.
Besides this, the worldviews reflected in the films and
personal views of the directors were transforming into
a pile of concepts in Istanbul and discussions on
worldviews. All directors who have renewed our cinema
today, explored the art of cinema via the films they saw
in the period starting with cinematheque, followed by
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festival was there during the whole of this process.
The festival also served as an area where a counterdiscourse in the fields of “approaching people in
phenomenological depth, power and the search for
freedom, questioning those in power”, could be created
against the approaches which turned people into
pawns.
Conceptual foundation, perception, seeing the world
again, initialisation of discussions, development of a
new literature originating from here, the extension of
these concepts from Istanbul to Izmir and Ankara... In
short, the festival was effective in the reconstruction of
the cultural vision in Turkey. While a group of people
criticised this harshly, another group affirmed it;
however, nobody can claim that it was ineffective in the
15-year period between 1981-95.
For instance, in the 1980s, when there was a boom
in video tapes in Turkey, videotheques were
established. Starting first with festival films, these
videotheques focused on subtitled art films followed
closely by thousands of students, although the official
copyrights of the films were not acquired.
Although books on cinema were published since
1950s had never aroused interest in our country, in the
1980s there was a revival in the number of books and
researches on film with the effect of Istanbul Cinema
Days. Books written on directors whose films were
shown in the “Tributes” section at the Cinema Days,
initiated this revival. Moreover, there was a
considerable increase in the number of researches and
analyses on these master directors, about whom there
were no books.
The films shown in Istanbul Cinema Days were so
full of a joie de vivre that the movie theatres became
temples where people who were not allowed to live
their own lives due to oppression, could live and feel
their own lives. In that sense, they felt their emotional
wholeness in those movie theatres rather than in life
itself.
The festival was like a festivity especially among
university students, and people ran to movie theatres
with an insatiable appetite. In the 1980s, when tickets
were sold in pre-sale and not online or by electronic
systems, there were queues extending hundreds of
meters in front of the Atatürk Cultural Center (AKM),
starting from dead night. Students considered this as
an interesting experience and an opportunity to
socialise till dawn. Moreover, they could see the films
they yearned for. So much so that, the Istanbul Cinema
Days set the ball rolling for cultural centres within the
scope of consulates, particularly German and French,
to organise preview weeks one after the other –the
festival was already in cooperation with these cultural
centres to screen the films.
As a result of the effects of festival on cinematic
production, and because the generation which grew up
with the festival made films in 1990s, a new field of

interaction also came up, and this is the major
determinant in this process.
The distinctive relationship of the festival to our cinema
or the sociological bases of the break from Yeşilçam …
Firstly, we should accept that the festival has
significant and positive effects on the increase of
interest and expectations on cinema; on the position of
cinema in culture; and on the increase of interest in
any cultural activity. To continue with its effect on
production besides the field of culture:
Foreign films in Turkey were used to be re-made or
re-produced as their Turkish versions, through either
localisation, adaptation without copyrights, or as artistic
theft (plagiarism). With the effect of the festival, Turkish
versions were made of the films which had not been
thought on previously. Ömer Kavur’s films Amansız Yol
/ Desperate Road (1985) and Gece Yolculuğu / Night
Journey (1987) were mostly inspired by the road films of
Wim Wenders, and they were written and directed to
inherit a sense of melancholy. Inspirations of this kind
and re-makes without copyright in Turkish cinema are
high in numbers. The festival has also changed the style
of the films inspired. Moreover, the inspiration in remake films were made in a way to include either a scene
or a plan.
If referred to a chronological categorisation, in
1980s, majority of the films were re-makes without
copyrights; the festival extended the repertory of our
filmmakers and made them focus on a certain area.
When we look at the founders of “New Cinema” in
1990s, it can be obviously seen that creative inspiration
came to the forefront.
It is seen that, when inspired by a European (or
from any other part of the world) director or film, the
plot gained an individual characteristic and then remade into a film. Another kind of transformation is
made through an obvious inspiration in terms of
scene/plan/frame/circumstance: We see that although
the stories were original, there was a cross-over.
Let’s have a look at what a director who visited our
country following a tribute told about these kinds of
inspirations. Kieslowski talks frankly:
“To tell the truth, I have seen thousands of films
and liked most of them. However, can it be called as
influence? I suppose, with a few exceptions, I saw the
films not as a director but as someone from the public.
This is a rather different method of looking at
something. Of course, when somebody asks for advice
or help, I watch them professionally. I try to analyse the
film more professionally. However, when I go to the
movies, I see the films as an ordinary audience. I am
moved, I let myself go with the enchantment on the
screen, if there is such an enchantment; I believe in a
story told by another person. Under these
circumstances, it is rather difficult to talk about an
influence. Furthermore, I do not think that stealing is
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bad. If someone has trod this path previously and
proved to be successful, you should copy it at once. If I
steal it from a good film and if I could transform it into
a part of my own life, then I would copy it without
concern. This generally happens out of my realisation,
but this does not mean that I do not steal. I steal
without calculating, or planning. This cannot be
considered as forgery. In other words, films are parts of
our lives. They stay somewhere inside us. They turn
into parts of our lives and inner worlds. They belong to
us as if they were real stories. I don’t think that they
have a difference from real stories except that they were
invented. I also steal plans, scenes, and denouement
from the films besides stories. Then, I do not
remember from where I stole them.” (Danusia Stok,
Kieslowski Kieslowski’yi Anlatıyor, Trans: Aslıhan Kutay,
Afa Yayınları, 1997)
In our country, the major resource for directors is
literature rather than cinema. Cinema is the centre of
different and intensive perceptions. Literature has,
most of the time, kept its original position among the
resources that affect major artists. In “New Cinema”,
while literature constructs worldview, cinema has a
central role in the process of the expression of
perceptions.
In Turkey, directors saw films not as directors but as
an audience and they were affected. One of the most
distinguishing characteristics of Istanbul International
Cinema Days is that as it gives cinema more
prominence than literature, the audience see the films
in dark rooms isolated between in front of the screen.
In that sense, seeing a film at the festival meant going
through a reasoning process for most of the people.
When putting things they would narrate later together,
these reasoning processes would also have a role as
well as life itself.
While seeing good films, a great effort is shown to
comprehend and live the film. The main difference
between taking certain parts of films in the past and the
practice today is that, in the past they were obviously
pilfering, whereas today the remnants of the reasoning
process have become more prominent. The parts taken
have gained a new spirit; and the spirit of those parts
has been respected. In that sense, the most
distinguishing characteristic of our “New Cinema” is
that the adaptations have a modernist character
whereas the adaptations of the past had a postmodernist character, which means that the process has
been reversed. The directors of our “New Cinema” had
lived the film in general terms, had felt it and
interacted with it in the depths of their souls before
they adapted some parts of it.
If you start remaking a film from its true life
experience, its beauty, and its effect on you, do not
hesitate, because the history of humanity is full of such
things. Culture can only deepen in that way –adding
something from your own to the part you adopt does

not mean that you violate the patent of this production;
contrarily, you can improve and differentiate it by this
way. At least, you can bring an undistinguished part of
it to light. After all, all artists have made their works of
art in order to create a masterpiece (as Bergman says);
history, aesthetics, and conscience are all collective
despite their original aspects. Moreover, inspirations
happen by themselves, sometimes even against your
will; by this way, both a remaking and an original
development process occur.
The deeper the influence, the more calculated it is,
the source becomes as vague, and the original
inspiration as much a part of you. Also, this influence
spreads over different times and spaces, and becomes
concrete in your art, differentiating itself in time. For
this reason, the individual original source becomes
obscure.
The festival has never been a fairground used for
stealing in the productions of “New Cinema”. On the
contrary, it has been an area of exploration,
comprehension and aesthetic pleasure. So, it has
gained a characteristic of a channel through which
basic lessons and examples can be seen and felt, and
your horizon can be expanded. When people who pass
through this process somehow, started producing their
own films years later, their own experience gained great
significance. To be affected by history is absolutely
normal and more importantly universal. What was
specific to Turkey was that the festival was one of the
main channels in a process of approaching the history
of humanity and 20th century art.
The festival also conduced to the evolution of a film
culture in Turkey. Cinema in Turkey could break ties
with Yeşilçam thanks to the profound effects of the
festival. It is obvious that our cinema has evolved both
in regards to culture and production. Cultural
improvement and renovation have naturally prioritised
the making of cinema. Among the founders of “New
Cinema”, outsiders did not have any significance.
While filmmaking dreams of the founders of “New
Cinema” are related to the depth they feel when they
see pieces from world cinema, the construction of their
worldviews and identities is related to the people of
Turkey. There is a paradoxical relation here: when the
Festival and our cinema which was in an interaction
with it opened up to the world, artistic production
became native to a great extent and the competence of
our films to represent our society improved greatly.
Before that, Yeşilçam was very distant to social reality
and it had mostly an eclecticist and emulative structure.
In retrospective, we are faced with the goals of
cinematheque: Cinematheque did not ask “Why can’t
we do films similar to the films of west?”; contrarily,
it had been claiming that the foundations of cinema
made in Turkey were fallacious, cultural and artistic
backgrounds of the films were pilfered, and our cinema
could not show our society its own realities.
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Cinematheque was supporting that opening up to the
world could be achieved not by imitating the films from
other countries, but by reflecting our history and our
people directly to the films, following a process of
interaction. In that sense, we did not break ties with
ourselves by opening up to the world; contrarily, we
found ourselves by that way. Moreover, we found
siblings from different parts of the world who said “we
are going through the same things, too”.
The first contribution of cinematheque came from
Yılmaz Güney and his successors. The production of
this generation was cut to the bone as a result of 1980
coup. However, following the coup, in the time of great
silence and recession; after a 15-year incubation, mainly
Istanbul International Cinema Days, “New Cinema”
emerged. The festival accomplished the goals aimed by
the cinematheque that couldn’t be achieved completely.
The initiators of “New Cinema” gave priority to
festivals, so that the films they made based on their
own experience could become prominent in our
country and in the world. They thought that festivals,
with their distinguished and cultural structures, were
the most appropriate places to show and discuss their
films before they get lost in the market. Festivals
provided films with a space they could be legitimised,
promoted, communicated to audience before they were
released into the market. Likewise, while conveying this
space to outside of Turkey, festivals were once more the
first and most important stops. As we started to take
rewards more than any other period in the history of
our cinema, our world sales increased considerably.
Festivals have been considered as a medium which
encodes “the film as a letter written by the director”
(quoting Nuri Bilge Ceylan), and of course where this
letter was read and replied. It was a place where people
knew the recipient to post the letter and the audience
could choose the artists to tell them their perceptions.
Our directors were not making festival films but
they knew that the films they made could only achieve
their goals through festivals. Moreover, they thought
that, apart from their market success, memorable films
would be theirs. They were far away from actuality;
however, they had historical qualities, and they
preferred to produce time-enduring works. They were
against the devouring time, and temporary sensitivities
of the contemporary which were distant from
originality. Because, their experience was indicative,
they were empowered and acquired the desire by their
experiences of the films made decades ago.
Many festival films began to be imported for public
release in time, affecting the screening system such as
Taviani brothers’ Padre Padrone (1977), Visconti’s
Innocent (1976). Then, the importer companies which
gave prominence to art films, preferred to do their
premieres at festival.
The films from which our directors were influenced,
were the ones that had made an impression in the

history of cinema rather than contemporary films and
the hunger for these films was more intensive. “In
Memoriam” and “Tributes” sections in the festival
programme have always had a special effect on our
artists. Cinema Days had the characteristic of a
cinematheque rather than a festival. When it was
transformed into a festival in 1989, screenings like
those of a cinematheque continued. It was necessary to
appease the social hunger and its heritage. The festival
was a source of joy as a “cultural artistic field”, for those
who gave it its corporate identity. It found its real
meaning through these qualities.
Today, our “New Cinema” seems to lack a definite
cinematic movement. However, there is a definite
movement: similar to Poland which named its cinema
between 1970-1990 as “Ethical Concerns Cinema” ,
cinema in Turkey is “defeated, searching for its ideal,
critical and humanist, against status quo and
supporting phenomenological view, emphasising a
bitterness in life together with defeat, and in its essence
trying to make peace with a traumatic person”. In its
essence, “New Cinema” can be defined as an
inquisitorial cinema which questions “what” a person
is and which looks for the essence and meaning in the
middle of chaos. Questioning and doubt, a critical
approach to the one who is dominating and the desire
for truth act as a common ground.
In that sense, behind Nuri Bilge Ceylan’s cinema,
there is the intellectual and aesthetic heritage of the
“Great European Realism”. We can also claim that Nuri
Bilge Ceylan’s works can narrate the real relationships,
lives, and desperation of people in Turkey far better
than it was done in the past. A pessimistic
existentialism behind Zeki Demirkubuz’s cinema;
critical realism and opposition in Yeşim Ustaoğlu;
irony, defeat and resistance to status quo in Derviş
Zaim; French transcendental approach in Reha Erdem,
especially that of Bresson; transformed
transcendentalism in Semih Kaplanoğlu show that
there are the common themes of a bitter defeat,
resistance and call for rebellion among the young
directors or directors of the second generation of “New
Cinema”. The common themes in all of them, suspect
towards those in power, desire to be distant from
power, desire for freedom against oppression,
perception of things life lacks in artistic productions,
internal struggle, generally defeated characters, an
approach questioning the importance of life, a deep
love and a lack of communication are among the
characteristics of our cinema.
Intense emotions experienced almost before the
screen, are reflected in the productions of “New
Cinema” today, by passing through the visor of years
and life. In that sense, the primary purpose of the
cinematheque in 1960s could be achieved 30 years
later in “New Cinema”. For this reason, Istanbul Film
Festival showed an effort to structure itself through
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combining the identities of a “cinematheque” and a
“festival”. İKSV has expanded to include other forms of
art too, in time. In that sense, firstly Cinematheque,
then the Istanbul Cinema Days and finally the Istanbul
Film Festival, have always been major points of contact
with contemporary culture and modernism, with the
aim of opening up to the world, instead of just focusing
on one form of art.
– Zahit Atam
(quoted and abridged from Zahit Atam’s Close Up of
New Turkish Cinema, 2011)
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FİLM GİBİ 30 YIL: ZEKİ DEMİRKUBUZ
30 YEARS IN FILM: ZEKİ DEMİRKUBUZ

ÇIĞLIK
IL GRIDO
THE CRY
İTALYA-ABD ITALY-USA / 1957 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 116’
Yönetmen Director: Mıchelangelo Antonıonı Senaryo
Screenplay: Mıchelangelo Antonıonı, Elıo Bartolını, Ennıo
de Concını Görüntü Yön. Director of Photography: Gıannı Dı
Venanzo Kurgu Editing: Eraldo Da Roma Müzik Music: Gıovannı
Fusco Oyuncular Cast: Steve Cochran, Alıda Vallı, Betsy Blaır,
Gabrıella Pallota, Dorıan Gray, Lynn Shaw Yapımcı Producer:
Franco Cancellıerı Yapım Production Co.: SPA
Cınematografıca, Robert Alexander Productıons Dünya
Hakları World Sales: Compass Fılm & Enrıca Antonıonı Kaynak
Print Source: Cınecıtta

Mıchelangelo Antonıonı
1912’de İtalya’nın Ferrara kentinde doğdu.
Bologna Üniversitesi’nin ekonomi ve ticaret
bölümünden mezun olduktan sonra İtalyan
sinema okulu Centro Sperimentale di
Cinematografia’da eğitim gördü. 1950’de ilk uzun
metrajlı filmi Bir Aşkın Güncesi’ni yönetti. 1960’ta
ilk uluslararası başarısı olan Macera’yı çekti.
1995’te Onur Oscar’ını aldı. 1996’da İstanbul Film
Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı. 2007’de öldü.
Born in 1912 in Ferrara, Italy. After graduating from the
University of Bologna with a degree on Economics and Commerce,
he studied film at the Centro Sperimentale di Cinematografia, the
famous Italian film school. In 1950, he directed his first feature
film, Chronicle of a Love. In 1960 he scored his first international
triumph, The Adventure. He was awarded an Honorary Oscar in
1995 and the Lifetime Achievement Award of the İstanbul Film
Festival in 1996. He died in 2007.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1955 Kadınlar Arasında The Girlfriends
1957 Çığlık The Cry
1961 Gece The Night
1962 Güneş The Eclipse
1964 Kızıl Çöl Red Desert
1966 Cinayeti Gördüm Blow-Up
1970 Zabriskie Point
1995 Bulutların Ötesinde Beyond the Clouds

Aldo adında bir araba tamircisiyle yedi yıldır evlilik dışı
bir ilişki sürdüren Irma, Avustralya’da çalışan kocasının
öldüğünü öğrenir. Aldo bu haberi ilişkilerini
resmileştirmeye yönelik bir şans olarak görürse de, Irma
başka birine âşık olduğunu ilan ederek onun
beklentilerini boşa çıkarır ve ikna çabalarını yanıtsız
bırakır. Sonunda bütün kasaba halkı önünde dövdüğü
kadınla yeniden bir araya gelme şansı tamamen yok
olunca kızlarını da yanına alarak kasabadan ayrılmaya
karar verir. Po Vadisi boyunca, içi boşalmış bir vaziyette
kasaba kasaba gezer; ancak geçmişi ve Irma’ya olan aşkı
peşini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Locarno, San
Francisco, Roma, Buenos Aires ve Köln film
festivallerinde ödüller kazanan bu film, Antonioni’nin en
iyilerinden sayılıyor. Hiçbir yere varmayan bir yolculuk
hikâyesi etrafında dönen bu sinematik ağıdı Zeki
Demirkubuz seçti. Tipik bir yeni-gerçekçilik havasında
çekilmiş olan ve kahramanlarının karanlık ruh hallerini
resmeden Çığlık, yönetmenin daha sonraki başyapıtları
Gece ve Macera’nın da öncüsü kabul edildi ve İngiltere ile
Amerika’da geniş bir izleyici kitlesine seslenen ilk filmi
oldu. Burada Aldo’yu oynayan Steve Cochran’ın da Jayne
Mansfield, Mae West ve Joan Crawford gibi Hollywood
yıldızlarıyla yaşadığı aşklarla ünlediğini de eklemek gerek.
After a seven-year extra-marital relationship with a
mechanic named Aldo, Irma learns that her husband
who has been working in Australia has died. While Aldo
perceives this as a chance for them to “legitimise” their
affair, contrary to his expectations, Irma announces her
love for another man. In spite of all his efforts to
persuade her, Irma is uncompromising. When he beats
her in front of the villagers, he ruins any chances of
reunion. Aldo decides to leave his town, taking their
daughter with him. He wanders the Po Valley, visiting
other towns, alone and devoid of sentiments. His past
and his love for Irma shall haunt him forever. Winning
awards at Locarno, San Francisco, Roma, Beunos Aires
and Cologne film festivals, Antonioni’s film is
considered one of his best. Built around the story of a
journey to nowhere, this cinematic elegy was the choice
of Zeki Demirkubuz. Filmed in a typically neo-realist
fashion, The Cry is often considered to be a forerunner
of the director’s later masterpieces, La Notte and
L’Avventura. Depicting the sombre state of his heroes,
The Cry was the first of the director’s films to be seen
widely in the UK and the US. It is interesting to note
that Steve Cochran who plays Aldo was famous for
affairs with Hollywood stars such as Jayne Mansfield,
Mae West, and Joan Crawford.
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Yeşim Ustaoğlu’nun seçtiği Güz Sonatı, eş ve özürlü
küçük kız kardeşin varlığıyla desteklenen, yedi yıl aradan
sonra gerçekleşen bir anne-kız buluşması ekseninde
gelişir. Mesafeli karakterindeki iniş çıkışlar dünyaca ünlü
piyanist annenin çaldığı prelüde yansırken, duygularını
dışa vurmaktan çekinmeyen kızının dinmeyen anne
özlemi notalarda kendi tonunu bulur. Chopin’in kişiliğini
anlatırken aslında kendisinden bahsetmektedir anne:
Gururlu, sakin, haşin ve açık. Çok acı çekmiş, metanetli,
duygusal ama ağlak değil. Sözlerle kurulamayan
iletişimin çoğu zaman müzikle kurulduğu, her zamanki
gibi Ingmar Bergman’ın ailesinden, kadınlarından ve
korkularından parçalar taşıyan bir film Güz Sonatı.
Kariyer öncelikli, bencil ve baskın anne Charlotte ile
ihmal edilmiş ve yalnızlığı nefretle özgüven eksikliğine
dönüşmüş kızı Eva arasındaki gerilim, sözel bir düelloyla
tepe noktaya tırmanır! Filmin bu en vurucu sekansı,
göbek bağına sahip olanlar arasındaki etkileşimi,
benzerliği, kaygı ve vicdan azabını, suçlama ve empatiyi
ortaya koyan müsamahasız bir manifestodur. Bir kızın
annesine zorla yaptığı bir psikoterapi seansı! Oysa
annenin geçmişi de farklı değildir; yeterli sevgiyi almamış
bir çocuğun kendi ailesinde de çuvallayışı... Ingmar
Bergman’ın, kuralcı ailesinde her daim hissettiğine
benzer bir duygu: Dinmeyen bir sevgi açlığı!
– Senem Deniz

FİLM GİBİ 30 YIL: YEŞİM USTAOĞLU
30 YEARS IN FILM: YEŞİM USTAOĞLU

GÜZ SONATI
HÖSTSONATEN
AUTUMN SONATA
İSVEÇ-ALMANYA SWEDEN-GERMANY / 1978 / 35 mm / Renkli
Colour / 93’
Yönetmen Director: Ingmar Bergman Senaryo Screenplay: Ingmar
Bergman Görüntü Yön. Director of Photography: Sven Nykvıst
Kurgu Editing: Sylvıa Ingemarsson Müzik Music: Chopın, Bach,
Handel Oyuncular Cast: Ingrıd Bergman, Lıv Ullmann, Lena
Nyman, Halvar Björk, Erland Josephson, Marıanne Amınoff,
Arne Bang-Hansen, Gunnar Björnstrand Yapımcı Producer:
Katınka Faragó Yapım Production Co.: Personafılm Dünya
Hakları World Sales: Svensk Fılmındustrı Kaynak Print Source:
Swedısh Fılm Instıtute

Ingmar Bergman
1918’de İsveç’in Uppsala kentinde doğdu.
Stockholm Üniversitesi’nde edebiyat ve sanat
eğitimi gördü. Mezun olduktan sonra
Stockholm’de bir tiyatroda stajyer yönetmen
olarak görev aldı ve bu arada birçok oyun, öykü ve
roman yazdı. 1942’de ilk uzun metrajlı kurmaca
filmi Kris / Kriz’i çekti. İsveç ve dünya sinemasının
en saygın yönetmenlerindendir. 2007’de öldü.
Born in 1918 in Uppsala, Sweden. He studied art and literature at
Stockholm University. Following his graduation, he worked as a
director-trainee at a Stockholm theatre. During this period, he wrote
a number of plays, short stories and novels. In 1942, he directed his
first feature film Kris / Crisis. He is regarded as one of the most
respected directors of Swedish and world cinema. He died in 2007.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1953 Gezgincilerin Gecesi Sawdust and Tinsel
1957 Yedinci Mühür The Seventh Seal
1958 Yaban Çilekleri Wild Strawberries
1963 Sessizlik The Silence
1966 Persona
1972 Çığlıklar ve Fısıltılar Cries and Whispers
1978 Güz Sonatı Autumn Sonata
1982 Fanny ve Alexander Fanny and Alexander
1983 Provadan Sonra After the Rehearsal

Selected by Yeşim Ustaoğlu, the plot of Autumn Sonata
develops on the axis of a mother-daughter reunion after
a seven-year break, which is reinforced by the presence
of a husband and a disabled younger sister. While the
ups and downs of the world famous pianist mother’s
distant character reflect on the prelude she is playing,
her daughter’s unquenched yearning for her mother, as
she is quite vocal with her sentiments, finds its tone in
the musical notes. When the mother is talking about
Chopin’s personality, she is actually talking about
herself: proud, calm, austere and frank. Suffered a great
deal, unwavering, emotional, yet not tearful. Autumn
Sonata is a film in which communication is achieved
with music, and which habitually contains fragments of
Ingmar Bergman’s own family, women and fears.
The tension between the career obsessed, selfish and
dominant mother Charlotte and her daughter Eva, who
is neglected and whose loneliness has turned into
hatred and lack of self-confidence, peaks with a verbal
duello! This most striking sequence of the film is an
uncompromising manifesto that exposes very clearly
the interaction, similarity, anxiety and remorse,
accusation and empathy among people who have got an
umbilical cord between them. It is a psychotherapy
session a daughter forces on her mother! However, the
mother’s past is not so different at all. A child who has
not received enough love, also screws up in her own
family... Similar to the feeling Ingmar Bergman always
had in his strict family: Unabated hunger for love!
– Senem Deniz
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YABAN ÇİLEKLERİ
SMULTRONSTÄLLET
WILD STRAWBERRIES
İSVEÇ SWEDEN / 1957 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 90’
Yönetmen Director: Ingmar Bergman Senaryo Screenplay: Ingmar
Bergman Görüntü Yön. Director of Photography: Gunnar Fıscher
Kurgu Editing: Oscar Rosander Müzik Music: Erık Nordgren
Oyuncular Cast: Vıctor Sjöström, Bıbı Andersson, Ingrıd
Thulın, Gunnar Björnstrand, Jullan Kındahl, Gunnar
Sjöberg, Gunnel Broström Yapımcı Producer: Allan Ekelund
Yapım Production Co.: Svensk Fılmındustrı Kaynak Print Source:
Swedısh Fılm Instıtute

Ingmar Bergman
1918’de İsveç’in Uppsala kentinde doğdu.
Stockholm Üniversitesi’nde edebiyat ve sanat
eğitimi gördü. Mezun olduktan sonra
Stockholm’de bir tiyatroda stajyer yönetmen
olarak görev aldı ve bu arada birçok oyun, öykü ve
roman yazdı. 1942’de ilk uzun metrajlı kurmaca
filmi Kris / Kriz’i çekti. İsveç ve dünya sinemasının
en saygın yönetmenlerindendir. 2007’de öldü.
Born in 1918 in Uppsala, Sweden. He studied art and literature at
Stockholm University. Following his graduation, he worked as a
director-trainee at a Stockholm theatre. During this period, he wrote
a number of plays, short stories and novels. In 1942, he directed his
first feature film Kris / Crisis. He is regarded as one of the most
respected directors of Swedish and world cinema. He died in 2007.

Sosyal ilişkilerden elini ayağını çekmiş ve kırk yıllık
yardımcısı Bayan Agda ile oturan yaşlı Profesör Isak
Borg’un izole hayatı, bir fahri doktora unvanıyla
ödüllendirilmesinin ardından tamamen değişir. Ingmar
Bergman’ın başyapıtlarından biri sayılan Yaban Çilekleri,
genç bir kadınla yaşlı bir adamın birbirlerini daha iyi
anlamasını sağlayan bir dizi paylaşımı ve aralarında
doğan arkadaşlığı anlatır. Adamın yaşla, bir dolu hayal
kırıklığıyla örülmüş duvarlarının içine sızan genç kadın,
kendi hatalarının da farkına varırken bir sürü acı-tatlı
anekdotun da ortağı olma ayrıcalığını yakalar. Filmin
başındaki sürrealist rüya sahnesi huzursuz, kaybolmuş
ve ölüme yaklaştığını hisseden profesörün kâbusunu
gösterir bize. Ve ödülünü alacağı kente geliniyle yapacağı
araba yolculuğu, çocukluğundan gençliğine hayatını
şekillendiren olay ve kişileri hatırlatarak onu geçmişiyle
yeniden hesaplaşmaya götürür. Gelini tarafından bencil
ve insafsız olmakla suçlanması, yaşlı adamı eski tip
görgü kuraları altına gizlediği katılığıyla yüzleştirir. Genç
kadın ise yargıladığı adamın geçmişine ve bir zamanki
duygusallığına tanıklık etme şansını bulur.
– Senem Deniz
The isolated life of elderly professor Isak Borg, who has
relinquished his social relations living with his maid of
forty years, Ms Agda, is completely changed upon
receiving an invitation for an honorary doctorate.
Regarded as one of Ingmar Bergman’s masterpieces,
Wild Strawberries narrates the friendship and the
instances of sharing between a young woman and an
old man which enable them to understand each other
better. The young woman, who permeates through the
man’s walls built with age and broken dreams, besides
realising her own mistakes, has the privilege of
partaking in many bittersweet anecdotes. The surrealist
dream scene at the beginning of the film shows us the
nightmare of the professor, who is restless, lost, feeling
closer to death. And reminding him the events and
people from his childhood to his youth who have
shaped his life, the road trip with his daughter-in-law to
the city where he will receive his award leads the
professor to come to terms with his past once again.
The daughter-in-law’s accusing the professor of being
selfish and merciless, makes the old man confront his
sternness which he has hid under old-fashioned
manners. Whereas, the young woman gets the chance
to witness the past, and the former sentimentality of the
man whom she has criticised.
– Senem Deniz

Önemli Filmleri Selected Fılmography
1953 Gezgincilerin Gecesi Sawdust and Tinsel
1957 Yedinci Mühür The Seventh Seal
1958 Yaban Çilekleri Wild Strawberries
1963 Sessizlik The Silence
1966 Persona
1972 Çığlıklar ve Fısıltılar Cries and Whispers
1978 Güz Sonatı Autumn Sonata
1982 Fanny ve Alexander Fanny and Alexander
1983 Provadan Sonra After the Rehearsal
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FRANSA FRANCE / 1986 / 35 mm / Renkli Colour / 128’
Yönetmen Director: Léos Carax Senaryo Screenplay: Léos Carax
Görüntü Yön. Director of Photography: Jean-Yves Esoffıer Kurgu
Editing: Nelly Quettıer & Hélène Muller Müzik Music:
Benjamın Brıtten & Sergej Prokofıeff Oyuncular Cast: Mıchel
Pıccolı, Julıette Bınoche, Denıs Lavant, Hans Meyer, Julıe
Delpy, Carroll Brooks, Hugo Pratt, Mırelle Perrıer, Serge
Reggıanı Yapımcı Producer: Alaın Dahan Yapım Production Co.:
Les Fılms Plaın-Chant, Soprofılms, FR3 Fılms Productıons
Dünya Hakları World Sales: Théo Fılms Kaynak Print Source:
Instıtut Françaıs

Taylan Kardeşler’in seçtiği Kötü Kan acayip bir film, öyle
ki Türkçe ismi kendisini karşılamıyor gibi. O, Mauvais
sang. Şiiri diliyle müsemma. Sanki bir film değil, yeni bir
“şey”. Şiirsel değil, yeniden bir şiir tanımı. Başka bir şey
Mauvais sang, daha önce hiç olmamış, bir daha hiç
olmayacak, başa gelen o tek kerelik aşk. Umulmadık
şekilde bir araya gelen iki kişinin kendilerine özel dillerini
oluşturdukları, arkada bıraktıkları, geride kaldıkları, adım
attıkları, tedirgin, kendinden emin, kontrasttan pastel
tonlara zengin bir görsellikle bezeli, coşkulu bir film.
Bir anda aşırı dozda sinema. Yaratıcı, tutkulu, kimi
zaman endişe verici görsel dili izleyicinin perdeden bir
an bile ayrılmasına izin vermezken hikâyesinin sıradışılığı
empati sınırlarını zorluyor. İnsanların âşık olmalarını
engelleyen bir virüsün yayıldığı, belirsiz bir gelecekte
geçen filmin konusuna gelince: Yaşlı hırsızlar Marc ve
Hans’ın Amerikalı bir kadına borcu vardır. Kadın onlara
ödeme yapmaları için iki hafta verir. İkilimiz bir serumu
çalmak üzere Alex’i işe alır. Aşkın işin içine girmesiyle
olaylar gelişir. Juliette Binoche ve Denis Lavant’ın üstün
performanslarıyla taçlanan film koklayıp doyulamayan bir
çiçek gibi, taze pişmiş sıcak kek gibi, yeni taşınılmış bir
mahalle gibi bir yandan çok tanıdık bir yandan
yabancıdır. İzleyenin ya çok seveceği ya da bir daha
yüzüne bakmayacağı filmlerdendir Mauvais sang. Aşk ile
karşılaşan herkesinse divane olacağı filmlerden...
– Eda Günay

Leos Carax

Taylan Brother’s selection Bad Blood is such a weird
film, the translation of its title does not do it justice. It is
Mauvais sang. A poem characterised by its language.
Like it’s not a film, but a new “thing”. Mauvais sang is
something else, something without a precursor,
something that never will be again, a once-in-a-lifetime
love. A euphoric film where two people who come
together unexpectedly establish their own language, that
they leave behind, stay behind, step forward –an
anxious, a self-confident film adorned with a rich
panorama that ranges from high contrast to mute
colours. Its creative, passionate, sometimes worrying
visual narrative does not release its audience from its
grip while its extraordinary plot forces the limits of
empathy. Set in an indefinite near future where a virus
that prevents people from falling in love spreads, old
thieves Marc and Hans owe some money to an
American woman who gives them two weeks to pay
back. The duo of thieves hire Alex to steal a serum for
them. But when love interferes, the plot thickens.
Braced by the exquisite performances given by Denis
Lavant and Juliette Binoche, the film is quite familiar as
it is alien –like a flower one can’t get enough of its
scent, or eating a freshly baked pie, or perhaps a newly
moved neighbourhood. Mauvais sang is a film that
divides its audience who either loves it a lot, or would
never even throw a glance at. A film which would drive
anyone mad if they have been intercepted by love...
– Eda Günay

FİLM GİBİ 30 YIL: YAĞMUR & DURUL TAYLAN
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KÖTÜ KAN
MAUVAIS SANG
BAD BLOOD

1961’de Paris’in bir banliyösünde doğdu. On
altı yaşında okulu bıraktı ve ilk kısa filmini çekti.
Sinema yazıları yazmaya başladı. 1983’te ilk uzun
metrajlı filmi Boy Meets Girl / Oğlan Kıza Rastlar’ı
çekti. Mauvais sang / Kötü Kan (1986) ile
uluslararası alanda tanındı. Beş yıl ara verdikten
sonra, 1991’de, eleştirmenlerin beğenisini
kazanan Les amants du Pont Neuf / Köprüüstü
Âşıkları’nı, 1999’da deneysel Pola X’i, 2008’de de Tokyo! adlı filminin
“Merde” bölümünü çekti.
Born in 1961 at a suburb of Paris. He left school at 16, and made
his first short. He worked as a film critic. He made his first feature
in 1983: Boy Meets Girl. His international career was launched with
Mauvais sang / Bad Blood (1986). After a five-year hiatus, he made
the critically acclaimed Les amants du Pont Neuf / Lovers on the Bridge
(1991). He later made the experimental Pola X in 1999, and the
section “Merde” of Tokyo! in 2008.
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KEYİF EVİ
THE HOUSE OF MIRTH

İNGİLTERE-ABD UNITED KINGDOM-USA / 2010 / 35 mm / Renkli
Colour / 135’
Yönetmen Director: Terence Davıes Senaryo Screenplay: Terence
Davıes Özgün Roman Original Novel: The House of Mırth, Edıth
Wharton Görüntü Yön. Director of Photography: Remı Adefarasın
Kurgu Editing: Mıchael Parker Müzik Music: Adrıan Johnston
Oyuncular Cast: Gıllıan Anderson, Dan Aykroyd, Erıc Stoltz,
Anthony LaPaglıa, Eleanor Bron, Terry Kınney, Laura Lınney,
Jodhı May, Elızabeth McGovern Yapımcı Producer: Olıvıa
Stewart Yapım Production Co.: Three Rıvers Ltd. Dünya Hakları
World Sales: Park Cırcus

Terence Davıes
1945’te Liverpool’da doğdu. On beş yaşında
okulu bıraktı ve on iki yıl muhasebecilik yaptı.
1972’de Coventry Tiyatro Okulu’na girdi 1976’da
BFI tarafından filme alınan ilk senaryosu
Children / Çocuklar’ı yazdı. Daha sonra Ulusal
Film Okulu’nda eğitim gördü. 1988’de ilk uzun
metrajlı filmi Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar’ı çekti.
2001’de Keyif Evi’yle İstanbul Film Festivali’nde
Radikal Halk Ödülü’nü kazandı.
Born in 1945 in Liverpool where he grew up. He left school at the
age of 15 and worked as a bookkeeper for 12 years. In 1972 he
entered the Coventry Drama School where he wrote his first
screenplay, Children, which was later (1976) produced by the BFI.
He subsequently studied at the National Film School. His feature
debut was the autobiographic Distant Voices, Still Lives (1988).
The House of Mirth won the Radikal People’s Choice Award at
Istanbul Film Festival in 2001.
Filmleri F›lmography
1976 Çocuklar Children
1980 Meryem ve Çocuk Madonna and Child
1983 Ölüm ve Değişim Death and Transfiguration
1988 Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar Distant Voices, Still Lives
1992 Uzun Günün Sonu The Long Day Closes
1995 Neon İncil The Neon Bible
2000 Keyif Evi The House of Mirth
2008 Zaman ve Şehre Dair Of Time and the City

New York, 1905. Zengin halası tarafından lüks içinde
yetiştirilen çekici ve hayat dolu Lily Bart’ın kendine ait bir
geliri yoktur ve alıştığı yaşam tarzını sürdürebilmesi için
zengin bir koca bulması gerekmektedir. Uygun bir bekâr
bulmak amacıyla New York seçkinlerinin oyun alanlarını
(malikâneler, sayfiye evleri, yatlar) sık sık ziyaret eder;
ancak gönlü aslında bu duruma razı değildir, kalbi ile
beyni arasında sıkışıp kalmıştır. Toplumsal beklentilere
uymaya çalışırken gerçek aşkı yakalama fırsatını
kaçırmıştır. Bir tartışmadan sonra halasının vasiyetinden
de mahrum kalınca zengin koca ihtiyacı daha da acil hale
gelir, ama bu sırada evli bir adamla ilişki yaşadığına dair
asılsız bir suçlama sonucunda toplum ve arkadaşları
tarafından reddedilir. Edith Wharton’ın 1905 tarihli çok
sevilen romanından uyarlanan Keyif Evi, yüzyıl
dönümünde New York sosyetesinin toplumsal
önyargısını ve riyakârlığını yeniden canlandırırken,
incelikli bir güzellikle ve alttan alta işlenmiş duygularla,
genç bir sosyete üyesinin trajik bir şekilde belirsiz bir
konuma kayarak itibardan düşüşünü ayrıntılarıyla
anlatıyor. Göz alıcı kostümlere ve gösterişli
sinematografiye sahip bir dönem filmi olduğu göz önüne
alınırsa, bu filminde Davies’in şaşırtıcı bir yalınlıkta, etkili
bir yönetmenlik tarzı benimsediği söylenebilir. Bu film,
Çağan Irmak’ın seçimidir.
New York, 1905. Raised in the lap of luxury by a wealthy
aunt, charming and vivacious Lily Bart doesn’t have an
independent income and to sustain her lifestyle she
must find a wealthy husband. She frequents the
playgrounds of New York’s elite –their town mansions,
country retreats and yachts– in search of an eligible
bachelor. Lily is not innately conniving, however, and
torn between heart and head, she misses her chance of
real love. Cut out of her aunt’s will after an argument,
Lily’s need for a wealthy husband becomes even more
pressing, but disaster strikes when she is falsely accused
of having an affair with a married man and is rejected
by society and her friends. Based on Edith Wharton’s
much-loved 1905 novel, The House of Mirth recreates the
social prejudice and moral hypocrisy of upper-class New
York society at the turn of the century. With exquisite
beauty and subtle emotion, the film details a young
socialite’s tragic decline into obscurity and disgrace.
This beady-eyed view of the early 20th century’s
nouveaux riches was Wharton’s own, and director
Terence Davies has preserved its astringent spirit in
bringing it to the screen. Considering the film is a
period piece, redolent with lush costumes and lavish
cinematography, Davies has adopted a surprisingly
pared-down and effective directorial style. This film was
selected by Çağan Irmak.
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Dünyaca tanınmış İtalyan yönetmen Guido Anselmi
yaratıcı ve kişisel bir krizin tam ortasındadır. Yeni filmi
için aynı anda birkaç proje üzerinde çalışmakta, fakat
çocukluk anıları ve cinsel fantezileri onu rahat
bırakmamaktadır. Yaşamına bir türlü bir anlam
verememekte, yeni filmine başlayamamaktadır.
Kaçınılmaz olarak içine kapanır ve yaşamdaki
gelişmesine katkıda bulunan olayları değerlendirir:
çocukluğu, kilise, ailesiyle ilişkileri, yaşamına giren
kadınlar ve bunların her birine eşlik eden türlü
karabasanlar. İşinin saçmalığı, sanatla ve karşı cinsle
ilişkileri ve insanın varoluşunun anlamı üzerine
düşünmeye başlar... 1963’te Tatlı Hayat’ın getirdiği
müthiş başarıyla tüm dünyanın ayaklarına kapandığı
Fellini, böylesine parlak bir başarıyı aşacak yeni bir film
yapmanın zorluğuyla karşılaştı: Bir devam filmi yapmak
üzere yola çıktı, ancak kısa süre içinde yaratıcılığının
tıkandığını fark etti. Sonunda yeni filmini, “İtirafın da
ötesinde, vasiyetim” diye tanımlayacağı bir film hakkında
yapmaya karar verdi; yani 8 1/2 aslında “8 1/2” filminin
yaratılışının filmidir. Bu isim Fellini’nin o güne dek
gerçekleştirdiği (toplam “yarım film” saydığı, iki kısa
filminin de dahil olduğu) filmlerinin sayısını yansıtır.
8 1/2 bugün sanatsal esinlenmenin girift doğasını bütün
açıklığıyla ele alan bir başyapıt olarak kabul edilmektedir.

FİLM GİBİ 30 YIL: UĞUR YÜCEL
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8 1/2

İTALYA-FRANSA ITALY-FRANCE / 1963 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 114’
Yönetmen Director: Federıco Fellını Senaryo Screenplay:
Federıco Fellını, Ennıo Flaıano, Tullıo Pınellı, Brunello
Rondı Görüntü Yön. Director of Photography: Gıannı Dı Venanzo
Kurgu Editing: Leo Catozzo Müzik Music: Nıno Rota Oyuncular
Cast: Marcello Mastroıannı, Claudıa Cardınale, Anouk Aımée,
Sandra Mılo, Rossella Falk, Barbara Steele, Guıdo Albertı
Yapımcı Producer: Angelo Rızzolı Yapım Production Co.: Cınerız
Dünya Hakları World Sales: Intramovıes Srl Kaynak Print Source:
Cınecıtta

Federıco Fellını
1920’de, İtalya’nın Rimini kentinde doğdu.
On yaşında evden kaçtı ve bir sirke girdi. 2. Dünya
Savaşı sırasında bir tiyatro topluluğuyla çıktığı
turnede bütün İtalya’yı dolaştı. Roma, citta aperta
/ Roma, Açık Şehir’in senaryosunun yazımında
Rossellini’yle birlikte çalıştı. İlk filmini 1950’de
Alberto Lattuada ile birlikte yönetti. En İyi Yabancı
Film dalında dört kez Oscar kazandı. 1993’te
yaşama veda etti.
Born in 1920 in Rimini, Italy. He ran away from home at the age
of ten and joined a circus. He toured whole Italy with a theatre
company during WW2. He collaborated with Rossellini on the script
of Roma, citta aperta / Rome, Open City. He co-directed his first film
in 1950 with Alberto Lattuada. He won four times the Oscar for Best
Foreign-Language Film. He died in 1993.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1953 Aylaklar The Young and the Passionate
1954 Sonsuz Sokaklar The Road
1960 Tatlı Hayat La dolce vita
1963 8 1/2
1969 Fellini Satyricon
1973 Amarcord
1983 Ve Gemi Gidiyor And the Ship Sails On
1987 Görüşme The Interview

Guido Anselmi, an internationally successful Italian
film director, is in the middle of a creative and personal
crisis. He simultaneously works on different projects
for his next film but memories of childhood and sexual
fantasies assail him and he cannot get started as he
cannot make sense of his own life. He inevitably turns
inward to examine the generative events of his
development: his boyhood, the Church, his relations
with his parents, and the women in his life, as well as
the nightmares accompanying each. Guido meditates
on the absurdity of his job, on his relation with the arts
and the opposite sex and on the meaning of man’s
existence... In 1963, with the world at his feet after the
enormous success of La dolce vita, Fellini faced the
challenge of topping a spectacular hit. Setting out to
make a sequel, Fellini soon found himself creatively
blocked, and eventually decided to make a film about
the film that would be, in his own words, “more than a
confession - my testament.” So, 8 1/2 is the film of
“8 1/2” being made. The title of the film refers to the
number of films Fellini had directed up to then, with
two short pieces counted together as a “half”. 8 1/2, is
now recognized as a masterpiece and a clear statement
on the intricate nature of artistic inspiration.
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David Mamet’ın ilk kez 1982’de sahnelenen oyunundan
beyazperdeye uyarladığı ve Ümit Ünal’ın seçimi olan
Edmond’da olaylar başarılı işadamı Edmond Burke’ün
çevresinde gelişiyor. Bir falcının “Sen bulunduğun yere ait
değilsin… Hepimiz bir başka olduğumuza inanırız. Sen
gerçekten de bir başkasın” sözleri üzerine ailesini terk
eden Burke, kendini gizemli, tuhaf ama aslında trajik bir
yola sürüklenmiş bulur. Ruhsuz, yenilgiye uğramış
yaşamını ardında bırakıp en olmadık yerlerde anlam
aramaya koyulduğunda New York’un yeraltı dünyasındaki
en berbat girdaplara saplanır. Çok geçmeden “gerçek
yaşamın” karanlık, fırtınalı, tehlikelerle dolu bir bilinmez
olduğunu anlayacaktır. “David’in oyununun ilk sahneye
koyuluşunda yapımcılığı üstlenmiştim; zaten eski
dostumdu. Oyunu izlerken bir yandan da aklımdan ‘tıpkı
bir film gibi,’ düşüncesi geçiyordu. Bütün o kısacık
sekanslar, başkişiliğin peşinde serüvenlere sürüklenmeler
mutlaka beyazperdeye taşınmalıydı. On küsur yıl önce
Mamet’la bu konuyu konuşmaya işte böyle başladım.
Sonunda filmi yapma olanağına kavuştuk. Bana
sorarsanız işin özü öyküdedir. Bir sonraki sahnede neler
olacağını kimsenin kestiremediği filmleri seviyorum.
Edmond tam da böyle bir film. Bir korku filmi. Bir
anlamda Re-Animator’dan daha ürkütücü, çünkü gerçek
yaşama daha yakın duruyor. Hiçbir şey gerçek yaşamdan
daha ürkütücü değildir.”
– Stuart Gordon
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EDMOND

ABD USA / 2005 / 35 mm / Renkli Colour / 82’
Yönetmen Director: Stuart Gordon Senaryo Screenplay: Davıd
Mamet Görüntü Yönetmeni Cinematography: Denıs Maloney
Kurgu Editing: Andy Horvıtch Müzik Music: Bobby Johnston &
Rıch Ragsdale Oyuncular Cast: Wıllıam H. Macy, Julıa Stıles,
Joe Mantegna, Rebecca Pıdgeon, Lıng Baı, Frances Bay,
Patrıcıa Belcher, Vanessa Born Yapımcı Producer: Stuart
Gordon Yapım Production Co.: Muse, Fırst Independent, Pretty
Dangerous, Werner Fılms Dünya Hakları World Sales: Wıld
Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: Umut Sanat Filmcilik

Stuart Gordon
1947’de Şikago’da doğdu. Korku filmleri
yönetmeni olarak tanınır. Mesleğine 1985’te
başladı. İlk filmi bir H.P. Lovecraft öyküsünün
uyarlamasıydı ve büyük ticari başarı kazandı:
Re-Animator (1985). 1986’da yine bir Lovecraft
uyarlaması olan From Beyond’ı (1986) ertesi yıl da
ölüm saçan Dolls’u (1987) yönetti. Birkaç yıl sonra
çektiği Robot Jox (1990) bir düş kırıklığı oldu.
1991’de büyük gişe başarısı yakalayan Honey, I Shrunk the Kids /
Eyvah, Çocuklar Küçüldü! (1989) projesinde öykünün oluşturulması ve
senaryo çalışmalarında yer aldı. Ardından Poe klasiği The Pit and the
Pendulum / Dehşet Saati’nin (1990) daha sert bir yorumunu çekti.
Edmond ile çeşitli ödüller kazandı. Son filmi Stuck (2007) adlı
bağımsız yapımdır.
Born in 1947 in Chicago. He is a horror films director who started
his directing career in 1985. He joined with Charles Band and his
Empire Pictures to make the company’s first big hit, Re-Animator
(1985), a modern-day version of the H.P. Lovecraft story. In 1986,
he helmed another Lovecraft film, From Beyond (1986), and tackled
the murderous Dolls (1987) a year later. He directed Robot Jox
(1990), but it was a disappointment. He found work writing the
script and creating the story for Honey, I Shrunk the Kids (1989),
which became a major hit. He then returned for the remake and
more graphic version of the Poe classic The Pit and the Pendulum
(1990). Edmond (2005) brought him several international awards.
His latest works is Stuck (2007), an independent production.

Selected by Ümit Ünal, Edmond is an adaptation of the
David Mamet play, first produced in 1982, and adapted
for the screen by Mamet himself. The film centres on
Edmond Burke, a successful businessman who walks
out on his family on the advice of a fortune teller: “You
are not where you belong. ... We all like to believe we
are special. In your case this is true.” This statement
sends Edmond down a darkly funny but ultimately
tragic path. Abandoning his dull, failing existence and
searching for meaning in the unlikeliest of places, he
plunges into the vortex of New York’s hellish
underworld, to soon find out that “real life” is dark,
stormy, and dangerously unpredictable. “I directed the
first professional production of David’s work, so I was
an old friend of his. And when I was watching, I was
thinking, ‘This is like a movie.’ It’s all these short little
scenes; it’s really following this character on an odyssey.
And it should be a film. And started talking to him
about it a dozen years ago and now finally got a chance
to make the film. To me, it’s all about the story. And I
like movies where you don’t know what’s going to
happen next. And Edmond is certainly one of those
films. It is a horror film. In a way it’s more horrifying
than Re-Animator because it’s closer to real life. And
there’s nothing that’s more horrifying than real life.”
– Stuart Gordon
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DANTELCİ KIZ
LA DENTELLIÈRE
THE LACEMAKER
FRANSA-İSVİÇRE FRANCE-SWITZERLAND / 1977 / 35 mm / Renkli
Colour / 108’
Yönetmen Director: Claude Goretta Senaryo Screenplay: Claude
Goretta & Pascal Laıné Özgün Roman Original Novel: Pascal
Laıné Görüntü Yön. Director of Photography: Jean Boffety Kurgu
Editing: Joëlle Van Effenterre Müzik Music: Pıerre Jansen
Oyuncular Cast: Isabelle Huppert, Yves Beneyton, Florence
Gıorgettı, Anne-Marıe Dürınger, Renata Schroeter, Mıchel
de Re, Monıque Chaumette, Sabıne Azéma Yapımcı Producer:
Danıel Toscan du Plantıer Yapım Production Co.: Actıon Fılms;
CITEL Fılms; Fılmproduktıon Janus; France 3 (FR3) Kaynak Print
Source: Instıtut Françaıs

claude goretta
1929’da, İsviçre’nin Cenevre kentinde doğdu.
Ellili yılların başında, Cenevre Üniversitesi’nde
öğrenciyken, Alain Tanner’le birlikte bir sinema
kulübü kurdu. 1956-57 arasında İngiliz Sinema
Kurumu BFI’da çalıştı. İlk belgesel filmi Nice Time
/ İyi Vakit’i Alain Tanner’le birlikte yaptı. İsviçre’ye
geri döndü ve TV yönetmenliğine başladı. Çağdaş
İsviçre sinemasının öncü yönetmenlerinden biri
sayılır. Dantelci Kız ile uluslararası üne kavuştu.
Born in 1929 in Geneva, Switzerland. In early fifties, at the
University of Geneva, he founded a cine-club with Alain Tanner.
Between 1956-57 he worked at the British Film Institute. He
realized his first documentary Nice Time with Alain Tanner. He
returned to Switzerland and begun TV directing. He has been in the
vanguard of contemporary Swiss cinema. He received international
acclaim with The Lacemaker.
Filmleri F›lmography
1970 Deli The Madman
1972 Davet The Invitation
1974 O Kadar da Kötü Değil The Wonderful Crook
1977 Dantelci Kız The Lacemaker
1980 Taşralı Kız La Provinciale
1983 Mario Ricci’nin Ölümü La mort de Mario Ricci
1987 Güneş Geri Gelmezse If the Sun Never Returns
1992 Gölge The Shadow

Pomme sessiz, hassas, içine kapalı genç bir kadındır.
Arkadaşı Marylène sevgilisi tarafından terk edilince,
birlikte birkaç günlüğüne Normandiya’ya tatile giderler.
Kuaförde çalışan, bir gün güzellik uzmanı olmayı hayal
eden Pomme, orada orta tabakadan entelektüel edebiyat
öğrencisi François ile tanışır. François onun ilk sevgilisi
olur; birlikte Paris’te bir ev tutarlar, ama aralarındaki
toplumsal ve kültürel farklar mutluluklarının önünde
engeldir. Pomme’a aşk yeterken, François onun kendini
geliştirip eğitmemesine giderek daha çok içerler. Handan
İpekçi’nin seçimi olan Dantelci Kız, daha yirmi iki yaşında
olduğu halde, o zamana kadar yirmiyi aşkın filmde irili
ufaklı rollerde oynamış Isabelle Huppert’i Fransız
sinemasının yıldızı haline getirdi. Bu, başkahramanı gibi
şiirsel, sessiz, ağırbaşlı filmde, tutulmayan aşk vaatleri ve
aralarındaki toplumsal ve kültürel uçurumda yitip giden
bir çift üzerinden cinsel politikaların sorgulanması var.
Öte yandan, filmi salt sınıf eleştirisine indirgemek de
hata olur. Yönetmen Claude Goretta filmini, “kendilerini
aynı şekilde ifade etmedikleri için birbirlerini sevmekten
âciz” iki insan arasındaki çaresiz iletişimsizlik olarak
tanımlıyor. Huppert de oynadığı karaktere kattığı
derinlikle, onu yalnızca toplumsal kuralların biçare
kurbanı olmanın ötesine geçiriyor.
– Nermin Saatçioğlu
Pomme is a quiet, fragile, reserved young woman.
When her friend Marylène is left by her lover, they go to
Normandy for a few days of vacation. Pomme, an
apprentice hairdresser, dreaming of becoming a
beautician one day, meets there the literature student
François, a middle-class intellectual. François becomes
her first lover, they rent a flat together in Paris, but their
intellectual and class differences get in the way of their
happiness. While Pomme is content to be in love,
François becomes increasingly frustrated with her
unwillingness to better herself. Director Handan
İpekçi’s selection, The Lacemaker is the movie that put
Isabelle Huppert, already the accomplished veteran of
over 20 films and yet just 22-years-old at the time, to the
forefront of the French cinema. In this poetic, quiet,
slow-paced movie, echoing the qualities of the heroine,
there are unkept love promises and an inquiry about
sexual politics in the example of a couple lost within the
social and cultural abyss between them. On the other
hand, it would be wrong to reduce the film to an
ideological critique of society. The director Goretta
describes his film as the helpless incompatibility
between two people “who are unable to love each other,
because they do not express themselves in the same
way.” Huppert’s interpretation makes her character
more than just a poor victim of social conventions.
– Nermin Saatçioğlu
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NARAYAMA TÜRKÜSÜ
NARAYAMA BUSHI-KO
THE BALLAD OF NARAYAMA
JAPONYA JAPAN / 1983 / 35 mm / Renkli Colour / 130’
Yönetmen Director: Shoheı Imamura Senaryo Screenplay: Shoheı
Imamura Özgün Öykü Original Story: ”Narayama Bushı-ko” &
“Tohoku No Zunmatachı”, Shıchıro Fukazawa Görüntü Yön.
Director of Photography: Masao Tochızawa Kurgu Editing: Hajıme
Okayasu Müzik Music: Shınıchıro Ikebe Oyuncular Cast: Sumıko
Sakamoto, Ken Ogata, Akı Takejo, Mıtsuko Baısho, Nıjıko
Kıyokawa Yapım Production Co.: Toeı Dünya Hakları World Sales:
Toeı Kaynak Print Source: Fılms Sans Frontıères

Shoheı Imamura
1926’da Tokyo’da doğdu. İki Altın Palmiye
birden kazanan tek Japon yönetmen olmakla
birlikte, Japon sinema tarihinin en kendine özgü
ve en önemli yönetmenlerinden biri kabul edilir.
Filmlerinde genellikle toplumun alt katmanlarını
ele alır. Waseda Üniversitesi’nde Batı Tarihi
eğitimi gördü. Sinema kariyerine Yasujiro
Ozu’nun asistanı olarak başladı. İlk filmi
Nusumareta yokujo’yu 1958’de çekti. 2006’da öldü.
Born in 1926 in Tokyo. He was the first Japanese director to win
two Palme d’Or awards, and is regarded as one of the most
important and characteristic filmmakers in the history of Japanese
cinema. His films usually focus on the lower strata of society. He
studied Western history at Waseda University. He began his film
career working as an assistant to Yasujiro Ozu. He made his first
film – Nusumareta yokujo / Stolen Desire in 1958. He died in 2006.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1961 Domuzlar ve Savaş Gemileri Pigs and Battleships
1963 Böcek Kadın The Insect Woman
1966 Pornocular The Pornographers
1970 Bir Konsomatrisin Ağzından Savaş Sonrası Japonya’sının Tarihi
History of Postwar Japan as Told by a Bar Hostess
1979 İntikam Benim Vengeance Is Mine
1983 Narayama Türküsü The Ballad of Narayama
1998 Yılanbalığı The Eel

Yönetmen Kazım Öz’ün seçimi Narayama Türküsü,
karlarla kaplı bir Japon dağ köyünün uzun, suskun
çekimleriyle açılınca, iki saatlik bir köylü soyluluğu, şark
işi bir Nalın Ağacı izleyeceğinizi sanabilirsiniz. Ama yine
başlardaki, karla eriyen buzların ardından, baştan atılmış
bir bebeğin mavimsi cesedinin göründüğü bir sahne bu
ilk izlenimi çabucak sarsacaktır. Filmin büyük kısmı
çetindir, zordur; hatta komik alt öyküler bile vahşice
denecek bir dürüstlüktedir. Bunlardan birinde bir dul,
köydeki her erkekle yatıp tek tek hepsini, üzerine
çıkmadan önce iki yana açılmış bacaklarının arasında
dua ettirerek, kocasının üzerindeki bir laneti kaldırmaya
çalışır. Bu çiğlik yönetmen Imamura’nın üslubunun tipik
bir örneğidir, ama bu benzersiz, unutulmaz filmde
Imamura güzel peyzajın letafeti ile köylülerin gözükara
azmi arasında bir denge de kurar. Bazen bu insanların
yaşamlarına, ölüme doğru uzun sefil bir yolculuk gözüyle
bakıyor gibidir, özellikle de adaletin dağılımı gibi çiğ
vahşet anlarında. Oyuncu kadrosunun tümü
olağanüstüdür, tıpkı Masao Tochizawa’nın görüntüleri ve
Shinichiro Ikebe’nin müziği gibi. Doğa güçlerinin alt
edebileceğini ima eden diğer kırsal bölge filmlerinin
aksine Narayama Türküsü, doğayla uyum içinde çalışan,
onun gücünü kabul eden ve gölgesinde kendine bir
köşecik yaratmaya çalışan köylüleri yansıtır.
When the The Ballad of Narayama opens with the long,
silent takes of a snow-covered Japanese mountain
village, one might expect to watch a village nobility for
two hours, an oriental Tree of Wooden Clogs. But the
sequence in the beginning where the bluish dead body
of a baby that has been discarded shows up from
beneath the melting snow would quickly shatter that
first impression. Most of the film is tough, difficult;
even the sub-tales stick to an almost brutal honesty.
In one of these, a widow sleeps with every man in the
village and before letting them lay on her makes them
pray in front of her spread legs to lift a curse on her
husband. This crudeness is a typical trait of Imamura’s
style, but in this unforgettable, unequalled film,
Imamura also maintains the balance between the
beauty of the landscape and the blind perseverance of
the villagers. Especially at crude moments of cruelness
like the distribution of justice, Imamura sometimes
seems to be looking at the lives of these people through
a long and miserable journey towards death. All the cast
is extraordinary, just like the cinematography of Masao
Tochizawa and the score of Shinichiro Ikebe. As
opposed to other rural local films that imply that nature
can be defeated, the film depicts villagers who try to
work in harmony with the nature, who submit to its
forces and try to make a liveable corner in its shadow.
The Ballad of Narayama is the choice of director Kazım
Öz.
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MAVİ
BLUE

İNGİLTERE UNITED KINGDOM / 1993 / 35 mm / Renkli
Colour / 76’
Yönetmen Director: Derek Jarman Senaryo Screenplay: Derek
Jarman Müzik Music: Sımon Fısher Turner Sesler Voices: Derek
Jarman, Nıgel Terry, John Quınton, Tılda Swınton Yapımcılar
Producers: James Mackay & Takashı Asaı Yapım Production Co.:
Basılısk Communıcatıons Lımıted Kaynak Print Source: Basılısk
Communıcatıons Ltd.

Derek Jarman
1941’de Londra’da do€du. King’s College’da
okudu. 1963-1967 y›llar› aras›nda resim e€itimi
gördü. Royal Ballet’nin dekorlar›n› yapt›. Ken
Russell’›n The Devils / ﬁeytanlar filminde çal›ﬂt›.
Pop ﬂark›c›lar›n›n tan›t›m filmlerini yapt›. ‹lk
konulu filmi Sebastiane’yi 1976’da yönetti. Oyun
sahneleme, eﬂcinsel bildiriler, k›demli bir oyuncu
kadrosu ve teknik ekip gibi kendine has damgalar›
taﬂ›yan filmleri eleﬂtirmenlerden büyük ilgi toplad›. 1994’te öldü.
Born in 1942 in London. He attended King’s College and studied
painting from 1963 to 1967. He designed sets for the Royal Ballet.
He worked on Ken Russell’s film The Devils. He directed promo
clips for pop singers. He directed his first feature Sebastiane in
1976. His films, bearing his trademarks such as theatrical staging,
gay statements, regular cast members and crew have revived much
critical acclaim. He died in 1994.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1976 Sebastiane
1978 Kutlama Jubilee
1979 F›rt›na The Tempest
1986 Caravaggio
1987 The Last of England
1993 Mavi Blue
Wittgenstein
1994 Ateﬂ Böce€i Glitterbug

“Şimdi” olacak diyorsun da / Tam olarak ne zaman? /
Bak, fazla bile bekledim / Ve umutlarım tükendi.
– Morrissey
Fransız ressam Yves Klein, mavinin çivite çalan bir
tonuna adını verdiğinde, o renge boyalı bedenleri fırça
gibi kullanarak resim yapmanın, ressamın tuvalden
fiziksel kopuşunun patentini almış oldu aslında.
Uluslararası Klein Mavisi gökyüzünün en koyusu,
okyanusun en derini; boşluğun, yokluğun, elle
tutulamayanın rengiydi. Derek Jarman’ın Mavi’si de işte
tam bu mavi. Vücudunu saran HIV, Jarman’ın bağışıklık
sistemini çökertip onu görme kaybıyla baş başa
bıraktığında, hep uzaktan izlediği mavi giderek
körleşmenin rengi olur. Jarman hastadır ama içinde
yaşadığı toplum daha hastadır: Çağın en büyük vebası
AIDS değil, insanlığın yok oluşuna boş boş bakma
refleksimizdir. Ölümünden önceki bu son ve belki de en
talepkâr filminde Jarman, dostları Tilda Swinton, Nigel
Terry ve John Quentin ile hastane günlüklerinden
pasajlar okurken, aralıksız 76 dakika boyunca bizi yenik
düştüğümüz körlük hastalığıyla yüzleştiriyor; boş gözlerle
perdeye baktırıyor. Aslı Özge’nin seçimi olan Mavi
sadece çağımızın en gerçekçi AIDS filmlerinden biri
değil, ölüme giden bir yönetmenin bizi bu körlükten
kurtarmak için atabileceği tokatların en okkalısı, hem de
kılımıza bile dokunmadan.
– Tevfik Şems Naipoğlu
When you say it’s gonna happen “now” / Well, when
exactly do you mean? / See I’ve already waited too long /
And all my hope is gone. – Morrissey
When French painter Yves Klein gave his name to a hue
of blue close to indigo, he actually patented a style of
painting by using bodies in this colour, and also the
painter’s physical separation from the canvas.
International Klein Blue is the darkest of the sky, the
deepest of the ocean; the colour of void, nothingness
and intangibility. Derek Jarman’s Blue is exactly this
blue. When HIV, which has spread all over his body,
destroyed Jarman’s immune system to leave him to face
with loss of sight, the blue which he has always viewed
from afar, becomes the colour of blindness for him.
Jarman is ailing but the society he is a part of is sicker
than he is: the biggest plague of our age is not AIDS,
but instead, our reflex of staring at humanity with dull
eyes while it perishes. In his final and arguably most
demanding film before his death, Jarman incessantly
confronts us for 76 minutes with the illness of
blindness which we are overcome by, and makes us
stare at the screen with dull eyes, while he and his
friends Tilda Swinton, Nigel Terry and John Quentin
read passages from his hospital diaries. Selected by Aslı
Özge, Blue is not just one of the most realistic AIDS
films, but also the heaviest slap that a director on death
row could give us without even touching us in order to
deliver us from evil.
– Tevfik Naipoğlu
317

FİLM GİBİ 30 YIL: MAHMUT FAZIL COŞKUN
30 YEARS IN FILM: MAHMUT FAZIL COŞKUN

CENNETTEN DE GARİP
STRANGER THAN PARADISE

ABD USA / 1984 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 90’
Yönetmen Director: Jım Jarmusch Senaryo Screenplay: Jım
Jarmusch Görüntü Yön. Director of Photography: Tom DıCıllo
Kurgu Editing: Jım Jarmusch Müzik Music: John Lurıe Oyuncular
Cast: John Lurıe, Cecılla Stark, Rıchard Edson, Danny Rosen
Yapımcı Producer: Sara Drıver Yapım Production Co.: Cınesthesıa
Productıons Dünya Hakları World Sales: Fortıssımo Fılms

J›m Jarmusch
1953’te Ohio’nun Akron kentinde do€du.
80’lerin hemen baﬂ›nda New York’ta öne ç›karak,
zamanla ba€›ms›z sinema kültürünün bir ikonu
haline geldi. Eric Mitchell’›n Underground USA
adl› filminde ses kay›tç›s›, Sara Driver’›n iki
filminde görüntü yönetmeni olarak çal›ﬂt›. Ayr›ca
Alex Cox, Mika ve Aki Kaurismäki, Raul Ruiz,
Alexandre Rockwell, Wayne Wang ile Paul
Auster’›n filmlerinde oyunculuk yapt›.
Born in 1953 in Akron, Ohio. Bursting from the New York
independent filmmaking scene at the very beginning of the 80s,
he has subsequently become an icon of independent film culture.
He has been successively sound recordist on Eric Mitchell’s
Underground USA (1980), cinematographer on Sara Driver’s two
films, and an on-screen presence in films by Alex Cox, Mika & Aki
Kaurismäki, Raul Ruiz, Alexandre Rockwell, Wayne Wang and Paul
Auster.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1984 Cennet’ten de Garip Stranger Than Paradise
1986 Kodestekiler Down By Law
1989 Gizem Treni Mystery Train
1990 Dünyada Bir Gece Night on Earth
1991 Ölü Adam Dead Man
2003 Kahve ve Sigara Coffee and Cigarettes
2005 K›r›k Çiçekler Broken Flowers
2009 Kontrol Limitleri The Limits of Control

Her sinemaseverin seveceği filmlerdendir Cennetten de
Garip. Çok sade, kolaylıkla çekilebilir izlenimi veren,
kameranın çoğunlukla sabit olduğu, basit bir öyküyü tek
planlık sekanslarla anlatan bir filmdir ve yine de
görkemlidir! Şöyle ki; Macaristan’dan yeni gelmiş on altı
yaşındaki Eva bir süreliğine kuzeni Willie’nin New
York’taki evinde kalacaktır. Başta bu durumdan ne Eva
ne de Willie hoşlanır, ama mecburdurlar, gerekeni
yaparlar. Zamanı gelip Eva gittiğinde Willie onu
özlediğini fark eder. Yanına arkadaşı Eddie’yi de alarak
Cleveland’a kadar kızın peşinden gider. Eva’yı bulurlar ve
güneydeki Florida denen cennete birlikte yolculuk etmek
için ikna ederler. İlk filmlerinden birini çeken yönetmen
Jim Jarmusch’u daha kariyerinin başlangıcında usta
statüsüne yükselten, “yalnızlığı paylaşan insanların”
hikâyesini anlatan bu film, yabancılaşma temasıyla
örülmüş yol filmlerinin belki de en güzelidir. Herkesin
güzel, seksi, hızlı, ilgi çekici olmak zorunda olmadığı bir
dönemin özlemidir bir yandan; ötesinde tüm dünyadaki
endişeli halaların, isyankâr genç kızların, özlem duyan
büyük kuzenlerin, kendinden içi sıkılıp kilometrelerce
kaçan ve hep kendiyle karşılaşanların siyah-beyaz
kontrast şiiridir. Mahmut Fazıl Coşkun’un seçimiyle
programa alınan Cennetten de Garip, günümüzde belki
dönemindekinden bile daha fazla izlenesidir.
– Eda Günay
Stranger Than Paradise is one of those films that every
film-lover would like. It is very simple, giving the
impression that it can easily be made, a film where the
camera is fixed most of the time, and which tells a
simple story in single-plan sequences, and it is still
glorious! Here is how it goes: the 16-year-old Eva, who
has just arrived from Hungary, will stay at her cousin
Willie’s New York home for a while. At first, neither Eva
nor Willie likes this situation. However, they are obliged
to, and they do what is necessary. When time comes
and Eva leaves, Willie realises that he misses her.
Taking his friend Eddie with him, he follows the girl to
Cleveland. They find Eva and they convince her to travel
together south to a paradise called Florida. Catapulting
debuting director Jim Jarmusch to a virtuoso status at
the debut of his carrier Stranger Than Paradise tells the
story of “people who share loneliness” and which is
maybe the most beautiful film among road movies,
woven with the theme of alienation. On the one hand, it
is a longing for an era during which everyone did not
have to be beautiful, sexy, fast, or interesting. On the
other, it is a black-and-white contrast poem of worrying
aunts, rebellious young women, longing elder cousins,
and those who are bored with and run away from
themselves, only to always confront themselves in the
end. Selected to the line-up by Mahmut Fazıl Coşkun,
Stranger Than Paradise is probably even more attractive
today than when it was made.
– Eda Günay
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ÇÖL İŞARETÇİLERİ
EL-HAIMOUNE
WANDERERS OF THE DESERT
TUNUS-FRANSA TUNISIA-FRANCE / 1984 / 35 mm
Renkli Colour / 95’
Yönetmen Director: Nacer Khemır Senaryo Screenplay: Nacer
Khemır Görüntü Yön. Director of Photography: Georges Barsky
Kurgu Editing: Moufıda Tlatlı Müzik Music: Fethı Zgonda
Oyuncular Cast: Nacer Khemır, Soufıane Maknı, Nourreddıne
Kasbaouı, Sonıa Ichtı, Hedı Daoud, Hassen Khalsı, Abdeladhım
Abdelhak Yapım Production Co.: France Medıa SA, Latıf
Productıons, SATPEC Dünya Hakları World Sales: P.O.M. Fılms

Nacer Khemır
1948’de Tunus’un Korba kentinde doğdu. Uzun
süredir Fransa’da yaşıyor. UNESCO bursuyla
Paris’te sinema okudu. 1972’de, masalcıları
araştırmak için Tunus’a gitti ve bu çalışması,
masal ve masalcıları konu alan dört filmi için de
ilham kaynağı oldu. Filmlerinde masalları şiirsel
bir dille anlatır. Hykàyatu bilad Malik Rabbi / İyi
Tanrı’nın Ülkesinin Tarihi (1976), İsveç televizyonu
için çektiği L’Ogresse / Dişi Dev (1977), El-Haimoune / Çöl İşaretçileri
(1984) adlı filmleriyle dikkatleri Tunus sinemasına yöneltti. 1990’da
çektiği Le collier perdu de la colombe / Güvercinin Kaybolan Kolyesi ile
tanındı. Yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Bab’ Aziz’in (2005)
ardından 2007’de Bruno Moll ile birlikte çektiği Paul Klee-Le Voyage à
Tunis son filmidir.
Born in 1948 in Korba, Tunisia. He lives in France since a long
time. He poetically narrates fairy tales in his films. He studied film
in Paris with a UNESCO scholarship. In 1972 he travelled to Tunisia
to research storytellers, and this work was the basis for his four films
that centre in on tales and storytellers. He drew attention to Tunisia
with his films Hykàyatu bilad Malik Rabbi / Stories from the Land of
the Almighty (1976), L’Ogresse that he made for the Swedish
television (1977), and El-Haimoune / Wanderers of the Desert (1984).
His 1990 film Le collier perdu de la colombe / The Dove’s Lost Necklace
gained him international recognition. Bab’Aziz (2005), which he
wrote, produced, and directed is followed by his latest feature film,
Paul Klee - Le Voyage à Tunis he co-directed with Bruno Moll.

Gezgin bir yazar ve hikâye anlatıcısı olan Nacer Khemir,
Le collier perdu de la colombe / Güvercinin Kaybolan
Kolyesi ve Bab’ Aziz’in yer aldığı Çöl Üçlemesi’nin bu ilk
filminde hünerlerini sergiliyor. Tayfun Pirselimoğlu’nun
seçimiyle Çöl İşaretçileri egzotik bir dünyada geçiyor.
Renkleri kullanışı ve lirik gözlemleriyle 1970’lerin İran
filmlerini hatırlatan filmde geçen olayların hiçbiri
gerçekten açıklanmıyor; Khemir sadece efsane, gelenek
ve kaderin nasıl amaçsızca sürüklenip birleştiklerini
göstermekle yetiniyor. Kahramanlarımızın daima, hiçbir
şeyin aslında göründüğü gibi olmadığı, güneşten
kavrulmuş coğrafyaların önünde görüntülenmesi
özellikle dikkat çekici. Kartaca Film Festivali’nde Jüri
Özel Ödülü ve Valencia Film Festivali’nde FIPRESCI
Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazanan Çöl
İşaretçileri, “Tüm filmlerimde çöl kendi başına bir
karakter. Bir Tuareg atasözüne göre ‘vücudun sağlığı için
suyla dolu ülkeler olduğu gibi, ruhun sağlığı için kumla
dolu ülkeler vardır’” diyen Khemir’in ilk uzun metrajlı
filmi. Filmin insanın elinden kayıveren konusu, güneşin
altında parlayan bir çöl tarafından dünyanın geri
kalanından ayrılmış bir köyün okulunu devralmak üzere
köye gelen genç bir öğretmenin etrafında dönüyor.
Çocuklar bir bahçe yapmak için labirentlerde dolaşıp
aynalar kırıyor. Ve yaşlı bir adam onlarca senedir çöl
tepelerini dolaşıp bir hazine arıyor.
A travelling writer and teller of fables, Nacer Khemir
here applies his skills to the first instalment in his
highly-regarded Desert Trilogy that includes The Dove’s
Lost Necklace and Bab’Aziz – The Prince Who
Contemplated His Soul. Selected by Tayfun Pirselimoğlu,
Wanderers of the Desert is set in an exotic world.
Reminiscent of Iranian films of the 1970s in its use of
colour and lyrical observation, none of the events in the
film is really explained; Khemir merely shows how
legend, tradition and fate drift and merge. Especially
notable is the way the protagonists are always placed
against sun-scorched landscapes in which nothing is
quite what it seems. Winner of the Special Jury Prize at
Carthage Film Festival and the FIPRESCI International
Critics Prize at Valencia Film Festival, Wanderers of the
Desert is the debut feature of Khemir, who states that
“In all of my three movies, the desert is a character in
itself. There is a Tuareg proverb that says ‘There are
lands that are full of water for the well-being of the
body, and lands that are full of sand for the well-being
of the soul.’” The film’s elusive plot follows a young
teacher who arrives to take over a village school isolated
in the shimmering desert. Children roam labyrinths
breaking mirrors to build a garden. And an old man
wanders the desert hills for decades to find a treasure.
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Seyfi Teoman’ın seçimiyle 30. İstanbul Film Festivali’nin
programına alınan Rüzgâr Bizi Sürükleyecek, Abbas
Kiarostami sinemasının kuşkusuz en şiirsel, en masalsı
ve gündelik hayatla en ilişkili filmlerinden biri, hatta
birincisi. Şehirli mühendis Behzad’ın ölmekte olan bir
akrabasını ziyaret etmek üzere İran’ın taşrasında bir
köye gelmesiyle gelişen olayları konu alan film, olay
örgüsünden ziyade hayat durumlarını gözlemleyerek
harika cümleler kuruyor. Ana karakterin dünyayla nükte
ve hüzün dolu ilişkisi görselliği yanında diyaloglarla da
pekiştirilerek enfes bir seyirlik sunuyor. Uzun planlar
aracılığıyla taşranın gücünü hissettirmek istercesine
fonda geniş ölçeklerle çekilmiş coğrafya ağacın, toprağın,
sineğin, kaplumbağanın, durağan, kalıcı olanın hikâyesini
anlatıyor. Öte yandan cep telefonuyla konuşabilmek için
alel tecel araba süren “havalı kentli mühendis” Behzad’ın
o hali, aslında gündelik hayatta herhangi birimizin
manasız koşturmacasının yansıması oluyor. Filmin
görsel gücü bir yana, Behzat bir kahvehanede çay
isterken, çalışan kadınla daha önce hiç kahveci kadın
görmediğine dair girdiği diyalog ve aldığı benzersiz
cevap “Sen gökten mi düştün? Babanın önüne çayı kim
koyuyor?”, filmi, insancıl ve eleştirel duruşuyla da
ruhlarımıza işliyor.
– Eda Günay

FİLM GİBİ 30 YIL: SEYFİ TEOMAN
30 YEARS IN FILM: SEYFİ TEOMAN

RÜZGÂR BİZİ SÜRÜKLEYECEK
LE VENT NOUS EMPORTERA
THE WIND WILL CARRY US
FRANSA-İRAN FRANCE-IRAN / 1999 / 35 mm / Renkli Colour / 118’
Yönetmen Director: Abbas Kıarostamı Senaryo Screenplay: Abbas
Kıarostamı Görüntü Yön. Director of Photography: Mahmud
Kaları Kurgu Editing: Abbas Kıarostamı Müzik Music: Peyman
Yazdanıan Oyuncular Cast: Behzad Douranı, Siyahdere köyü
sakinleri / The ınhabıtants of the Sıah Dareh vıllage
Yapımcılar Producers: Marın Karmıtz & Abbas Kıarostamı Yapım
Production Co.: MK2 Dünya Hakları World Sales: MK2

Abbas Kıarostamı
1940’ta Tahran’da doğdu. Tahran Güzel
Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Kırkın
üzerinde film çekti. Bernardo Bertolucci’ye göre
onun sayesinde sinemada “yeni bir doğum”
gerçekleşti. Senarist, kurgucu, sanat yönetmeni
ve yapımcı olarak da çalıştı. İranlı Yeni Dalga
akımının 1979 devriminden bu yana sürekli
çalışan nadir yönetmenlerindendir. Aynı zamanda
şair, fotoğrafçı, ressam ve grafik tasarımcıdır.
Born in 1940, in Tahran. He graduated from Tahran Academy of
Fine Arts. He is one of the rare filmmakers who’s been working
incessantly since the Iranian New Wave directors’ revolution in
1979. He has made more than forty films. Bernado Bertolucci
claimed he was responsible for a new “birth in cinema”. He has
worked extensively as a screenwriter, film editor, art director and
producer. He is also a poet, photographer, painter, and graphic
designer.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1987 Arkadaşımın Evi Nerede? Where is the Friend’s Home?
1994 Zeytinlikler Altında Through the Olive Trees
1997 Kirazın Tadı Taste of Cherry
1991 Ve Yaşam Sürüyor Life, and Nothing More
2000 Rüzgar Bizi Sürükleyecek The Wind Will Carry Us
2001 ABC Afrika
2003 On Ten
2008 Şirin Shirin

Selected by Seyfi Teoman as part of the 30th Istanbul
Film Festival line-up, The Wind Will Carry Us is one of
Abbas Kiarostami’s doubtlessly most, if not the
foremost, poetic, epic films most strongly bonded to
daily life. The film that, in short, tells the story of
events, which follow the arrival of urbanite engineer
Behzad to a village in the Iranian countryside in order
to visit a dying relative, observes living conditions rather
than the texture of events, forming wonderful sentences
for its viewers. The film offers an exquisite spectacle by
fortifying the main character’s bitter-sweet relationship
with the world with dialogue as well as with visuals. By
employing long takes, as if to express the power of the
country, establishing shots of the geography tell the
story of trees, the earth, mosquitoes, turtles, and all that
is static and lasting. The “stylish urban engineer”
Behzad’s attitude, driving hurriedly to talk on his cell
phone, reflects the pointless rush that anyone
experiences in our daily life. Apart from its visual
power, the film penetrates deep into our souls with its
humane and critical stance, emerging from the amazing
dialogue between Behzad and a woman working at a
coffee house where he asks for tea. He had never seen a
woman running a coffee-house before and the woman’s
unparalleled answer is: “Did you fall from the skies?
Who serves tea to your father?”
– Eda Günay
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ÖLDÜRME ÜZERİNE KÜÇÜK BİR FİLM
KROTKI FILM A ZABIJANIU
A SHORT FILM ABOUT KILLING
POLONYA POLAND / 1988 / 35 mm / Renkli Colour / 85’
Yönetmen Director: Krzysztof Kıeslowskı Senaryo Screenplay:
Krzysztof Pıesıewıcz, Krzysztof Kıeslowskı Görüntü Yön.
Director of Photography: Slawomır Idzıak Kurgu Editing: Ewa
Smal Müzik Music: Zbıgnıew Preısner Oyuncular Cast: Mıroslaw
Baka, Krzysztof Globısz, Jan Tesarz, Zbıgnıew Zapasıewıcz,
Barbara Dzıekan-Wajda, Krystyna Janda Yapımcı Producer:
Ryszard Chutkowskı Yapım Production Co.: Tor, Telewızja
Polska Dünya Hakları World Sales: Telewızja Polska Kaynak Print
Source: MK2

Krzysztof Kıeslowskı
1941’de Polonya’nın başkenti Varşova’da
doğdu. Ortaöğrenimini tiyatro tasarımı çalıştığı
bir sanat okulunda tamamladı. Lodz Devlet
Tiyatro ve Sinema Okulu’nda yönetmenlik okudu.
1970’lerde çoğu ödüllü on beş belgesel, TV için
orta metrajlı filmler yönetti. İlk kurmaca uzun
metrajını 1976’da yaptı: Blizna / Yara. 1979’da
Amator / Amatör ile uluslararası şöhrete ulaştı.
Katoviçe, Batı Berlin, Helsinki, İsviçre’de dersler verdi. Konularını
Tevrat’taki on emirden alan Dekalog başlıklı on filmlik dizi (1987),
1991 yapımı La double vie de Véronique / Véronique’in Çifte Yaşamı ve
Fransız bayrağının renklerinden esinlenen Üç Renk üçlemesi (19921994) ile Avrupa’nın önde gelen yönetmenleri arasında sayıldı.
1996’da hayatını kaybetti.
Born in 1941 in the Polish capital Warsaw. He attended art school
where he studied theatre design. He later studied filmmaking at the
Lodz Film School. In the ‘70s he directed 15 documentaries, most of
which won awards, and medium-length films for TV. He made his
feature debut Blizna / The Scar in 1976. His 1979 feature, Amator /
Camera Buff, brought him worldwide fame. He has lectured in
Katowice, West Berlin, Helsinki, and Switzerland. He was
considered to be one of the leading directors of Europe with the 10film series Dekalog / Decalogue (1987), which take their subjects
from the 10 commandments of the Old Testament, La double vie de
Véronique / The Double Life of Veronique (1991), and the Three Colors
trilogy (1992-1994) inspired by the colours in the French flag. He
passed away in 1996.

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film, dünya sinemasında
insanı ölümün gerçekliğiyle karşılaştıran en önemli
filmlerden biridir. Kimin tarafından gerçekleştirilirse
gerçekleştirilsin ölümün o net yüzüyle izleyiciyi, üstelik
iki kez bambaşka biçimlerde (biri cinayet, diğeri idam)
karşı karşıya getiren film, suç ve ceza meselesini kendine
ve yaşadığı döneme yabancı bir genç üzerinden
sorgulayan bir başyapıttır. Film tüm metaforlardan,
güzellemelerden, yüceltme ve karanlık yüzüne dair
imgelerden kaçınarak ölümün gerçekliğini yüzümüze
vururken, aynı zamanda öldürme eyleminin ne kadar
basit, aşağılık, herhangi olabileceğini ve aslında
gerçekleşmesinin ne kadar zor olduğunu gösterir. Yeşil
gibi canlılığı, doğayı ifade eden, görsel olarak çoğunlukla
olumlu duyguları güçlendirmek için kullanılan bir filtreyi
kenti çekerken kullanarak Kieslowski bu durağan
tempolu, her karesi ayrı bir fotoğraf sergisinde yer
alabilecek filmde sinema dilindeki ustalığını da önümüze
serer. Yeşil filtreyle çekilmiş kent, hastalığı, suçluluğu,
mutsuzluğu, ölümü ifade eder. Acıtır, kaçma isteği
uyandırır ve sabitler perdeye. Reis Çelik’in seçimiyle
programa alınan, Dekalog serisinin beşinci filmi Öldürme
Üzerine Küçük Bir Film vahşi bir cinayetle bir taksi
şoförünü öldüren bir gencin idama uzanan öyküsünü
anlatırken herkesi vicdanıyla baş başa bırakır.
– Eda Günay
A Short Film About Killing is one of the most
outstanding films in world cinema bringing viewers
face-to-face with the veracity of death. The film
confronts the viewers with the stark reality of death in
two different instances (in one case a murder, in the
other an execution), independent of the perpetrator. It is
a masterpiece which questions the concepts of crime
and punishment through a young man, a stranger both
to himself and to the times he is living in. While
avoiding all metaphors, praises, glorifications, and
imageries about the dark side of death, the film shoves
in our face its genuineness, revealing the simplicity,
lowness, and ordinariness of the act of killing, and how
hard it is to actually realise it. To capture the city,
Kieslowski uses green filters, a colour usually associated
with liveliness and nature, often utilised in order to
reinforce the visual representation of positive thoughts.
He shows his mastery in the cinematic language in this
patient film, whose each and every frame can be
displayed in a photography exhibition. Seen through
the green filter, the city symbolises illness, guilt,
unhappiness, and death. It hurts, evokes the desire to
run away but still glues the viewer to the big screen.
A Short Film About Killing is the fifth film in
Kieslowski’s Decalogue series, and was selected to this
section of the festival programme by Reis Çelik. While
retelling the story of the execution of a young man who
has brutally murdered a taxi driver, the film forces
viewers to face their own consciences.
– Eda Günay
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Claude Lanzmann, aslen dokuz buçuk saat süren,
festivalde iki saatlik özel bir versiyonunun gösterileceği
filmini belgesel olarak tanımlamıyor. Derviş Zaim’in
seçimi Shoah modern zamanların en büyük
kötülüklerinden Yahudi soykırımıyla ilgili bir film. Pek çok
mali güçlük, tehditler, fiziksel saldırılar, kütüphane ve
arşivlerde yıllar süren araştırmalar, röportaj yapılacak
Yahudileri, eski Nazileri, Polonyalı köylüleri, Amerikalı
araştırmacıları bulmak için geçen aylar filmin yapımını
Lanzmann için iyice zorlaştırdı… Anlatılardan bazıları
gizlenmiş kameralarla çekildi. Ham çekimlerin toplamı
350 saate ulaştı. Bu çekimler Yahudilerin öldürüldüğü
kampların görüntülerinden ve Lanzmann’ın yürüttüğü
röportajlardan oluşuyor. İlk gösterildiği 1985 yılında cesur
ve yeni yaklaşımıyla birçok övgü alan Shoah’nın özelliği,
Yahudi soykırımının dehşetini tek bir dakika bile arşiv
görüntüsü kullanmadan, yeniden canlandırma, röportaj
ve kilit mekânlarda çekilen sahnelerle –yani bugünün
imgeleriyle– anlatmaya, yönetmenin ifadesiyle trajedinin
“yeniden vücut bulmasına” çalışması. Lanzmann
“İstediğim tarih yapmak değildi” diyor, “Ondan daha
güçlü bir şey inşa etmek istedim. Ve aslında bu film,
günümüze ait görüntüleri kullanarak, geçmişi herhangi
tarihsel bir belgeden daha güçlü bir biçimde hatırlatıyor.”

FİLM GİBİ 30 YIL: DERVİŞ ZAİM
30 YEARS IN FILM: DERVİŞ ZAİM

SHOAH

FRANSA FRANCE / 1985 / DigiBeta / Renkli Colour / 120’
Yönetmen Director: Claude Lanzmann Görüntü Yön. Director of
Photography: Domınıque Chapuıs, Jımmy Glasberg, Wıllıam
Lubtchansky Kurgu Editing: Zıva Postec Yapım Production Co.:
Aleph Fılms, Hıstorıa Fılms Kaynak Print Source: Projet Aladın

Claude Lanzmann
1925’te Fransa’da, Bois Colombes’da doğdu.
Gençliğinde Jean-Paul Sartre’ın öğrencisi oldu.
On sekiz yaşında Komünist Parti’ye ve Fransız
direnişine katıldı ve Auvergne’de savaştı.
Tübingen Üniversitesi’nde felsefe okudu.
Berlin’deki Hür Üniversite’de Fransız edebiyatı ve
felsefe dersleri verdi. Cezayir’deki Fransız
sömürgeciliği karşıtı harekette aktif rol aldı. Halen
baş editör olduğu Sartre’ın Les Temps Modernes (Modern Zamanlar)
dergisinde çalıştı. 1973’te Neden İsrail? adlı ilk belgeselini çekti. Bunu
Yahudi soykırımıyla ilgili en önemli belgesel olan Shoah izledi. Diğer
filmleri Tsahal (1994), Un vivant qui passe / Yaşayan Bir Ziyaretçi
(1997), Sobibór, 14 Octobre 1943, 16 heures / Sobibor (2001).
Born in 1925 in Bois Colombes, France. As a young man, he was
a disciple of philosopher Jean-Paul Sartre. He joined the communist
party and the French resistance at the age of 18, and fought in
Auvergne. He studied philosophy at Tübingen University and
lectured on French literature and philosophy at the Free University
of Berlin. He was active in the movement against French
colonialism in Algeria. He worked for Sartre’s journal, Les Temps
Modernes (Modern Times), of which he is still the chief editor. In
1973 he made his first film, the documentary entitled Pourquoi
Israël? / Why Israel? followed by Shoah, the definitive work on the
Holocaust. His other documentary films are Tsahal (1994), Un
vivant qui passe / A Visitor from the Living (1997), Sobibór, 14 octobre
1943, 16 heures / Sobibor (2001).

Claude Lanzmann does not describe his film as a
documentary. Originally a nine-and-a-half hour film,
a two-hour special version of Shoah will be screened at
the festival. Derviş Zaim’s selection Shoah is about the
greatest evil of modern times, the Holocaust. The
making of Shoah has been a tough ordeal for
Lanzmann, who had huge financial difficulties, threats
to his life, physical assaults, spent years of research in
libraries and archives, months of searches to find the
interviewees: Jewish survivors, former Nazis, Polish
peasants, American scholars… Some of the accounts
were filmed using camouflaged cameras. The film is
made up of visits to the places where Jews were killed –
death camps– and interviews themselves, which totalled
to about 350 hours of recordings. When first released in
1985, the film was noted as a bold new approach,
presenting the horrors of the Holocaust without a single
minute of historical footage, striving instead, in
Lanzmann’s words, “to reincarnate” the Jewish tragedy
by re-enactments, interviews and scenes of significant
places –images of today. “Making a history was not
what I wanted to do,” says Lanzmann, “I wanted to
construct something more powerful than that. And, in
fact, I think that the film, using only images of the
present, evokes the past with far more force than any
historical document.”
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BATAKLIK
LA CIÉNAGA
THE SWAMP
ARJANTİN-İSPANYA ARGENTINA-SPAIN / 2001 / 35 mm / Renkli
Colour / 103’
Yönetmen Director: Lucrecıa Martel Senaryo Screenplay:
Lucrecıa Martel Görüntü Yön. Director of Photography: Hugo
Colace Kurgu Editing: Santıago Rıccı Oyuncular Cast: Gracıela
Borges, Mercedes Morán, Martín Adjemıan, Juan Cruz
Bordeu, Danıel Valenzuela Yapımcı Producer: Lıta Stantıc
Yapım Production Co.: Lıta Stantıc Produccıones S.A. Dünya
Hakları World Sales: Lıta Stantıc Produccıones S.A. Kaynak Print
Source: Park Cırcus

Lucrecıa Martel
1966’da, Arjantin’in kuzeydoğusundaki Salta’da
doğdu. Yeni Arjantin Sineması’nın en tanınmış
yönetmenlerindendir. 1986’da kitle iletişim,
animasyon, sinema ve video eğitimi almak üzere
Buenos Aires’e taşındı. Çocuklar için bir
televizyon dizisi ve uluslararası alanda beğeni
toplayan Rey Muerto (1995) adlı kısa filminin
ardından Encarnación escurra (1998) ve Silvina
Ocampo (1998) adlı belgeselleri çekti. 2002 İstanbul Film
Festivali’nde de gösterilen ilk uzun metrajlı kurmaca filmi La Ciénaga
/ Bataklık (2000) ile uluslararası alanda saygınlık kazandı. La Nina
Santa / Küçük Azize (2004) Altın Palmiye için yarıştı. La mujer sin
cabeza / Başsız Kadın (2008) son filmidir.
Born in Salta, in northwest Argentina in 1966 and moved to
Buenos Aires in 1986 to study social communications, animation,
filmmaking and video. She is considered as one of the most
significant directors of the new Argentine Cinema. She has directed
a children’s television program, as well as the internationally
acclaimed short film Rey Muerto / Dead King (1995) and the
documentaries Encarnación escurra (1998) and Silvina Ocampo
(1998). Her first feature, La Ciénaga (2000) brought her
international repute. La Nina Santa / The Holy Girl (2004) was
nominated for the Palm d’or. La mujer sin cabeza / The Headless
Woman (2008) is her latest feature.

Yeni Milenyum arifesinde herkes kendi felaket
senaryosuyla meşguldü. Dünya sinemasından
Sovyetler’in yıkılışı sonrası değişen güç dengeleri ve yeni
dünya sınırları arasında iyice sıkışan insanlığa dair
öyküler yağarken, 2001’de Bataklık ile Lucrecia Martel
geldi. Reha Erdem’in seçimi olan ve Martel’i 90’ların
sonundan itibaren yükselen Yeni Arjantin Sineması’nın
anahtar figürlerinden biri yapan film, huzursuzluğun yeni
bir dalga gibi olmadığını gösteriyor, sıradan yaşamların
arasındaki gerginliği sızdırarak tekinsiz bir duygu
yaratıyordu. Filmde iki Arjantinli burjuva aile, korkunç
sıcak hava dalgasının etkisiyle kötü bir durumun
mümkün mertebe tadını çıkarmaya çalışır. Ailelerden üstorta sınıftan olanı, kasabalı akrabalarını evlerinde ağırlar.
Tek yaptıkları yatakta uzanmak ya da leş gibi havuzun
yanında dinlenmektir. Çok geçmeden bu kalabalık, itiş
kakış, alkol dolu evdeki durum herkesin sinirini bozar;
bastırılmış aile esrarları açığa çıkar ve uzun sıcak yazın
artırdığı gerginlik, şiddete dönüşmenin eşiğine gelir.
Berlin’de Alfred Bauer En İyi İlk Film Ödülü’nü,
Havana’da da En İyi Yönetmen ve Birincilik Ödülü’nü
kazanan Bataklık, Martel’e göre “dayanışma olasılığı bile
olmadan terk edilmişliğin halini anlatır” ve filmin
karakterleri de terk edilmiştir.
On the eve of the new Millennium, everyone was
preoccupied with their own doomsday scenario. As
world cinema produced a downpour of tales depicting
humanity trapped between the post-Soviet
disequilibrium and the borders of the New World, came
Lucrecia Martel in 2001 with The Swamp. Selected by
Reha Erdem, this feature film that distinguished her as
one of the key figures of the New Argentine Cinema
that followed a rising trend since the end of the 90s
demonstrated that restlessness was not a new wave, and
created an uncanny feeling by seeping the tension
between ordinary lives. The film depicts two families
trying to make the best of a bad situation as they suffer
through a crippling heat wave. The decaying uppermiddle-class family hosts their poor small-town
relatives. Their only hobbies are resting in bed, or
sitting to relax beside the unclean pool. Before long, this
crowded, alcohol-laden, rough-and-tumble domestic
situation strains everyone’s nerves; repressed family
mysteries are exposed and tensions that are laid bare by
the long hot summer threaten to erupt into violence.
Winning the Best First Film Alfred Bauer Prize at
Berlin, and Best Director and First Prize at Havana film
festivals, The Swamp, according to Martel is a film about
“a state of abandonment without the option of
solidarity,” and that the film’s characters are
abandoned.
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KANLI DÜĞÜN
BODAS DE SANGRE
BLOOD WEDDING
İSPANYA SPAIN / 1981 / 35 mm / Renkli Colour / 72’
Yönetmen Director: Carlos Saura Senaryo Screenplay: Alfredo
Manas Özgün Oyun Original Play: Federıco Garcıa Lorca
Görüntü Yön. Director of Photography: Teo Escamılla Koreografi
Coreography: Antonıo Gades Kurgu Editing: Pablo Del Amo
Müzik Music: Emılıo De Dıego Oyuncular Cast: Antonıo Gades,
Crıstına Hoyos, Juan Antonıo, Pılar Cardenas, Carmen
Vıllena, Marısol, Pepe Blanco Yapımcı Producer: Emılıano
Pıedra Kaynak Print Source: Artıfıcıal Eye

Carlos Saura
1932’de Huesca’da doğdu. İspanya’nın en
tanınmış yönetmenlerindendir. Mühendislik
eğitimi gördü. 1950-1953 arasında profesyonel
fotoğrafçılık yaptı. 1952-1957 arasında Madrid’de
sinema eğitimi aldı. Kariyerine, İspanya’da savaş
sonrasının ıstırabına ettiği tanıklığı ve Franco
rejimindeki dalavereleri kayda geçirmek gibi yeni
gerçekçi bir amaçla başladı. Ancak ilk dönem
başarılı filmlerinden Los golfos / Sokak Serserileri (1959) ve La caza /
Av (1965) sansüre uğradı. Flamenko Flamenko (2010) son filmidir.
Born in 1932 in Huesca. He is one of the most well-known
Spanish film directors. He was educated as an engineer. He was a
professional photographer between 1950-1953. He then studied film
in Madrid between 1952-57. He began his career with the neorealist
goal of filming a testimony of post-war misery and manipulations of
life under Franco. Yet, both his early successes, Los golfos / The
Hooligans (1959) and La caza / The Hunt (1965) were censored.
Flamenco Flamenco (2010) is his latest film.
Önemli Filmleri Selected F›lmography
1980 Çabuk, Çabuk Faster, Faster
1981 Kanlı Düğün Blood Wedding
1983 Carmen
1985 Büyülü Aşk El amor brujo
1995 Flamenco
1998 Tango
2007 Fadolar Fados
2009 Bendeniz Don Juan I, Don Giovanni

Saura’nın filmleri görsel medyada dans estetiğinin nasıl
yakalanacağına yönelik üstün bir anlatım yakalarken Kanlı
Düğün de bu kuralı bozmuyor. Serdar Akar tarafından
seçilen bu film, Federico García Lorca’nın Kanlı Düğün
adlı oyununun Antonio Gades ve dans tiyatrosu
tarafından flamenkoya uyarlanışını konu alıyor. Flamenko
tarzında koreografisi yapılan ve sinemaya aktarılan film,
yönetmenin 1980’lerde çektiği flamenko üçlemesinin ilk
filmi. Kanlı Düğün’ü 1983’te Carmen ve 1986’da Büyülü
Aşk izledi. Carlos Saura’nın 2004’te yaşamını yitiren
İspanya’nın en meşhur flamenko dansçısı Antonio
Gades’le giriştiği işbirliği sonucu çekilen bu film ne
flamenkoya bir konu olarak yer veriyor, ne de dans
performanslarından oluşuyor. Aksine, farklı bir
yaklaşımla kostüm ve makyaj odalarında ve prova
salonlarında gerçekleşen provaların kayıtlarına yer
veriyor. Hiçbir isim veya yan öykü de yok. Dansçılar bir
profesyonel gibi kostüm ve makyaj dahil hazırlıklarını
yapıyorlar, müzisyenler enstrümanlarını akort ediyorlar.
Uyarlanan oyunun konusu ise başkasına gizli bir aşk
duyan bir gelinin hikâyesi. Gelin kendi evlilik töreninden
kaçmaya kalkınca damat peşine düşüyor. Sonuç, kocası
ile âşığı arasında geçen bıçaklı bir kavga... Ancak filmin
asıl meselesi bu oyunun melodramatik hikâyesi değil;
bunun yerine bir müzik, sanatsal beklenti, enerji, duygu
ve dans birlikteliği. Gades ve diğer başdansçı Cristina
Hoyos, hayatlarını hiç kuşkusuz flamenkoya adamışlar.
Saura’s films demonstrate a superior handling of how
to capture dance on visual media, and Blood Wedding is
no exception. Selected by Serdar Akar, the film depicts
Antonio Gades and his dance company performing a
flamenco adaptation of Federico García Lorca’s play
Blood Wedding. Directed and choreographed in the
flamenco style, the film is the first instalment of Saura’s
1980s’ flamenco trilogy, and is followed by Carmen
(1983) and El amor brujo (1986). A collaboration
between Carlos Saura, one of Spain’s most revered
directors and Antonio Gades, Spain’s top flamenco
dancer (who died in 2004), the film does not include
flamenco, or is made up of performances, but instead
takes a different approach and records the rehearsal,
taking place in the dressing and makeup rooms, and the
rehearsal hall. There are no names, and there is no
backstory. The dancers prepare like professionals, make
up, dress up, the musicians tune their instruments. The
plot of the play centres on a bride who is secretly in love
with another. When she flees her own wedding party
and her groom chases her, the conclusion is a knife
fight between her husband and her lover. But the main
point of the film is not the melodramatic narrative, but
a blend of music, artistic anticipation, energy, emotion
and dance. Gades’ opposite number is the lead dancer
Cristina Hoyos, and they both have obviously dedicated
their lives to flamenco.
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MEFİSTO
MEPHISTO

MACARİSTAN-ALMANYA HUNGARY-GERMANY / 1981 / 35 mm
Renkli Colour / 144’
Yönetmen Director: István Szabó Senaryo Screenplay: István
Szabó & Peter Dobaı Özgün Roman Original Novel: Klaus Mann
Görüntü Yön. Director of Photography: Lajos Koltaı Kurgu Editing:
Zsuzsa Csakany Müzik Music: Zdenko Tamassy Oyuncular Cast:
Klaus-Marıa Brandauer, Krystyna Janda, Ildıko Bansagı, Karın
Boyd, Chrıstıne Harbort, Rolf Hoppe Yapımcı Producer:
Manfred Durnıok Yapım Production Co.: Mafılm-Objektıv
Studıo Dünya Hakları World Sales: Magyar Fılmunıo

István Szabó
1938’de Budapeşte’de doğdu. En tanınmış
ve en saygın Macar yönetmenlerdendir.
Budapeşte’de Tiyatro ve Sinema Akademisi’nden
mezun oldu. Yapıtlarında çoklukla çağdaş
Macaristan tarihi ve İkinci Dünya Savaşı’nın
etkilerini işler. İlk uzun metrajlı filmi Gündüz
Düşleri Çağı’nı 1964’te çekti. 1981’de Mefisto ile
Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazandı.
Born in 1938 in Budapest. He is the best known and one of the
most critically acclaimed Hungarian directors of our time. He
graduated from the Academy of Theatre and Film Art in Budapest.
He has often in his works focused on contemporary Hungarian
history and the effects of World War 2. He directed his first feature,
The Age of Daydreaming in 1964. He received numerous awards
including the Best Foreign Language Film Oscar for Mephisto in
1981.
Önemli Filmleri Selected Fılmography
1966 Baba Father
1970 Aşk Filmi Lovefilm
1980 Güven Confidence
1985 Albay Redl Colonel Redl
1988 Hanussen
1992 Tatlı Emma, Sevgili Böbe Sweet Emma, Dear Böbe
1999 Gün Işığı Sunshine
2004 Julia Olmak Being Julia

Goethe’nin Faust’unu sahneleyerek Nazi Almanya’sında
hiç beklemediği bir başarıyı ve onunla gelen ikramiyeleri
yakalayan bir tiyatro oyuncu ve yönetmeninin, iktidarın
baskı ve terörü altındaki arkadaşlarıyla, dolayısıyla
kendisiyle nihayet yüzleşmesini anlatıyor Mephisto.
Özgün tiyatro oyunundaki “zavallı şeytan” Mephisto
tiplemesine göndermeyle kurulan Hendrik karakteri,
aynada kendisine, ayna karşısında değilken de
görünmeyen kendi yansımasına hayran. Her anı bir
maske ve bu kimliksiz kimliği ancak sahnede bir anlam
buluyor. Filmin abartılı teatral üslubu Hendrik’in her
daim şov sergileyen kişiliğini kuvvetlendiriyor. Neredeyse
her iç sahnenin olmazsa olmaz aksesuarı aynalar da
seyircileri en mahrem ana sokarak filmin üslubunu oyun
içerisinde oyuna dönüştürüyor! Hendrik’in yönetmen,
belki de idareci olarak başarıya tırmandığı sahnede
oyunculara yaptığı idealist belki de nasyonal sosyalist
konuşma, devamında kullandığı buyurgan ve aşağılayıcı
üslup ve otoriter jestler bir şekilde dönemin gerçek
Mephisto’su olan Hitler’e gönderme! Filminin baş erkek
karakteri Hendrik, özgüven eksikliği yüzünden kariyerine
açgözlülükle ve riyakârca saldırıyor olmasına rağmen, bir
yönüyle de asla kötü bir karakter değil; hatta Göring’in
ona olan hayranlığını kullanarak bir nevi Oskar
Schindler’e dönüştüğü bile söylenebilir. İşte belki de
filmin gerçek sürprizi bu!
– Senem Deniz
Mephisto tells the story of a theatre actor-director, who
attains unexpected success as well as the ensuing extra
bonuses in Nazi Germany by means of Goethe’s play
Faust, and who later confronts his friends under the
repression and terror of the government, thereby finally
with himself. The character of Hendrik, who is created
with allusions to the “poor devil” Mephisto in the
original play, admires himself when he is in front of the
mirror, and when he is not, he admires his unseen
reflection. Moreover, the exaggerated theatrical style of
the film intensifies Hendrik’s personality who performs
a show at all times. Mirrors, which are requisite
accessories for every indoor scene, turn the style of the
film into a play within a play by allowing the audience to
enter the most intimate moment. In the scene where
Hendrik climbs up the ladder of success as a director
and perhaps as a manager, the idealistic and perhaps
national socialist speech he delivers to the actors and his
following bossy and contemptuous manner with
authoritarian gestures are in a way a reference to the
real Mephisto of the era, Hitler! The leading male
character of Mephisto, Hendrik, despite his career for
which he strives greedily and hypocritically due to his
lack of self-confidence, is not evil in one certain way.
It could even be said that by using Göring’s admiration
for him, he transforms into a kind of Oskar Schindler.
Maybe that is the real surprise of the film!
– Senem Deniz
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ANDREY RUBLEV
ANDREY RUBLYOV
ANDREI RUBLIOV
SSCB USSR / 1966 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 185’
Yönetmen Director: Andreı Tarkovskı Senaryo Screenplay: Andrey
Mıkhalkov-Konchalovsky & Andreı Tarkovskı Görüntü Yön.
Director of Photography: Vadım Jusov Kurgu Editing: Lyudmıla
Feıgınova, Olga Shevkunenko, Tatyana Yegorychyova Müzik
Music: Vyacheslav Ovchınnıkov Oyuncular Cast: Anatolı
Solonıtsyn, Ivan Lapıkov, Nıkolaı Grınko, Nıkolaı Sergeyev,
Irma Raush, Nıkolaı Burlyayev, Yurı Nazarov Yapımcı Producer:
Tamara Ogorodnıkova Yapım Production Co.: Mosfılm Kaynak
Print Source: Fılms Sans Frontıères

Andrey Tarkovskı
1932’de doğdu. Sovyet dönemi Rusya’sının en
önemli ve etkili, sinema tarihinin en büyük
sinemacılarından kabul edilir. Moskova’da müzik
ve Arapça eğitimi gördükten sonra Rus sinema
okulu VGIK’da, beş yıl boyunca, başta Mikhail
Romm olmak üzere saygın sinemacılardan
dersler aldı. Aynı zamanda Sibirya’da jeolog
olarak da çalıştı. Filmlerindeki sembolizm sık sık
Sovyet makamları tarafından çarpıtıldı ve baskılara yol açtı. 1984’te,
İtalya’da Nostalghia’yı çektikten sonra Rusya’ya dönmemeye karar
verdi. Bu tarihten sonra tek bir film çekti: Kurban. 1986’da Paris’te
öldü. Gerçekleştirilmiş eserleri yedi uzun metraj, üç kısa öğrenci filmi
ve birkaç oyundan ibarettir.
Born in 1932. He is a Russian movie director, writer, and actor,
regarded as one of the most important and influential filmmakers
of the Soviet era in Russia and one of the greatest in the history of
cinema. He received a classical education in Moscow, studying
Music and Arabic, before training for over five years at the VGIK
film school, studying directly under Mikhail Romm among others.
He also worked as a geologist in Siberia. The symbolism of his films
led to prevarication and occasional suppression by the Soviet
authorities. In 1984, after shooting Nostalghia in Italy, he decided
not to return to Russia. He made only one more film, The Sacrifice,
before dying in Paris in 1986. His canon consists of only seven
features, three student shorts and several stage plays.

Semih Kaplanoğlu’nun seçkiye dahil ettiği, Andrey
Tarkovski’nin destansı başyapıtı Andrey Rublev
1966’da, dönemin Sovyet yönetimi tarafından anında
baskı altına alınmaya çalışıldı. Rusya’nın en büyük ikona
ressamlarından Andrey Rublev’in engin ortaçağ hikâyesi,
resmi görüş uyarınca gösterime çıkmak için fazla
deneysel ve siyasi anlamda hayli karmaşıktı. Yıllarca
sansürün etkisi altında, 39 dakika kısaltılmış versiyonuyla
izleyicisiyle buluştu. Şiddet içeren sahneleri döneme göre
hayli sert bulunmuş olsa da Tarkovski için “yok ediş” her
daim insan doğasında var olmuştu. Öte yandan
sevgisizlik de “hiçlik” veya “kuru gürültü”den ibaretti.
Asla son bulmayacak olan sevgi, tüm değerlerden daha
uzun ömürlüydü. Ingmar Bergman’a göre, Tarkovski’nin
bu efsane başyapıtı “anahtarları önceden kendisine
verilmemiş bir odanın keşfi gibi”dir. Andrey Rublev’in
hikâyesi, Tatar istilasının karşısında “tevekkülle” duran
bir ressamın hikâyesidir. Kendini tanrıya adamış olduğu
için öz varlığından sıyrılmaya çalışarak katettiği yollarda,
tıpkı yönetmen Tarkovski’nin film şeritlerine aktardığı
gibi, o da çeşit çeşit manzarayı hafızasına kazır. Film,
erken 14. yüzyıl panoramasını ve bölünmekte olan
Rusya’nın zor hayat şartlarını siyah-beyaz ve uzun
kaydırma hareketleriyle gösterirken, aslında varoluştaki
kerameti gözler önüne serer.
– Senem Deniz
In 1966, the Soviet authorities of the time launched an
immediate attempt to suppress Andrei Tarkovsky’s
legendary masterpiece, Andrei Rubliov, due to its
individualist perception of life and especially for the
belief it essentially embodies. This expansive account of
the Middle Age of Andrei Rublev, the great Russian
icon painter, was too experimental and politically
complicated to be screened in theatres according to
official policy. Under years of censorship, instead, an
abridged version, thirty nine minutes shorter, met the
audience. Though the scenes of violence were deemed
quite rough then, for Tarkovsky “destruction” had
always existed in human nature. On the other hand,
lack of love was made of “nothingness” or “empty talk”.
Ever-lasting love had a life-span longer than all other
values did. According to Ingmar Bergman, this
legendary work by Tarkovsky is like the discovery of
“a room the keys of which had, until then, never been
given to me.” The story of Andrei Rublev is the tale of
an artist who endures the Tatar Occupation with
“resignation”. Devoted to God, as he makes his way,
trying to emancipate himself from his existential
essence, just like director Tarkovsky does on celluloid
strips, he, too, engraves various scenes into his
memory. Selected by Semih Kaplanoğlu, the film
indeed reveals the existential miracle as it depicts the
fourteenth century panorama and the disintegrating
Russia’s living conditions in black-and-white long-take
pans.
– Senem Deniz
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Mavi Kazak / Atilla Cengiz
Şabas / Selim Akgül, Seren Gel
Sevdim mi Tam Severim / İnan Temelkuran
Sidar / Serhat Karaaslan
Toz Ruhu / Nesimi Yetik
Yozgat Blues / Mahmut Fazıl Coşkun
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MEETINGS ON THE BRIDGE

KÖPRÜDE BULUŞMALAR 2011

Türkiye–Almanya Ortak Yapım Fonu
İstanbul Film Festivali- Köprüde Buluşmalar
Platformu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla, Medienboard Berlin-Brandenburg ve
Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonlarının işbirliği ile
ilk kez bu yıl Türkiye - Almanya Ortak Yapım Film
Geliştirme Fonu’nu gerçekleştirmekten büyük gurur
duyuyor. İki ülke arasındaki kültürel işbirliğini arttırmak
ve ortak yapımları desteklemek amacıyla alanlarında
öncü bu üç kurum tarafından oluşturulan fon toplam
150.000 Euro bütçesi ile çekimine henüz başlanmamış
tüm Türkiye-Almanya ortak yapımlarına açık.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Köprüde Buluşmalar,
İstanbul Film Festivali kapsamında sinema endüstrisinin
buluştuğu bir platform yaratmayı hedefliyor. Avrupa ve
Türkiye’den yapımcı, yönetmen, senarist ve kurum
temsilcilerini bir araya getirerek bu yıl da sinemacılara
yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu
yapmaları için olanaklar yaratmaya ve ortak yapımlar için
zemin hazırlamaya devam ediyor. 10-16 Nisan
tarihlerinde gerçekleşecek olan platform kapsamında
aşağıdaki etkinlikler gerçekleşecek:
Film Geliştirme Atölyesi
Avrupalı sinema profesyonelleri ve dağıtımcılardan
her yıl daha çok ilgi gören Film Geliştirme Atölyesi 13-14
Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl yapılan 99
başvuru arasından seçilen projelerin sahipleri;
yapımcılar, dağıtımcılar ve aralarında Eurimages, ARTE,
Cinelink, Cinemart, Binger Lab, Torino Film Lab ve
Fortissimo Films gibi kurum ve kuruluşların
temsilcilerinin yer aldığı jüri ile birebir görüşmeler
yapacak. Görüşmelerin sonucunda, seçilen projelere
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10.000 ABD Doları
ve Fransız Sinema Merkezi CNC tarafından 10.000 Avro
destek ödülünün yanı sıra Melodika tarafından 25.000 TL
değerinde post prodüksiyon ödülü verilecek. Ayrıca bu yıl
ilk kez, özellikle senaryo doktorluğu konusunda uzman
bir kurum olan Binger Lab tarafından seçilecek bir
projeye 2.500 Euro değerindeki Binger Senaryo
Geliştirme Ödülü verilecek.
Bu yıl Esther Bannenberg (Lumière), Cedomir Kolar
(A.S.A.P), Claire Launay (ARTE), Ellis Driessen
(Fortissimo Films), Gabor Greiner (Filmsboutique),
Marit van den Elshout (Cinemart), Marion Klotz
(Memento), Marten Rabarts (Binger Lab), Mira Staleva
(Sofia Film Lab), Roberto Olla (Eurimages), Savina
Neirotti (Torino Film Lab), Sonja Heinen (Berlinale),
Signe Zellich-Jensen (Holland Film Market) ve Thibault
Bracq (Paris Project) proje sahipleriyle görüşecekler.

Türkiye–Fransa Ortak Yapım Görüşmeleri
Fransa’nın önde gelen sinema kurumları CNC,
Unifrance ve Fransız Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle bu yıl
ilk defa yapılacak olan ve Fransa ile Türkiye’den film
profesyonellerini bir araya getirerek ortak yapımlara
zemin oluşturmayı amaçlayan Türkiye-Fransa Ortak
Yapım Görüşmeleri’nde projeleri seçilen Türkiye’den
sinemacılar, uzun metraj film projelerinin sunumunu
Fransa’dan yapımcı, dağıtımcı ve televizyon, fon
temsilcilerine yapacaklar.
Proje sahipleriyle görüşme yapacak olan Fransız
profesyoneller Ilann Girard (Arsam International), Jean
Piere Gardelli (Bodega Films), Cedomir Kolar (A.S.A.P),
Catherine Dussart (CDP), Elie Meirovitz (EZ Films),
Stéphane Parthenay (Pyramid Productions), Juliette Sol
(Stromboli), Fabienne Agado (Moulin d’Ande), Thibault
Bracq (Paris Project) ve Julien Ezanno (CNC).

İtalyan Sinema Sanayisiyle Buluşmalar
İtalyan Ticaret Merkezi ve Roma MedFilm Festivali
bu yıl 30. İstanbul Film Festivali kapsamında İtalyan
film yapımcıları ile Türkiye’den yabancı film alıcıları,
dağıtımcılar ve Türk televizyon kanalları arasında
karşılıklı işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacı ile
ikili görüşmeler düzenleyecek.
Seminerler
Proje sunumlarının yanı sıra, 12 Nisan Salı Fransız
Kültür Merkezi’nde Türkiye - Fransa ortak yapımları Üç
Maymun (Nuri Bilge Ceylan, 2008) ve çekimlerine Ekim
2011’de başlanması planlanan Sesime Gel (Hüseyin
Karabey) filmlerinin yapımcıları, ortak yapımcıları, CNC
Ortak Yapımlar Yetkilisi Julien Ezanno, TC Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdür
Yardımcısı Hüseyin Ülger’in katılımıyla ortak yapımların
şartları ve yaşanan sorunlar konuşulacak. Aynı gün
yapılacak bir diğer panelde sinemada dijitale geçiş ve
yeni medya seçeneklerinin getirdikleri ile Türkiye ve
Fransa’daki gelişmeler konuşulacak.

Türkiye–Fransa Ortak Yapım Görüşmeleri’ne
katılacak projeler:

Bu yıl Film Projesi Geliştirme Atölyesine seçilen
projeler:
Çekmeköy Underground / Aysim Türkmen
Dönüş / Erol Mintaş
Dünya Ana / Eylem Kaftan, Özay Şahin
Elma, Adem ile Havva / Fatma Bucak, Sergio
Fergnachino
Hemşire / Dilek Çolak
Mavi Dalga / Zeynep Dadak, Merve Kayan
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Abdülaziz ve Eugène / Elfe Uluç
Bahar İsyancıdır / Selma Köksal Çekiç
Daire / Atıl İnanç
Evine Dön / Ömür Atay
Gözümün Nuru / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş
İki Kişilik Dünya / Selim Güneş
Kadın Erkek / Aslı Özge
Kusursuzlar / Ramin Martin, Emine Yıldırım
Vaterland / Feridun Koç
Yola Devam / İsmail Necmi
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In its sixth year, the Meetings on the Bridge Platform
(MoB), aims at creating a meeting point for the film
industry within the frame of the Istanbul Film Festival.
The programme continues to bring together Turkish
and European producers, directors, scriptwriters and
representatives of institutions to provide the
opportunity for Turkish filmmakers to make the first
international presentations of their feature film
projects, and build a platform for co-productions.
Film Development Workshop
Receiving increasing attention from European film
professionals and distributors each year, the Feature
Film Development Workshop will take place on 13-14
April. The producers and directors of the projects
selected from among the 99 projects submitted this
year will be having one-to-one meetings with Esther
Bannenberg (Lumière), Cedomir Kolar (A.S.A.P), Claire
Launay (ARTE), Ellis Driessen (Fortissimo Films),
Gabor Greiner (Filmsboutique), Marit van den Elshout
(Cinemart), Marion Klotz (Memento), Marten Rabarts
(Binger Lab), Mira Staleva (Sofia Film Lab), Roberto
Olla (Eurimages), Savina Neirotti (Torino Film Lab),
Sonja Heinen (Berlinale), Signe Zellich-Jensen
(Holland Film Market) and Thibault Bracq (Paris
Project). At the end of the meetings, the selected
projects will receive 10,000 USD awarded by Ministry
of Culture, 10,000 Euros awarded by CNC, and the
25,000 TL-worth Melodika Post Production support.
Moreover, this year, for the first time, one project will
receive the Binger Lab Script Advisory Scholarship
worth 2,500 Euros.
The projects selected for the workshop are:
Çekmekoy Underground / Aysim Türkmen
The Return / Erol Mintaş
Dünya Ana / Eylem Kaftan, Özay Şahin
Apple, Adam and Eve / Fatma Bucak, Sergio
Fergnachino
The Nurse / Dilek Çolak
The Blue Wave / Zeynep Dadak, Merve Kayan
The Blue Sweater / Atilla Cengiz
Şabas / Selim Akgül, Seren Gel
Atari Kids / İnan Temelkuran
Sidar / Serhat Karaaslan
Spirit of Dust / Nesimi Yetik
Yozgat Blues / Mahmut Fazıl Coşkun

Turkey–Germany Co-production Development Fund
The Istanbul Film Festival–Meetings on the Bridge
Platform, in collaboration with Medienboard BerlinBrandenburg and Hamburg Schleswig Holstein Funds
with the support of the Turkish Ministry of Culture and
Tourism, is proud to set up for the first time this year,
the Turkish and German Co-production Development
Fund. Set up for encouraging new co-productions and
cultural interaction between the two countries, the
fund was formed by these three institutions with a
total budget of 150,000 Euros. The fund is open to
applications of Turkish-German co-productions, which
haven’t started shooting yet.

Seminars
Apart from project presentations there will be a
panel on Turkey–France co-productions with the case
studies of two co-productions Three Monkeys (Nuri
Bilge Ceylan, 2008), Come to My Voice (Hüseyin
Karabey), which will start shooting in October 2011,
with the participation of producers and co-producers,
Julien Ezanno (CNC – Co-productions) and Hüseyin
Ülger (Turkish Ministry of Culture and Tourism). In
the next panel of the day, New Era in Cinema and New
Contexts in New Media will be discussed by the experts
of the topics.

Turkey–France Co-production Meetings
This year, again for the first time, Turkey-France Coproduction Meetings will be organized in cooperation
with CNC, Unifrance and the French Cultural Center,
bringing together film professionals from the two
countries with the purpose of building a platform for coproductions. Filmmakers from Turkey whose projects
were selected will be making their presentations to
Ilann Girard (Arsam International), Jean Piere Gardelli
(Bodega Films), Cedomir Kolar (A.S.A.P), Catherine
Dussart (CDP), Elie Meirovitz (EZ Films), Stéphane
Parthenay (Pyramid Productions), Juliette Sol
(Stromboli), Fabienne Agado (Moulin d’Ande), Thibault
Bracq (Paris Project) ve Julien Ezanno (CNC).
The projects selected for the Turkey–France Coproduction Meetings are:
Abdülaziz and Eugene / Elfe Uluç
Spring Fever / Selma Köksal Çekiç
The Circle / Atıl İnanç
Go Home / Ömür Atay
Eye am / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş
A World for Two / Selim Güneş
Woman and Man / Aslı Özge
The Impeccables / Ramin Martin, Emine Yıldırım
Vaterland / Feridun Koç
Walk on! / İsmail Necmi

Meetings with the Italian Film Industry
The Italian Trade Commission and Rome MedFilm
Festival are organizing B2B meetings between Italian
film producers and Turkish TV channels, film buyers
and distributors during the 30th Istanbul Film Festival.
The aim of these meetings is to initialize possible
cooperation between the film industries of these two
countries.
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KONSER: CLAIRE DENIS FİLM
MÜZİKLERİ 1996-2009
TINDERSTICKS – MÜZİK VE FİLM
CONCERT: CLAIRE DENIS FILM
SCORES 1996-2009
TINDERSTICKS – MUSIC AND FILM

SİNEMA DERSİ: BÉLA TARR
MASTER CLASS: BÉLA TARR

İstanbul Film Festivali, 30. yılında sinema ve müzik
dünyasının önde gelen iki ismini bir araya getiren
benzersiz bir projeye ev sahipliği yapıyor. Fransız
sinemasının “auteur” yönetmenlerinden Claire Denis ve
filmlerinde sık sık beraber çalıştığı İngiliz rock grubu
Tindersticks, İstanbul Film Festivali 30. Yıl Özel Etkinliği
kapsamında İstanbul’da buluşuyor.
Tindersticks, Claire Denis ile işbirliklerinin 15. yıldönümü
vesilesiyle düzenlenen konserde yönetmenin beş
filminden görüntüler eşliğinde, bu filmler için
besteledikleri parçaları seslendirecek. Bu özel projenin
dünya prömiyeri İstanbul’da yapılıyor.
“1995’te bir zaman, Paris’te, ben La Cigalle diye
hatırlıyorum, o Bataclan diyor, emin değilim. Her neyse,
öyle tanıştık, bu iki yerden birinde, bir konser sonrasında.
Her şey böyle başladı, herhalde iyi anlaştık, ortak bir
paydada buluştuk; bu konuda hiç konuşmadık. Bir
röportajında demiş ki, biz onun filmlerini ondan önce
anlıyormuşuz. Belki de bir anlamda doğru söylüyordur.
Ama bence zarafetinden öyle diyor.”
– Stuart Staples
The Istanbul Film Festival in its 30th year features a
unique project that brings together two of the foremost
figures of film and music. French auteur Claire Denis
and British rock group Tindersticks, with whom she has
frequently collaborated, rejoin at this exceptional 30th
year celebration of the Festival.
At the concert celebrating their 15th year in
collaboration, Tindersticks will be performing in
cinematic settings, bringing together the music with the
vocative images from the five films by Claire Denis that
inspired it. This will be the world premiere of a series of
ambitious concerts.
“Sometime in Paris ‘95, I thought it was La Cigalle, she
says it was the Bataclan, I’m not sure. That is where we
met anyway, one of those places, after a concert.
That’s how it all started, maybe we just got on, had
some kind of understanding; we have never really talked
about it. I was told she said in an interview that we
understand her films before she does; maybe that’s true
in some way, but I think she was just being gracious.”
– Stuart Staples

Macar yönetmen Béla Tarr aslında felsefeci olmak
istiyordu; bu mesleği seçmese de sonradan sinemanın
filozofu olarak tanındı. İlk filmleri toplumsal gerçekçilik
akımına uyan, fakirlik ve işçiler hakkında belgeseller oldu.
Zamanla kendi adıyla anılan bir tarz edindi. 1994’te
uluslararası alanda tanınmasını sağlayan 415 dakikalık
efsane yapıt Şeytan Tangosu’nu çekti. Bu yıl festival
programında da yer alan son filmi Torino Atı ile şubat
ayında Berlin Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle
döndü. Çağdaş sinemacılığı baştan başa etkileyen ve
artık film çekmeyeceğini açıklayan bu efsane yönetmen,
festivalde bir ustalık sınıfında sinema üzerine
düşüncelerini bizimle paylaşacak.
Hungarian-born Béla Tarr originally wanted to be a
philosopher, and although his profession is not so, he is
often known as the philosopher of cinema. His film
career took off with documentaries he made on poverty,
and life of workers, maintaining social realism. In time,
he would be known with his own style. To much
international acclaim, he made the 415-minute epic
Satantango in 1994. His latest, The Turin Horse, which
won the Special Jury Prize at Berlin Film Festival in
February, is in the festival programme. A major
influence on contemporary filmmaking, Béla Tarr lately
announced that he will not make films anymore. It is
with great pleasure that we welcome this master to
share his views on film.
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SÖYLEŞİ: CLAUDE LANZMANN
PANEL DISCUSSION:
CLAUDE LANZMANN

SÖYLEŞİ: İSİMSİZ (FİLM)
PANEL DISCUSSION:
UNTITLED (FILM)

20 Türk yönetmenin seçkisinin yer aldığı 30. yıl özel
bölümü için Derviş Zaim’in seçtiği, bir anıt niteliğindeki
Shoah filmi, ilk gösteriminden 25 yıl geçmesine rağmen
öneminden hiçbir şey kaybetmedi. The New York Times’ın
deyimiyle “dünyanın Holokost’a bakışını değiştiren”
önde gelen isimlerden filmin yönetmeni Claude
Lanzmann, gençliğinde direniş hareketine katılan ve bir
dönem Jean Paul Sartre’la birlikte çalışmış bir Fransız
Yahudisi. Shoah’nın iki saatlik bir versiyonunu
gösterilmesi vesilesiyle festivale konuk olacak Lanzmann,
filmin yapım süreci, ilk gösteriminden 25 yıl sonra nasıl
görüldüğü, Holokost’a günümüzde nasıl bakıldığı ve
unutuş kavramı hakkında görüşlerini paylaşacak.

İstanbul Bienali ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle
düzenlenen İsimsiz (Film), 12. İstanbul Bienali’nin
sinema alanındaki bir ön izlemesi. 30. İstanbul Film
Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu işbirliği, bienalin
bugüne kadar görsel sanatlara yaptığı vurguyu daha
geniş bir kültürel alana taşıma isteğinden doğdu. Bu
bölüm kapsamında gösterilen Massillon’un yönetmeni
William E. Jones ve Paris Komünü filminin kurgucusu,
kasting direktörü ve sahne amiri Patrick Watkins
festivalin konuğu olacak ve 12. İstanbul Bienali’nin eş
küratörü Jens Hoffmann’la eylül ayında düzenlenecek
bienal sergisinin bazı kilit kaygılarını da ortaya çıkaran bir
söyleşi yapacak.

Selected by Derviş Zaim to be screened within the
special 30th year section of the festival programme that
includes 20 films chosen by Turkish directors, the
monumental film Shoah has not lost a tiny bit of its
significance over the 25 years of its making. Its director
Claude Lanzmann remains an imminent figure
“transforming the way the world regarded the
Holocost”, according to The New York Times. A French
Jew, who joined the Resistance as a teenager, and a
former colleague of Jean-Paul Sartre, Claude Lanzmann
will be in Istanbul on the occasion of the screening of a
2-hour cut of Shoah within the festival, and he will be
discussing the making of the film, how it is perceived 25
years after its inception, the current views over
Holocaust, and oblivion.

Organised in collaboration with the Istanbul Biennial
and the Istanbul Film Festival, Istanbul (Film) is a
cinematic preview of the 12th Istanbul Biennial.
Realised within the framework of the 30th Istanbul
Film Festival, this collaboration stems from the desire
to widen the Istanbul Biennial beyond its usual focus on
the visual arts into a larger cultural manifestation. The
conversations with William E. Jones (director Massillon)
and Patrick Watkins (editor, casting director and stage
manager La Commune (Paris, 1871)) will specifically
revolve around these films that are both part of this
section, and introduce some of the key concerns of the
exhibition to open in September 2011. The
conversations of William E. Jones and Patrick Watkins
will be made with Jens Hoffmann (co-curator of the
12th Istanbul Biennial).
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SÖYLEŞİ: İSTANBUL İSTANBUL
PANEL DISCUSSION:
ISTANBUL ISTANBUL

SÖYLEŞİ: LEOS CARAX
FILM DISCUSSION: LEOS CARAX

Son on yılda İstanbul, önceki elli yılda değişmediği kadar
değişti; bu hıza kendi de ayak uyduramadı. Finans
merkezi olma hayalinin peşinde tıkanmış bir megakent
olan İstanbul’un dokusu kayboldu, geleneksel “kent”
kavramının da sorgulandığı bir yere dönüştü.
Mahallelerin yerini gökdelenler alıyor, Beyoğlu
dönüşürken Emek Sineması yıkılmak isteniyor, lüks
siteler genişlerken ormanlar hızla yok oluyor, planlanan
yeni köprü kentin su havzalarını yarıyor. Farklı kollardan
gelen ve devam eden değişimin filmlere yansıması
sürpriz değil: Bu yılki festival programında yer alan
Aslıhan Ünaldı’nın Son Sürat: İstanbul ve İmre Azem’in
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir belgeselleri bu
bağlamda yerinde ve zamanında geldi. Bu söyleşide
akademisyenler, yönetmenler, İstanbul sevdalıları, kentin
dönüşümünü, bu değişimin dinamiklerini ve bu
durumun günlük hayatla sanata nasıl yansıdığını
tartışacak.

Avrupa sinemasında önemli bir yere sahip olan,
Köprüüstü Âşıkları ve Kötü Kan gibi filmleriyle tanıdığımız
Fransız yönetmen Leos Carax, bu yıl otuzuncu yaşını
kutlayan İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul’a
geliyor ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film
Merkezi’nde bir sinema söyleşisi gerçekleştiriyor. Fransız
sinemasının sıra dışı yönetmenlerinden, sinemasında
Fransız şiirsel gerçekçiliği ve yeni dalga sinemasının
etkilerini gördüğümüz Carax’ın Kötü Kan filmi “Film Gibi
30 Yıl” bölümünde festival kapsamında gösteriliyor.

In the past ten years, Istanbul has changed much more
than it did in the past fifty years –at a pace that it could
not keep up with. A clogged megacity chasing the
dream of becoming a finance centre, Istanbul lost its
texture, has become a place where the conventional
concept of “city” is questioned. Neighbourhoods are
being demolished to make way for skyscrapers; as
Beyoğlu changes, the historic Emek Movie Theatre is
threatened with demolition; as luxury gated
communities grow, its forests are fast disappearing; the
planned new bridge cuts through the city’s water
reservoirs. It comes as no surprise for films to tackle
this brutal transformation: This year’s festival
programme includes Aslıhan Ünaldı’s film Overdrive:
Istanbul in the New Millennium and İmre Azem’s
Ecumenopolis: City Without Limits, which are quite
timely and fitting in this context. Academicians,
directors, and lovers of Istanbul will explore the city’s
transformation, its dynamics and its reflections on daily
life and art.

A significant figure in European cinema, the creator of
Les amants du pont neuf / The Lovers on the Bridge and
Mauvais sang / Bad Blood, will visit Istanbul and the
Festival in honour of the 30th edition of the Istanbul
Film Festival to have a film chat with his followers at
Mithat Alam Film Center Boğaziçi University. An
extraordinary filmmaker whose cinema reflects French
poetic realism and the Nouvelle Vague, Carax’s Bad
Blood will be screened at the festival within the “30
Years in Film” section of the programme.
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+90 Film Yapım
Asmalımescit Mah. Nergis Sok. No: 8/7
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 76 44
F: +90 212 245 73 97
scakarer@superonline.com
2 Team Productions
12 Rival Street, Tel Aviv 67778, Israel
T: +972 3 687 51 11
haim.2team@gmail.com
A Jon Kilik Production
603 Greenwich Street
New York, NY 10014, USA
T: +1 212 595 22 06
AB Svensk Filmindustri
Greta Garbos väg 13
SE-16986 Stockholm, Sweden
T: +46 8 680 35 00
F: +46 8 710 44 60
international@sf.se
Ağustos Film
Barbaros Mah. Denizmen Sok. No: 21/2
Üsküdar-İstanbul-Turkey
T: +90 216 651 86 45
F: +90 216 651 86 49
nur@agustos.com
Ajans 21
İnönü Cad. No: 59/7 Ankara Palas
Gümüşsuyu-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 15 27
F: +90 212 244 52 22
ajans@ajans21.com

Anarchist’s Convention Inc.
21013th Street, Hoboken NJ 07030, USA
T & F: +1 201 222 21 76
maggie@anarchistsconvention.com
Arbor Films Ltd.
31 Eyre Street Hill
London EC1R 5EW, England
T: +44 207 713 14 00
tracy@moonspunfilms.com
Argonauts Productions S.A.
27 Zaimi Str. 10682 Athens
Greece
T: +30 210 82 57 177
F: +30 210 82 57 178
mtsiga@argonautsproductions.gr
Asghar Farhadi
2220, 7th St. Kharaz Ave.
Zarafshan Ave. Lot 4 Shahrak-e Cars
Tehran, Iran
T: +98 21 88 08 15 92
as_farhadi@yahoo.com
Asi Film Yapım
Elmadağ Cad. No: 14
Taksim-İstanbul-Turkey
T: +90 212 225 39 44
F: +90 212 225 49 41
info@asifilm.com
Art Commissioners Spain
Paseo de la Castellana
13 28046 Madrid, Spain
T: +34 91 449 09 61
F: +34 91 570 98 64
antonio@artcommissioners.com

Alfama Films
176 rue du Temple
75003 Paris, France
T: +33 1 42 01 07 05
F: +33 1 42 01 08 30
alfamafilms@orange.fr

Art Commissioners UK
Riverside One, 22 Hester Road
London SW11 4AN, England
T: +44 207 801 09 33
F: +44 207 801 94 48

All Rise Films
T: +1 916 333 87 06
F: +1 801 607 87 35
ldamparo@gmail.com

Arthouse Films
T: +1 646 259 41 23
F: +1 212 202 35 38
info@arthousefilmsonline.com

Almega Projects
6 Newburgh Street
London W1F 7RQ, England
T: +44 207 479 74 10
F: +44 207 287 46 28
info@almegaprojects.net

Arti Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Kamil Bey Apt. No: 14/3
34433 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 293 13 93
F: +90 212 293 09 00
turker@artiproductions.com

The American Film Company
2415 Main Street, 2nd floor
c/o Business Affairs, Inc.
Santa Monica, CA 90405, USA
T: +1 310 664 19 99
info@americanfilmco.com
Amoeba Film
c/o B+W Film Ltd.
53 Greet Street
London W7D 3DR, England
T: +44 207 287 42 23
officesophiefiennes@gmail.com

ART for The World Europa
Via G.B. Piranesi, 10
20137 Milano, Italy
T: +39 2 365 248 81
Asghar Farhadi
2220, 7th St. Kharaz Ave.
Zarafshan Ave. Lot 4 Shahrak-e Cars
Tehran, Iran
T: +98 21 88 08 15 92
as_farhadi@yahoo.com
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Aslıhan Ünaldı
Soyak Ayışığı Sitesi A7/2
Kandilli-Üsküdar
34684 İstanbul-Turkey
T: +90 533 260 59 28
aslihan.unaldi@gmail.com
Asmik Ace Entertainment
Roppongi 6-1-24, Minato-ku
106-8553 Tokyo, Japan
T: +81 3 54 13 43 52
F: +81 3 54 13 28 43
joe@asmik-ace.co.jp
Assassin Films Ltd.
74 Holland Park
London W11 3SL, England
T: +44 207 706 835
F: +44 87 0167 29 81
ludwin@dircon.co.uk
Asya Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5/1B
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 41 71
F: +90 212 293 34 98
info@asyafilm.com.tr
Atacama Productions
8-10, rue Titon
75011 Paris, France
T: +33 1 43 72 47 66
atacama05@wanadoo.fr
Atlantik Film
Üst Zeren Sok. No: 2
1. Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 278 36 11
F: +90 212 278 19 71
claudine@atlantikfilm.com
Aydın Orak
Bostan Mah. Dilbaz Sok. No: 2/1
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 535 685 26 06
orakaydin@gmail.com
Aziz Çapkurt
Atmaca Sok. No: 4-1
Namık Kemal Mah.
Ümraniye-İstanbul-Turkey
T: +90 536 449 60 37
capkurtaziz@hotmail.com
Bac Films
88, rue de la folie Méricourt
75011 Paris, France
T: +33 1 53 53 52 39
F: +33 1 53 53 06 70
Banana Film Production
Ul. Briselska 17, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
T: 212 995 22 27
christina.kallas@web.de

Basilisk Communications Ltd.
Suite 323 Kemp House, 152-160 City Road
London EC1V 2NX, England
T: +44 207 566 40 65
BBC Worldwide
Media Centre
201 Wood Lane
London W12 7TQ, England
T: +44 208 433 20 00
F: +44 208 749 05 38
Beta Cinema
Gruenwalder Weg 28d
82041 Oberhaching
Munich, Germany
T: +49 89 67 34 69 - 80
F: +49 89 67 34 69 - 888
beta@betacinema.com
BFI (British Film Institute)
21 Stephen Street
London W1P 2LN, England
T: +44 207 957 47 09
F: +44 207 580 58 30
Bir Film
Sıraselviler Cad.
Liva Sok. Vakıf Palas Apt. No: 3/3
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 82 04
F: +90 212 251 82 05
info@birfilm.com
Bliss
40, rue de l’Echiquier
75010 Paris, France
T: +33 1 49 49 59 60
F: +33 1 49 49 59 69
guy@bliss.fr
Bluelight
231 Portobello Road
London W11 1LT, England
T: +44 207 792 97 91
BSK Yapım
Sıraselviler Cad. Yeni Yuva Sok.
Ensar Apt. No: 38 K: 2 D: 3
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 16 29
F: +90 212 282 80 06
info@bskyapim.com
BulBul Film
Høyåsveien 24
Sandefjord 3216, Norway
T: +47 33 46 48 95
odysse@online.no
Bulut Film
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film
Merkezi
Güney Kampüs, Bebek-İstanbul-Turkey
T: +90 212 287 19 49
F: +90 212 287 70 68
info@bulutfilm.com

Calinos Entertainment
Gümüşsuyu Mah. İnonü Cad.
Mithatpaşa Apt. No: 48/8
34437 Taksim-İstanbul-Turkey
T: +90 212 243 64 40
F: +90 212 249 74 08
Cat & Docs
18 rue Quincampoix#133
75004 Paris, France
T: +33 1 44 59 63 53
cat@catndocs.com
Cattleya SRL
Piazzale Valerio Massimo 7/8
00162 Rome, Italy
T: +39 06 367 201
Karen@cattleya.it
Celluloid Dreams
2 rue Turgot
75009 Paris, France
T: +33 1 49 70 03 70
F: +33 1 49 70 03 71
info@celluloid-dreams.com
Cemil Oğuz
Serasker Cad. Osman Ağa Mah.
Arayıcıbaşı Sok. No: 30/2
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 533 474 25 51
cemilo@diyarname.com
Cinecitta
Via Tuscolana 1055
00173 Rome, Italy
T: +39 6 722 86 230
F: +39 6 722 24 93
Cinekdoque
José Ellauri 973 piso 1005
11300 Montevideo, Uruguay
T: +59 899 05 56 99
contact@cinekdoque.com
Cinetic Media Inc.
555 West 25th St. (4th Floor)
New York, NY 10001, USA
T: +1 212 204 79 79
F: +1 212 204 79 80
CJ Entertainment
17th Fl., CJ E&M Center
1606 Sangam-dong, Mapo-gu
Seoul 121-904, Korea
T: +82 2 371 61 14
F: +82 2 371 63 40
Clap Filmes
Praça Luis de Camões, nº36, 2º esq.
1200-243 Lisboa, Portugal
T: +351 213 25 58 00
F: +351 213 42 87 30
geral.clap@clapfilmes.pt
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Compass Film
Compass Film Srl
Via Giuseppe Ferrari
35 - 00195 Rome, Italy
T: +39 06 322 67 09
F: +39 06 360 00 950
barbara.varani@movie-time.it
ContentFilm International
19 Heddon Street
London W1B 4BG, England
T: +44 207 851 65 00
F: +44 207 851 65 06
Coproduction Office
Mommsenstr 27
10629 Berlin, Germany
T: +49 30 32 77 78 774
F: +49 30 323 20 91
festivals@coproductionoffice.eu
Coproduction Office
24, rue Lamartine
75009 Paris, France
T: +33 1 56 02 60 00
F: +33 1 56 02 60 01
sales@coproductionoffice.eu
Creative Differences Productions Inc.
4640 Lankershim Boulevard, Suite 201
North Hollywood, CA 91602, USA
T: +1 818 432 42 00
F: +1 818 432 43 01
aanderson@cdtvmail.com
D Productions
Doğan TV Center
34204 Bağcılar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 413 59 00
F: +90 212 413 59 99
skartal@dpro.com.tr
Daniel Cockburn
zero@zeroFunction.com
Danish Film Institute
Gothersgade 55
DK - 1123 Copenhagen K
Denmark
Deniz Çınar
Keklikpınarı Mah.
900. Cadde 905 Sok. No: 10/10
Dikmen-Ankara-Turkey
T: +90 536 375 62 93
denizcinar28@gmail.com
Deniz Film
Batarya Sok. No: 9 D: 3
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 535 935 21 88
erdenkiral@yahoo.com
Doc & Film International
13 rue Portefoin
75003 Paris, France
T: +33 1 42 77 56 87
F: +33 1 42 77 36 56
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DR TV, International Sales
DR Byen, Emil Holms Kanal 20
0999 Kopenhagen C, Denmark
drsales@dr.dk

The Film Collaborative
137 N. Larchmont Blvd., #606
Los Angeles, CA 90004, USA
T: +1 323 466 35 36

Drama İstanbul Film Yapım
Tomtom Mah. Örtmealtı Sok. No: 28/4
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 293 21 92
F: +90 212 291 23 92
iletisim@dramaistanbul.com.tr

Filma Ltd.
Zeytinoğlu Cad.
Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D: 6
34335 Akatlar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 352 09 60
F: +90 212 352 09 65
info@filma.com.tr

Elle Driver
66 rue Miromesnil
75008 Paris, France
T: +33 1 56 43 48 78
F: +33 1 45 61 46 08
eva@elledriver.eu
Enrica Antonioni
F: +39 06 333 19 88
Entertainment One Films International
175 Bloor Street East Suite 1400, North
Tower
Toronto, Ontario M4W 3R8, Canada
T: +1 416 646 24 00
F: +1 416 646 23 99
internationalsales@e1ent.com
Etoile Pictures
7-2204, Upper East Side, 6 Dongsihuan Beilu
Chaoyang, Beijing 100016, China
T: +86 136 81 05 99 00
jkam@pobox.com
Europa Corp
137 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
T: +33 1 53 83 03 03
F: +33 1 53 83 03 04
contact@europacorp.com
Fábula
Holanda 3017, Nunoa
7770057 Santiago, Chile
T: +562 344 09 08
F: +569 205 42 50
juandedios@fabula.cl
The Festival Agency
office@thefestivalagency.com
Fidélité Productions
8, rue Lincoln
75008 Paris, France
T: +33 1 55 34 98 08
F: +33 1 55 34 98 10
contact@fidelite.fr
FiGa Films
3925 Cazador Street
Los Angeles, CA 90065, USA
T: +1 323 309 48 56
Film Clinic
141 (A) Cornishe El Nile, 9th Floor
Maadi, Cairo, Egypt
T: +202 252 680 50
F: +202 252 680 14
info@film-clinic.com

Filma Pictures
T: + 82 2 34 45 89 90
filmacom@paran.com
Filmes Do Tejo II
Av. Da Liberdade 85
3° Dto 1250-140 Lisbonne, Portugal
T: +35 12 13 23 44 01
filmesdotejo@filmesdotejo.pt
Filmik Production
Kazancı Yokuşu 14/6
Cihangir-Beyoğlu
34433 İstanbul-Turkey
T: +90 212 243 29 69
filmik@filmikproduksiyon.com
Filmkameratene AS
Dronningensgt. 8A
Box 629 Sentrum
N-0106 Oslo, Norway
T: +47 23 35 53 00
F: +47 23 35 53 01
film@filmkameratene.no
Films Boutique
Skalitzer Str. 54A
10997 Berlin, Germany
T: +49 30 69 53 78 50
info@filmsboutique.com
Goalpost Film
Suite 2, 73 Battersea Rise
Clapham Junction
London SW11 1HN, England
T: +44 207 585 32 30
jess@goalpostfilm.com
Golden Network Asia Limited
T: +852 27 51 18 86
F: +852 27 50 48 62
Les Films du Losange
22, avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris, France
T: +33 1 44 43 87 10
F: +33 1 49 52 06 40
Les Films du Fleuve
Quai de Gaulle 13 - 4020 Liège, Belgium
T: + 32 4 349 56 90
F: + 32 4 349 56 96
Les Films du Worso
13, rue de l’Abbé Gregoire
75006 Paris, France
info@lesfilmsduworso.com
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Films Sans Frontières
70 Boulevard Sébastopol
75003 Paris, France
T: +33 1 42 77 01 24
F: +33 1 42 77 42 66
fsf.distrib@free.fr

HanWay Films
24 Hanway Street
London W1T 1UH, England
T: +44 207 290 07 50
F: +44 207 290 07 51
info@hanwayfilms.com

Imagina International Sales
Ctra. Fuencarral-Alcobendas
Km. 12,450 28049 Madrid, Spain
T: +34 91 728 57 38
F: +34 91 728 57 39
info@imaginasales.tv

Filmür Ltd. Şti.
Hamalbaşı Cad. Aydoğanlar Apt. No: 4 K: 5
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 252 57 00
F: +90 212 249 38 88
yetikan@hotmail.com

Haos Film
T: +30 210 322 24 66
info@haosfilm.com

Insomnia World Sales
50 bis, rue de la Mare
75020 Paris, France
T: +33 1 43 58 08 04
F: +33 1 43 58 09 32

Finecut
4F Incline Bldg, 891-37
Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul
135-280, Korea
T: +82 2 569 87 77
F: +82 2 569 94 66
cineinfo@finecut.co.fr
Focus Features International
65 Bleecker Street, 3rd Floor
New York, NY 10012, USA
T: +1 212 539 40 00
F: +1 212 539 40 99
info@focusfeatures.com
Fortissimo Films
Van Diemenstraat 100
1013 CN Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 627 32 15
F: +31 20 626 11 55
info@fortissimo.nl
www.fortissimo.nl
Fox Searchlight Pictures
10221 West Pico Boulevard
Building 38, Room 222
Los Angeles CA 90035, USA
T: +1 310 369 15 25
Funny Balloons
4 bis, rue Saint Sauveur
75002 Paris, France
T: +33 1 40 13 05 84
F: +33 1 42 33 34 99
info@funny-balloons.com
Gaia Films
York Street Productions Int’l Ltd.
c/o Studio Hamburg GmbH
Jenfelder Allee 80
22039 Hamburg, Germany
T: +49 40 66 88 47 85
Gaumont
30 avenue Charles de Gaulle
Neuilly-sur-seine 92200, France
T: +33 1 46 43 20 00
F: +33 1 46 43 20 33
Greek Film Center
7 Dionysiou Areopagitou Str.
11742 Athens, Greece
T: +30 210 36 78 500
info@gfc.gr

Harmony Film Production
Uskorz Maly 6A, 56-100 Wolow
Poland
T: +48 504 691 491
harmonyfilm@gmail.com
Herrick Entertainment
2295 Corporate Blvd. N.W.
Suite 222, Boca Raton, FL 33431
USA
T: +1 561 241 98 80
F: +1 561 24198 87
nh@herrickco.com
Hollywood Classics
Linton House, 39/51 Highgate Road
London NW5 1RT, England
T: +44 207 424 72 80
F: +44 207 428 89 36
HY Film Yapımcılık
Vişnezade Mah.
Şenlikdede Dere Sok. No: 10/1 D: 6
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 535 315 16 09
hatyak@gmail.com
ICAIC
Calle 23 No. 1155
e/ 10 y 12, Vedado. C.p. 10400
Ciudad de la Habana, Cuba
T: +53 783 82 856
F: +53 528 120 90
Icelandic Film Centre
Hverfisgata 54
101 Reykjavík / Iceland
Telephone +354562 3580
F +354 562 7171
christof@icelandicfilmcentre.is
Icon Entertainment International
Charlotte Bldg. 17 Gresse Street
London W1T 1QL, England
T: +44 207 927 69 00
F: +44 207 927 69 01
ısabelle@icon-entertainment.co.uk
IM Global
8322 Beverly Boulevard
Suite 300, Los Angeles CA 90048, USA
T: +1 310 286 72 00
F: +1 310 286 72 10
info@imglobalfilm.com

Institut Français
1 bis, Avenue de Villars
75007 Paris, France
T: +33 1 53 69 33 42
F: +33 1 53 69 32 52
Intramovies Srl
Via E. Manfredi, 15
00197 Rome, Italy
T: +39 06 80 77 252
F: +39 06 80 76 156
www.intramovies.com
İki Film
P.K. 139 34431
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 539 734 44 43
hakki.kurtulus@ikifilm.com
İkon Film
Balo Sok. No: 39
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 34 16
F: +90 212 251 83 29
annie.pertan@gmail.com
İşler Prodüksiyon
İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah.
No: 166 D: 46
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 245 52 01
F: +90 212 245 52 02
info@isler.tv
Jan Medya
Çukur Mah. Geniş Yokuş Sok.
No: 18/1 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 235 95 63
derinnehir6@hotmail.com
Jet Tone Productions Ltd.
21/F Pak Lok Commercial Centre
180 Tung Lo Wan Road Causeway Bay
Hong Kong
T: +852 233 61 102
F: +852 233 79 849
Karaçelik Film Yapım
Boğazkesen Cad. Hacımimi Mah. No: 21
Aydın Han K: 1
Tophane-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +81 80 34 05 29 43
enginyenidunya@mantarfilm.com
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Karıncalar Film Yapım
Firuzağa Mah. Süngü Sok.
Süngü Apt. No: 1/2
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 86 30
F: +90 212 292 78 59
sedat@karincalaryapim.com
Kaz Film Yapımcılık Ltd.
İmam Adnan Sok. No: 8
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 293 68 00
F: +90 212 249 80 06
kazfilm1@gmail.com
Kinowelt GmbH
Karl-Tauchnitz-Straße 10
04107 Leipzig, Germany
T: +49 341 35 596 412
F: +49 341 35 596 419
Koncern TV-og Filmproduktion A/S
Esromgade 15, opg. 1,5
2200 Kopenhagen N, Denmark
concern@koncern.dk
Kutu Film
Faik Paşa Yokuşu No: 37/6
Çukurcuma-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 257 62 00
F: +90 212 358 22 70
ilksenbasarir@gmail.com
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Telif Hakları ve Sinema
Genel Müdürlüğü
Anafartalar Cad. Eski Adliye Binası No: 67
06250 Ulus-Ankara-Turkey
T: +90 312 341 53 90
F: +90 312 309 07 79
Latido
c/Veneras 9-6°
28013 Madrid, Spain
T: +34 9 15 47 77 88
F: +34 9 15 48 88 78
Laura Ragsdale, USA
Laura.ragsdale@gmail.com
Liao Ning Film Studio
60, Nan Shi Ma Lu
He Ping District, Shen Yang
Liao Ning, China
T: +86 24 23 52 43 32
Lichtblick Media GmbH
Hagelberger Str. 57
D-10965 Berlin, Germany
T: +49 30 841 10 310
F: +49 30 841 10 308
heisler@lichtblick-media.com
Lita Stantic Producciones S.A.
El Salvador 5936, C1414BQL
Buenos Aires, Argentina
info@litastantic.com.ar
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Love Streams agnès b. Productions
17, rue Dieu - 75010 Paris
T: +33 1 53 38 43 45
F: +33 1 53 38 43 49
Machete Produccioes
Av. Division del Notre #2462-Piso 8
Col. Portales, Del.Benito Juarez
C.P. 03300 Mexico, D.F., Mexico
T: +52 55 55 10 19 52
machetteproducciones@yahoo.com
Magnolia Pictures
49 West 27th Street
7th Floor, New York, NY 10001, USA
T: +1 212 924 67 01
T: +1 212 924 67 42
Magyar Filmunio
Városligeti fasor 38
H-1068 Budapest, Hungary
T: +36 1 351 77 60
F: +36 1 352 67 34
annamaria.basa@filmunio.hu
Ma.Ja.De Fiction
Marienplatz 1
D-04103 Leipzig, Germany
T: +49 30 843 06 166
berlin@majade.de
www.majade.de
Maker Arts
Dr. Refik Saydam Cad.
Müselles Apt. No:21/7
Şişhane 34430
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 252 81 39
F: +90 212 252 24 19
ahmetyazman@gmail.com
Mandragora
12 A, Docentilor Str., Ap. 3,
011403 Bucharest, Romania
T: +40 21 222 05 58
F: +40 21 222 05 57
anca@mandragora.ro
Marathon Film
Sıraselviler Cad. No: 78 D: 2
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 82 52
F: +90 244 82 50
marathon@superonline.com
Maretazo Cine
Av. Libertadores
669-San Isidro, Lima 27, Peru
T: +51 1 447 31 42
daniel@maretazocine.pe
Marie Losier
info@balladofgenesisandladyjaye.com
(genesis)
Mars Entertainment Group
Aydın Sok. 4/7 Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 281 01 42
F: +90 212 270 55 58

Mars Production
Sıraselviler Cad. No: 78 K :1 D : 2
34433 Cihangir-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 82 52
F: +90 212 244 82 50
imre.tezel@marsfilm.net
Matanza Cine
Medrano 1313 (C1179AAZ)
Buenos Aires, Argentina
T: +54 11 48 65 83 60
agustina@matanzacine.com.ar
The Match Factory
Balthasarstrasse 79-81
50670 Cologne, Germany
T: +49 (0) 221 53 97 09-0
F: +49 (0) 221 53 97 09-10
info@matchfactory.com
Maya Film
THY Sitesi C-1 Blok D: 16
Ulus-İstanbul-Turkey
T&F: +90 212 261 29 68
canan.evcimen@hotmail.com
Medit GmbH
Kreuzbergstrasse 30
10965 Berlin, Germany
T: +49 30 780 964 10
F: + 49 30 780 964 40
nakpinar@medit-media.de
Medyavizyon
Cumhuriyet Cad.
Pegasus Evi No: 26/4
Harbiye-İstanbul-Turkey
T: +90 212 296 05 05
F: +90 212 296 65 67
Mehmet Güleryüz
Ergenekon Cad. No: 10/7
Ahmetbey Plaza
Osmanbey-İstanbul-Turkey
T: +90 212 230 15 08
guleryuzm@gmail.com
Memento Films International
9, cité Paradis
75010 Paris, France
T: +33 1 53 34 90 20
sales@memento-films.com
Menuet
Ferdinand Lousbergskaai 105
BE-9000 Ghent, Belgium
T: +32 9 235 73 70
F: +32 9 235 73 79
info@menuet.be
micro_scope
55 Mont-Royal Ouest, Suite 802
Montreal, QC H2T 2S6, Canada
T: +1 514 844 45 54
F: +1 514 844 41 12
luc@micro-scope.ca
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sinema-TV Merkezi
Kışlaönü, Beşiktaş
80700 İstanbul-Turkey
T: +90 212 274 98 70
F: +90 212 211 65 99
sinematv@msgsu.edu.tr
Mirovision Inc.
6F. Shinwa Bldg. 635-1 Hannam-dong
Yongsan-gu, Seoul 140-887, Korea
T: +82 2 3443 2553
F: +82 2 3443 4842
rae@mirovision.com
MK2
55 rue Traversière
75012 Paris, France
T: + 33 1 44 67 30 00
F: +33 1 43 41 32 30
Mor Prodüksiyon
Büyükdere Mah. Hacet Sok. No: 12 D: 6
Sarıyer-İstanbul-Turkey
T: +90 535 302 44 42
Korkmazk69@hotmail.com
Morena Films
Calle Fernando VI, 17-2°Dcha
28004 Madrid, Spain
T: +34 91 700 27 80
F: +34 91 319 44 32
jgordon@morenafilms.com
Most Production
Beyazgül Cad. Eğlence Sokak No: 6
Arnavutköy 34345 İstanbul-Turkey
T: +90 212 257 62 00
F: +90 212 358 22 70
info@mostproduction.com
Murat Özçelik
Söylev Sok. 12-9
Basınevleri-Keçiören-Ankara-Turkey
T: +90 533 511 35 62
determin5@gmail.com
Myriad Pictures
3015 Main Street, Suite 400
Santa Monica, CA 90405, USA
T: +1 310 279 40 00
F:+1 310 279 40 01
info@myriadpictures.com
Nar Film
Caferağa Mah. Sarrafali Sok. No: 25/3
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 216 418 42 06
F: +90 216 336 26 34
selimgunturkun@narfilm.com
National Film Board of Canada
3155, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4N 2N4, Canada

Necla Algan
Yıldız Mah. Çitlenbik Sok.
Funda Apt. 27/3
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 227 02 24
neclaalgan@hotmail.com

Park Ex Pictures
1001 Rue Lenoir, Suite B-237
Montreal, QC H4C 2Z6, Canada
T: +1 514 933 41 33
F: +1 514 933 31 99
andrew@parkexpictures.ca

Neue Road Movies GmbH
Münzstr. 15, D-10178 Berlin
Germany
T: +49 30 814 52 93 50
F: +49 30 814 52 93 75
office@neueroadmovies.com

Participant Media
335 N Maple Dr. Suite 245
Beverly Hills, USA
T: +1 310 246 77 16
yelena@participantmedia.com

New Yorker Films
220 East 23rd Street Suite 409
New York, NY 10010, USA
T: +1 212 645 46 00
F: +1 212 683 68 06
Nirvana Film Productions
9 Wardell Close
London NW7 2LG, England
T: +44 208 906 88 29
NTV
Büyükdere Caddesi No: 245/A
USO Center 34398 Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 335 40 36
Number 9 Films
Linton House 1st Floor
24 Wells St, London W1T 3PH
England
T: +44 207 323 40 60
F: +44 207 323 04 56
info@number9films.co.uk
Oberón Cinematográfica S.A.
Aragó 217 5è
08007 Barcelona, Spain
T: +34 93 451 25 60
F: +34 93 451 51 40
oberon@oberoncinematografica.com
Octagon Films
Ardmore Studios, Herbert Road,
Bray, Co. Wicklow, Ireland
T: +35 312 769 468
F: +35 312 769 471
aaron@metro.iol.ie

Parts and Labor
177 North 10th Street, Suite F
NY 11211 Brooklyn, USA
T: +1 917 747 07 47
jay@population2.com
RamondaParis
91 rue de Ménilmontant
Maison fond de cour
75020 Paris, France
T: +33 6 62 01 32 41
pramonda@gmail.com
Passion Pictures
County House
33-34 Rathbone Place
London W1T 1JN, England
T: +44 207 323 99 33
F: +44 207 323 90 30
info@passion-pictures.com
Pathé Distribution
2, rue Lammenais
75008 Paris, France
T: +33 1 71 72 32 30
F: +33 1 71 72 32 60
Pathé International
6 Ramillies Street
London W1F 7TY, England
T: +44 207 323 51 51
F: +44 207 631 35 68
Perfect
Meşrudiyet Cad. Selanik Sok. No: 41/1
Kızılay-Ankara-Turkey
T: +312 418 64 67
savasbaykal@ymail.com

Le Pacte
5, rue Darcet
75017 Paris, France
T: +33 1 44 69 59 45
F: +33 1 44 69 59 42

Pierre Grise Productions
52, rue Charlot
75003 Paris, France
T: +33 1 40 27 99 06
Pierre-grise-productions@wanadoo.fr

Pallas Film GmbH
Mansfelder Strass 56
06108 Halle (Saale), Germany
T: +49 345 67 87 323
F: +49 345 67 87 325
office@pallasfilm.de

Pili Films
16, passage du Monténégro
75019 Paris, France
T: +33 1 42 64 57 90
fstern@pilifilms.fr
www.pilifilms.fr

Park Circus
1 Park Terrace
Glasgow G3 6BY, England
T: +44 141 332 21 75
F: +44 141 332 21 33
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Pine House Film
Hwajung Academy Tower, Suite 701
968-2 Hwajung-dong, Dukyang-gu
Goyang City, Gyunggi Province
South Korea
T: +82 31 967 13 22
F: +82 31 967 13 23
pinehouse09@gmail.com
Primo Filmes
Rua Isabel de Castela, 141 Vila Beatriz
Sao Paulo 05445-000, Brazil
T: +55 11 36 42 16 66
matias@primofilmes.net
Les Productions du Tresor
12 rue Barbette
75003 Paris, France
T: +33 1 43 38 48 84
F: +33 1 43 38 16 10
aa@productionsdutresor.com
Progress Film-Verleih GmbH
Immanuelkirchstr. 14b
10405 Berlin, Germany
T: +49 30 24 003-451
F: +49 30 24 003-459
Projet Aladin
8, rue de Prague
75012 Paris, France
T: + 33 1 43 07 25 76
F: +33 1 43 07 73 27
info@projetaladin.org
Pyramide International
5 rue du Chevalier de Saint George
75008 Paris, France
T: +33 1 42 96 02 20
F: +33 1 40 20 05 51
distribution@pyramidefilms.com
Pusula Film
Devrim Mah. 3771/2 Sok. No: 6
Doğan Sitesi C Blok K: 4 D: 15
Karabağlar-İzmir-Turkey
T&F: +90 232 271 56 51
info@pusulafilm.com
Ramin Goudarzinejad
culdesac2010@gmail.com
ramin.goudarzinejad@googlemail.com
RAI Trade S.p.A
Area Cinema e TV
Via Umberto Novaro, 18
00195 Rome, Italy
T: +39 06 374 98 476
F: +39 06 375 16 222
Razor Film Produktion
Wassergasse 4
D-10179 Berlin, Germany
T: +49 30 84 71 22 80
F: +49 30 84 71 22 877
info@razor-film.de
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Re Prodüksiyon
Kalyoncukulluk Mah.
Kalyoncukulluk Cad. No: 3 Kat: 5 D: 5
Beyoglu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 255 06 60

SARL P.O.M. Films
7 rue de la Convention
93100 Montreuil, France
T: +33 1 49 88 18 42
F: +33 1 49 88 70 73

Spellbound Productions
Skildinganes 11
101 Reykjavik, Iceland
T: +35 4 588 05 50
duo@simnet.is

Rendez-vous Pictures International
2 rue de la Durance
75012 Paris, France
T: +33 9 50 70 78 30
F: +33 1 40 19 07 73

Sasin Film Yapım
Sadri Alışık Kültür Merkezi
Ağa Hamamı Cad. No: 1 K: 3
Firuzağa-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 77 52
F: +90 212 292 77 58
asliatasoi@gmail.com

Stare Film
Başkurt Sok. No: 37/5
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 533 950 59 37
stare@s3dworks.com

Reposado
Santa Isabel 48C
E-28012 Madrid, Spain
T: +34 91 506 05 50
F: +34 91 506 03 47
Revolution Films
9a Dallington Street
London EC1V 0BQ, England
T: +44 207 566 07 00
F: +44 207 566 07 01
email@revolution-films.com
Reyan Tuvi
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok. No: 7/4
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 532 332 29 35
reyantuvi@gmail.com
Rezo Films International
29 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris, France
T: +33 1 42 46 46 30
F: +33 1 42 46 40 82
infosrezo@rezofilms.com
Rock Films
Kriukov kanal,12, St.Petersburg
190068, Russia
T & F: +7 812 714 20 56
Ruby Films
26 Lloyd Baker Street
London WC1X 9AU, England
T: +44 207 833 99 90
F: +44 207 837 58 62
sophie@rubyfilms.co.uk
Ruth Diskin Films
www.ruthfilms.com
The Salt Company
3rd Floor, 1a Adpar Street
London W2 1DE, England
T: +44 207 535 67 14
F: +44 207 563 72 83
info@salt-co.com

Secol Superbo and Sciocco Produzioni
88 Via del Tintoretto
00142 Rome, Italy
T: +39 06 323 10 57
amedici@bimfilm.com
Sel Film
Bostan Mah. Dilbaz Sok. No: 2/1
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 541 959 61 70
selamo1@hotmail.com
SF Norge Produksjon
Dronningensgt. 8A, Box 639 Sentrum
N-0106 Oslo, Norway
T: +47 22 00 78 00
F: +47 22 00 78 01
post@sfnorge.no
Sixteen Films
2F. 187 Wardour Street
London W1F 8ZB, England
T: +44 207 734 01 68
F: +44 207 439 41 96
camilla@sixteenfilms.co.uk
Skopia Film
Ul. Górczewska 15/31
01-186 Warsaw, Poland
skopiafilm@skopiafilm.com
Skydancers
Via dell’Olmata 30
Rome 00184, Italy
T: +39 34 77 79 03 24
massapat@tiscali.it
Slate Films
9 Greek Street
London W1D 4DQ, England
T: +44 207 734 73 72
andrea.calderwood@slatefilms.com
Small Form Films
smallformfilms@gmail.com

Sara Stockmann
Spontinisvej 7
2450 Copenhagen SV, Denmark
T: +45 36 18 08 80
sara@f-film.com

Sosyal Araştırmalar Vakfı
İstiklal Cad. Balo Sok. Analin Apt. No: 17/2
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 55 85
merhaba@savportal.org

Saran Uluslararası Filmcilik
Hacıosman Bayırı No: 65
34453 Sarıyer-İstanbul-Turkey
T: +90 212 363 04 04
F: +90 212 363 04 00

Sound Virus
soundvirus@aol.com

386

StudioCanal
1, Place du Spectacle
92130 Issy les Moulineaux, France
T: +33 1 71 35 35 35
Studio Istanbul
Molla Çelebi Çeşme Çıkmazı No: 1/3
80073 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 292 41 34
F: +90 212 292 41 36
thomasbuesch@diyalog-der.eu
Submarine Entertainment
525 Broadway Suite 601
New York, NY 10012, USA
T: +1 212 625 14 10
F: +1 212 625 99 31
Tamasa Distribution
63 rue de Ponthieu
75008 Paris, France
T: +33 1 43 59 01 01
F: +33 1 43 59 64 41
Tane Film Yapımcılık
Oğul Sok. No: 3 D: 3
Arnavutköy-İstanbul-Turkey
T&F: +90 212 265 76 92
tanefilm@yahoo.com
TeamWorx Television &
Film GmbH Ludwigsburg
Alleenstr. 2, 71638 Ludwigsburg
Germany
T: 07141 29 91 860
F: 07141 29 91 861
info@teamWorx.de
Tel Aviv University Film & TV Dept.
P.O.Box 39040 / Mexico Bldg. Room 18
Ramat Aviv 69978, Israel
T: +97 23 640 68 36
F: +97 23 640 99 35
films.tau@gmail.com
Teleshow, Russia
T: +7 495 955 79 67
F: +7 495 955 79 68
teleshow@natexpo.tv
Tessalit Productions
10 passage des Taillandiers
75011 Paris, France
T: +33 1 43 13 10 60
F: +33 1 43 13 10 66
infos@tessalit.com

TF1 International
T: +33 1 41 41 21 68
F: +33 + 41 41 21 33
sales@tf1.fr
Théo Films
lilofilms@free.fr
Thin Man Films Ltd.
9 Greek Street
London W1D 4DQ, England
T: +44 207 734 73 72
F: +44 207 287 52 28
helen@thinman.co.uk
Thunderegg, LLC
177 North 10th Street, Suite G.
Brooklyn, NY 11211, USA
T: +1 917 501 51 97
anish@filmscience.com
Tiglon AŞ
Liva Sok. Vakıf Palas Apt. No: 3/5
Sıraselviler-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 16 96
F: +90 212 251 39 74
econgar@tiglon.com.tr
Tiglon AŞ
Dereboyu Cad. Meydan Sok.
No: 28 Kat: 6 Beybi Giz Plaza
34398 Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 290 37 37
F: +90 212 290 37 38
info@tiglon.com.tr
Tokio Films
Acevedo Diaz 1391
11200 Montevideo, Uruguay
T & F: +598 2 402 35 11
TRT Ankara TV
8. Kat B Blok No: 829
Oran-Ankara-Turkey
T: +90 541 405 39 43
bulentcubukcu@hotmail.com
TrustNordisk
Filmbyen 12
2650 Hvidovre, Denmark
T: +45 36 86 87 88
F: +45 36 77 44 48
info@trustnordisk.com
TVP SA-Telewizja Polska S.A.
17, J.P. Woronicza St.
00-999 Warsaw, Poland
T: +48 22 547 38 07
F: +48 22 547 42 48
festivals@tvp.pl
Twenty Twenty Vision
Filmproduktions GmbH
Schwedter Str. 13
D-10119 Berlin, Germany
T: +49 30 61 28 17 50
F: +49 30 61 28 17 51
office@twentytwentyvision.eu

Wide Management
40, rue Sainte-Anne
75002 Paris, France
T: +33 1 53 95 24 44
F: +33 1 53 95 04 65
wide@widemanagement.com

Umedia
14 rue du 18 Août
93100 Montreuil, France
T: +33 1 48 70 73 18
F: +33 1 49 72 04 21
contact@umedia.fr

Wild Bunch
99 rue de la Verrerie
75004 Paris, France
T: +33 1 53 01 50 20
F: +33 1 53 01 50 49

Umut Sanat Filmcilik
Akasyalı Sokak No: 18
4. Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 325 88 88
F: +90 212 278 32 82
infoumut@umutsanat.com.tr

William E. Jones
wmejones@gmail.com
The Works
Portland House, 4 Great Portland Street
London W1W 8QJ, England
T: +44 207 612 10 80
F: +44 207 612 10 81
Xstream Pictures Limited
Suite 1502
244 Des Voeux Toad Central
chowkeung@yahoo.com
Yeni Yapım Film
Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/24
Bakırköy-İstanbul-Turkey
T: +90 212 542 73 29
F: +90 212 572 40 52
hipekci@superonline.com
Yeşil Karınca / Video Düş Laboratuvarı
Pavlonya Sok. Nuhoğlu İş Merkezi No: 10/15
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 216 550 11 42
yesilkarinca@yahoo.com
Z1 Film Atölyesi Ltd.
Sıraselviler Cad. Bakraç Sok. No: 25/B
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 212 293 76 94
F: +90 212 293 37 78
z1filmatolyesi@z1filmatolyesi.com
Zentropa Entertainments14
Filmbyen 22
2650 Hvidovre, Denmark
T: +45 36 86 87 88
F: +45 36 86 87 89
zeroFunction Productions Inc.
15 Shallmar Blvd. #101
M5N 1J7 Toronto, Ontario, Canada
zero@zeroFunction.com
Zhao Wei Films
22 Scotts Road Unit
01-28 Singapore
T: +65 6 735 70 53
gary@zhaowei.com
Zuzi Film
Cihannüma Mah.
Abbasağa Sok. No: 9 D: 1
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 260 92 32
F: +90 212 260 92 33
info@zuzifilm.com
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Unutma Beni İstanbul
Elmadağ Cad. İnönü Mah. No: 4/5
Taksim-İstanbul-Turkey
T: +90 212 225 39 44
F: +90 212 225 49 41
info@unutmabeniistanbul.com
Visit Films
89 5th Ave., Suite 806
New York, NY 10003, USA
T: +1 718 312 82 10
F: +1 718 362 48 65
info@visitfilms.com
VTR Araştırma Yapım Yönetim
Orhan Ersek Sok.
Karanfil Apt. No: 63 D: 3
Teşvikiye-İstanbul-Turkey
T: +90 212 231 39 31
F: +90 212 232 61 47
enis@vtr.com.tr
Walker + Worm Film GmbH & Co. KG
Schwindstrasse 5
80798 München, Germany
T: +44 089 12 50 96 530
F: +44 089 12 50 96 539
Wallonie-Bruxelles International
Place Sainctelette 2
B - 1080 Bruxelles
Tel +32 2 421 83 15
www.wbi.be/culture
Wavelength Pictures
24 Alexandra Grove, Apt 4
London N4 2LF, England
T: +44 79 68 772 792
F: +44 208 809 03 18
john.flahive@wavelengthpictures.co.uk
WestEnd Films
15 Greek Street
London W1D 4DP, England
T: +44 207 494 83 00
F: +44 207 494 83 01
Why Not Productions
3 rue Paillet
75005 Paris, France
T: +33 1 48 24 24 50
F: +33 1 48 24 24 51
contact@whynotproductions.fr
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Sayın Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
Sayın Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakanı
İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı
Kadıköy Belediye Başkanlığı
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrüğü Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrüğü Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
+90 Film Yapım
Abdullatif Abdulhamid
Abdurrahman Çelik
Adrenal Film
AFM Fitaş Beyoğlu Sinemaları
Agâh Özgüç
Ağustos Film
Ahmet Boyacıoğlu
Ahmet Gülhan
Ajans 21
Akiko Yamada
Albert Prévost
Alexandra Vallez
Alfama Films
Ali Sönmez
Alin Taşçıyan
All Rise Films
Alkan Avcıoğlu
Altyazı Dergisi
Andrew Youdell
Ankara Film Festivali
Annamaria Lodato
Artificial Eye
Asi Film Yapım
Asiye Korkmaz
Aslan Ruso
Aslı Atasoy
Aslı Özge
Aslıhan Ünaldı
Atilla Dorsay
Atlantik Film
Atlas Sineması
Aydın Orak
Ayşen Gruda
Aziz Çapkurt
Bac Films
Batia Keina
BBC Active
Berke Göl
Beta Cinema
Beyoğlu Sineması
BFI
Biletix

Bir Film
BSK Yapım
Bülent Çubukçu
Bülent Erkmen
Bulut Film
Caffe Nero
Calinos Entertainment
Can Anamur
Carla Cattani
Cat and Dogs
Cemal Okan
Cemil Oğuz
Christine Houard
CineServe
Cinetic Media
CJ Entertainment
CNN TÜRK
Compass Film Srl
Coproduction Office
Corinne Bilioux
D Productions
Çağan Irmak
Çiğdem Çipiloğlu
Çiğdem Mater
Daniel Cockburn
Danish Film Institute
Delphis Films
Deniz Çınar
Deniz Şaşmaz
Derhal / DHL Express
Derviş Zaim
Didem Gönülal
Doc & Film International
Drama İstanbul Film Yapım
Durul Taylan
Ece Petek Sungur
Elçin Önder
Elle Driver
Enis Köstepen
Entertainment One Group
eOne Films
Ergo Sigorta
Ersan Congar
Esin Küçüktepepınar
Ethem Özgüven
Etoile Pictures
Eva Bertoin
Eva Hubert
Ezgi Yalınalp
Fatma Çolakoğlu
Feel Good Entertainment
Fırat Yücel
Figa Films
Film Air Services
Film Clinic
Filma
Filminger
Filmoteka Narodowa
Films Boutique
Films Sans Frontières
Filmür Ltd. Şti.
FineCut
Fleur Buckley
Fono Film
Format Matbaacılık
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Fortissimo Films
Fransa Büyükelçiliği
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu
Frédéric Béreyziat
Fulya Sanat
Funny Balloons
Gabriella Fortunato
Gamze Utma
Gaumont
Gilles Duval
Gina Alkaş
Goalpost Film
Gold Net Asia
Greek Film Center
Gülten Şen
Hakan Taşçı
Hamit Çakır
Handan İpekçi
Hande Örenyol
Harmony Film
HEP İletişim
Hollywood Classics
Hüseyin Karabey
Hüseyin Ülger
ICAIC
Content Film
Icelandic Film Centre
Icon Entertainment International
Ilgın Eraslan Yanmaz
IM Global
Imagina International Sales
Independent Film Company
Intramovies Srl
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
İşler Prodüksiyon
İtalya İstanbul Başkonsolosluğu
Jacqueline Ada
James Mackay
Jan Medya
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu
Jens Hoffmann
Jessica Kam-Engle
İmre Tezel
Karıncalar Film Yapım
Kazım Öz
Kemal Kaplanoğlu
Kinowelt
Kirsten Niehuus
Kutu Film
Latido Films
Laura Ragsdale
Le Pacte
Les Films du Fleuve
Les Films du Losange
Levent Güneri
Lita Stantic Producciones
Love Streams Agnès b. Productions
Luciano Rispoli
Lukasz Paprotny
Magnolia Pictures
Magyar Filmunió
Mahmut Ceylan
Mahmut Fazıl Coşkun
Marek Lechki
Maria Letowska
Marmara Mayday Ambulans
Mars Concept
Mars Production
Marsel Kalvo

Marten Rabarts
Maya Film
Medyavizyon
Memento Films
Memet Ali Alabora
Mehmet Demirhan
Mihriban Sandal
Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV
Enstitüsü
Mirovision Inc.
Mithat Alam Film Merkezi
MK2
Mojo
Mor Prodüksiyon
Muammer Yanmaz
Muzaffer Yıldırım
Müge Özen
Muhsin Akgün
Murat Özçelik
Myriad Pictures
National Film Board of Canada
Necati Akpınar
Necdet Arkın
Necla Algan
Nesteren Davutoğlu
New Yorker Films
Nil Perçinler
Niles Atallah
Nişantaşı Citylife (City’s) Sineması
Norwegian Film Institute
NTV
Nuri Bilge Ceylan
Oberon Cinematogràfica
Olgu Çoban
Umut Sanat
Octagon Films
Olena Yershova
P.O.M. Films
Park Circus
Pascale Ramonda
Reyan Tuvi
Pathé Distribution
Pelin Esmer
Pera Müzesi Salonu
Perfect
Polish Film Institute
Progress Film-Verleih
Pusula Film
Pyramide Films
R Film
Rai Trade
Ramin Goudarzi
Re Prodüksiyon
Reha Erdem
Reis Çelik
Rexx Sineması
Rezo Films
Rock Films
Rossella Rinaldi
Ruth Diskin Films
Rüyam Levent
Sadi Çilingir
Saran Group.
Sasin Film Yapım
Sedat Çoker
Sema Mağara
Semih Kaplanoğlu
Senar Turgut
Serdar Akar
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Serra Yılmaz
Seyfi Teoman
Sırrı Süreyya Önder
Silvana Rachieru
SİYAD
Small Form Films
Stare Film
Strand Releasing
Swedish Film Institute
Şebnem Şahin
Şeyda Kartal
Tamasa Distribution
Tane Film Yapımcılık
Tanju Şahan
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş
Tayfun Pirselimoğlu
Taylan Oğuz
TeamWorx
Tel Aviv University Film & TV Dept.
Teresa Höfert de Turegano
Tevfik Ş. Naipoğlu
The Festival Agency
The Film Collaborative
The Match Factory
The Salt Company
The Works International
Théo Films
Tolga Akıncı
Tuncay Yürekli
Tunç Şahin
TVP SA
Uğur Yücel
Umedia
Ümit Ünal
Vecihi Çınar
Vedat Ruso
Visit Films
VTR Araştırma Yapım Yönetim
Wallonie-Bruxelles International
Werner Herzog Film
WestEnd Films
Wide Management
Wild Bunch
William Jones
Yahia Zakaria
Yağmur Taylan
Yasuhiro Nippashi
Yekta Kara
Yeni Yapım Film
Yeşil Karınca / Video Düş Laboratuvarı
Yeşim Ustaoğlu
Yıldız Bakoğlu
Yusuf Karabol
Zahit Atam
Zeki Demirkubuz
Zero Function
Zeynel Koç

YÖNETMEL‹KLER

ULUSLARARASI YARIﬁMALAR

1. Tarihler
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Uluslararası
Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından konulu,
yarışmalı bir etkinlik olarak resmen tanınan İstanbul Film
Festivali’nin 30.su, 2-17 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
2. Amaç
Festivalin amacı, Türkiye’de sinemanın gelişimini destekleyerek
nitelikli filmlerin Türkiye’de ticari dağıtımını teşvik etmektir.
3. Program
30. İstanbul Film Festivali aşağıda belirtilen bölümlerden
oluşmaktadır:
a) Yalnızca sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik
sanatlar) teması üzerine filmlerin veya uyarlamalarının katıldığı
Uluslararası Altın Lale Film Yarışması;
b) Ulusal Altın Lale Yarışması, Belgeseller ve Yeni Türk Sineması
başlıklarının yer aldığı Ulusal Türk Sineması 2010-2011;
c) Sinemada İnsan Hakları bölümünde Avrupa Konseyi Sinema
Ödülü (FACE) yarışması.
d) Festivalin özel temaları üzerine yarışma dışı, bilgilendirici
bölümler. Bu bölümlerde uzun metrajlı kurmaca filmler ve
belgeseller gösterime sunulur.
e) Özel Bölümler
4. Uluslararası Yarışma
a) Optik ses bantlı, 35 mm’lik, en az 1.600 m uzunluğunda, (sanat
teması üzerine veya edebiyat uyarlamaları olan) kurmaca, belgesel
veya canlandırma filmler yarışmada gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son
karar Festival Yönetmenliği tarafından verilir. Yapımcılar,
yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı
elçilikler film önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla sunulacak,
İngilizce ve Türkçe altyazılarıyla gösterileceklerdir.
d) 1 Ocak 2010’dan önce gösterime giren filmler ve Türk filmleri
dışında, Türkiye’de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler yarışmaya
kabul edilemez.
e) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış benzeri
kişilerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilir.
f) Jüri, “En İyi Film” seçilen yapıtın yönetmenine Şakir Eczacıbaşı
anısına “Altın Lale Ödülü”nü verir. Bu ödül paylaştırılamaz. Jüri
ayrıca, gösterilen özel bir başarı için, bir yönetmene “Jüri Özel
Ödülü” verebilir. Bu ödül paylaştırılamaz.
g) Uluslararası Altın Lale Yarışması, Eczacıbaşı Topluluğu’nun
vereceği toplam 25.000 Avro değerinde para ödülüyle
desteklenecektir. Bu ödül, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:
– Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin
yönetmenine 10.000 Avro;
– bu ödülü kazanan filmin Türkiye dağıtımcısına 10.000 Avro;
– Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 5.000 Avro.
h) Yarışmaya kabul edilen filmlerin yönetmenleri 4 gün süreyle
festivalin konuğu olurlar.

5. Avrupa Konseyi Sinema Ödülü (FACE)
a) FACE Ödülü, Avrupa Konseyi’nin temel değerleri ile kişisel ve
siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ışığında insan
haklarına saygıyı öne çıkaran eserleri onurlandırmayı
amaçlamaktadır. Ödül, festivalin İnsan Hakları ve Sinema
bölümünde yer alan, toplumsal değişimler ile kişisel dramları
işleyen bir filme verilecektir.
b) Sinemada İnsan Hakları bölümünde gösterilen filmlerin
değerlendirilmesi sonucu jüri, bronz bir heykel ile 10.000 Avro’dan
oluşan FACE ödülünü verecektir. FACE Ödülü’ne Avrupa
Konseyi’nin, Avrupa sinema yapıtlarının ortak yapım, dağıtım ve
gösterimini destekleyen Eurimages Fonu da ortak olmaktadır.
c) Avrupa Konseyi Sinema Ödülü (FACE) Yarışma’sına katılacak
filmler için şu koşullar öngörülür:
– 1 Ocak 2010 - 31 Ocak 2011 arasında çevrilmiş, insan hakları
konulu kurmaca veya belgesel filmler;
– En az 1600 m uzunluğunda, 35 mm optik sesli veya dijital
filmler;
– Başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak, yarışmada yer
almaya engel değildir.

9. Festival Hakları
Festival Yönetmenliği, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip
olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
30. İstanbul Film Festivali’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını
kabul etmiş sayılırlar.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar
hakkındaki kararlar, FIAPF’ın film festivalleriyle ilgili uluslararası
yönetmelikleri doğrultusunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
verilir.

6. Katılım
Filmler, festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere de
seçilebilir. Yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film
kuruluşları ve yabancı elçilikler film önerebilirler. (Başvuru için son
tarih, 31 Aralık 2010’dur.) Festivale katılım için, filmin bir DVD’si
(PAL formatında) ve film ile ilgili basılı malzemeler (basın kiti, basın
dosyası, broşür, vb.) festival bürosuna yollanmalıdır. Yollanan
malzemeler iade edilmeyecektir.
7. Sigorta
Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların, festivale
tesliminden, kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen
süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların
kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin katılım formunda belirttiği
değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, katılım
formunu 4 Şubat 2011 tarihine kadar festival bürosuna yollamadığı
durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500 ABD Doları değer
biçecektir.
8. Taşıma
a) Festivalde gösterilecek filmler, ön kontrol, çeviri ve basın
gösterileri için, 15 Mart 2011 tarihine kadar İstanbul’a gelmiş
olmalıdır.
b) Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük,
sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır.
Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade
ediliyorsa festival tarafından karşılanır.
c) Filmler, festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, belirtilen
adrese gönderilecektir. Taşımayla ilgili ayrıntılar alıcıya ayrıca
bildirilecektir. Festival, filmlerin yollandığı havaalanındaki
depolama masraflarından sorumlu değildir.
d) Kopyalar doğrudan festival adresine yollanmalıdır:
30. İstanbul Film Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp No. 5
Şişhane 34433 İstanbul, TÜRKİYE
Tel: (212) 334 07 00
Fax: (212) 334 07 02
E: film.fest@iksv.org
e) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir. Katılımcı,
filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir gönderi notunu
posta, e-posta ya da faksla festival bürosuna yollamalıdır.
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5. Councıl of Europe Fılm Award (FACE)
a) The FACE award is intended to honour an artistic or
documentary film that promotes human rights in accordance
with the values of the Council of Europe and the principles of
individual freedom, political liberty and the rule of law.
The FACE award will be offered to a film selected from entries in
the Human Rights in Cinema section of the festival. This
includes films investigating social changes and individual
dramas.
b) The jury, upon judging the films in the competition to present
the FACE award which includes a sculpture in bronze and a cash
prize of 10,000 Euros which is offered in collaboration with
Eurimages, the Council of Europe fund for the co-production,
distribution and exhibition of European cinematographic works.
c) Films that meet the following conditions will be considered for
the Council of Europe Film Award (FACE) competition within
the Istanbul Film Festival:
– Fiction or documentary films themed human rights released
between January 1, 2010 and January 31, 2011;
– Films in 35mm format with optical soundtrack and a minimum
length of 1,600 metres or in digital format.
– Films that have participated to or have received awards in other
festivals are eligible.

REGULATIONS

INTERNATIONAL COMPETITION

1. Dates
The 30th Istanbul Film Festival, organised by the İstanbul
Foundation for Culture and Arts, and recognised as a specialised
competitive event by FIAPF, will take place
April 2-17, 2011.
2. Aım
The aim of the Festival is to encourage the development of cinema
in Turkey and to promote the commercial distribution of films of
quality in the Turkish market.
3. Programme
The programme of the 30th Istanbul Film Festival consists of the
following sections:
a) The international Golden Tulip Competition open only to fiction,
documentary, or animated films on arts (literature, theatre,
music, dance, cinema, plastic arts), or literary adaptations;
b) Turkish Cinema 2010-2011, which includes subsections titled
Documentaries, New Turkish Cinema and the National Golden
Tulip Competition;
c) The Council of Europe Film Award (FACE) Competition within
the Human Rights in Cinema section;
d) Non-competitive, informative sections on the specialised themes
of the Festival. Fiction features and documentaries can be
selected for these sections.
e) Special thematised sections.

f) The return address of the sender should be marked on each film.
The entrant should send a notice of dispatch by airmail, e-mail
or fax to the secretariat of the Festival indicating the title, date
and way of shipment.
9. Rıghts
Films not meeting the technical requirements for public screening
may be disqualified.
Participation in the 30th Istanbul Film Festival implies the
acceptance of these regulations.
All issues not covered by these general regulations will be resolved
by the Istanbul Foundation for Culture and Arts in accordance with
the international regulations of FIAPF for the film festivals.

6. Partıcıpatıon
Films can also be selected for non-competitive sections of the
Festival. Producers, directors, distributors, film institutes and
embassies may propose titles. (The deadline for application is
December 31, 2010.)
In order to apply for the consideration, interested parties should
send a full-length preview DVD (PAL format) of the film with
appropriate printed material (press kit, brochure, etc.) These tapes
and documents will not be returned.

4. Internatıonal Competıtıon
a) Fiction, documentary, or animated films (on arts, and literary
adaptations) in 35 mm with optical soundtrack and a minimum
length of 1,600 m can be selected for the competition.
b) The final decision for selection and scheduling will be taken by
the Directorate of the Festival. Producers, directors, distributors,
film institutes and embassies may propose titles.
c) All films in the competition will be screened at the Festival in
their original version, with English and Turkish subtitles.
d) Films will not be considered if released before 1 January 2010, or
already released in Turkey, excluding the Turkish entries.
e) Films in the competition will be judged by an international jury
composed of directors, writers, producers, actors, critics, cinemahistorians and others known for their involvement in cinema.
f) The jury presents the “Golden Tulip Award” as the Grand Prize
of the International Competition to the director of the selected
film, in memory of Şakir Eczacıbaşı. This prize may not be
shared. The jury may also give the “Special Prize of the Jury” for
a specific contribution by a director. This award may not be
shared.
g) The International Golden Tulip Competition will be supported by
the Eczacıbaşı Group with a total monetary award of 25,000
Euros. This amount will be distributed as follows:
– The director of the film which wins the Şakir Eczacıbaşı Golden
Tulip Award will receive 10,000 Euros;
– The Turkish distributor of the winning film will receive 10,000
Euros;
– The director of the film which wins the Special Jury Award will
receive 5,000 Euros.
h) The directors of competing films will be guests of the Festival for
4 days.

7. Insurance
The Festival is responsible for the insurance of the prints selected,
from the moment they are received by the Festival to the moment
they are collected by the forwarding agent.
Should a print be lost or damaged, the Festival’s responsibility could
be engaged only to the extent of the value indicated by the producer
on the entry form. If the entrant does not send the entry form to the
secretariat of the Festival until February 4, 2011, the print will be
valued by the insurance company on USD 2,500.
8. Transport
a) Film prints to be screened in the Festival must arrive in Istanbul
for checking, translation and press screenings by March 15, 2011.
b) Both way shipment costs of the prints will be paid by the Festival
only if the prints are sent from and returned to their sources.
c) In case the print is shared with another festival, the Istanbul Film
Festival will pay for the return transportation charges only. The
films must be sent prepaid by the other festival. No collect
shipments are accepted unless authorised by the Istanbul Film
Festival. Storage, customs, insurance and handling charges in
Turkey will be covered by the Istanbul Film Festival.
d) Films will be returned within two weeks after the closing of the
Festival. The consignee will be notified of the shipping details.
The Festival is not responsible for storage fees at the airport.
e) Prints and air waybills should be sent directly to the Festival’s
address below:
Istanbul Film Festival
Istanbul Foundation for Culture and Arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp C. No.5
Şişhane 34433 Istanbul, TURKEY
Phone: +90 (212) 334 07 00
Fax: +90 (212) 334 07 02
E: film.fest@iksv.org
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ii) Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, aşağıda belirtilen
Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm cetveline göre 22
puanlık sistemde asgari 14 puanı sağlamalıdır:

YÖNETMEL‹KLER

UNSUR
Yönetmen
Senarist
Özgün Müzik Bestecisi
Başrol Oyuncusu 1
Başrol Oyuncusu 2
Karakter Oyuncusu
Sanat Yönetmeni
Görüntü Yönetmeni
Kurgucu
Ses Mühendisi
Mekân Yoğunluğu
Laboratuvar
Türkçe Çekim Dili

ULUSAL YARIﬁMA

1. Tarih
30. İstanbul Film Festivali 2-17 Nisan 2011 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir.
2. Amaç
Ulusal Yarışma’nın amacı, Türkiye’de sanat değeri yüksek filmlerin
yapımını özendirmek, gelişmesini desteklemek; Türk sinemasının
nitelikli yapıtlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası
sinema yazarları, festival yöneticileri, dağıtımcı kuruluş ve televizyon
temsilcilerine gösterilmesini sağlamak; bu yolla Türk sinemasının dış
tanıtımına da katkıda bulunmaktır.
3. Ödüller
İstanbul Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal Yarışma’ya katılan
filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Film ve En İyi
Yönetmen’e Altın Lale Ödülü verir. Jüri, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi
Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi
Müzik dallarında da birer ödül verir.
a) En İyi Film ve En İyi Yönetmen değerlendirmelerinde jüri her iki
ödülü ayrı filmlere sunabileceği gibi, gerek duyduğunda aynı filme
de verebilir.
En İyi Film’in yapımcısına Altın Lale Ödülü sunulur ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı ödül olarak 150.000 TL verir. Bu ödül tek filme
verilir, paylaştırılamaz.
Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yönetmene de,
yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 50.000 TL değerinde
Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen ödülü ile bir plaket verilir. Bu
ödül, tek bir filmin yönetmenine verilir, paylaştırılamaz.
b) Jüri, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ilke
olarak başrolleri değerlendirir. Ancak bu ödüller, üstün performans
gösteren yan rollere de verilebilir. Seçilen En İyi Kadın Oyuncu ve
En İyi Erkek Oyuncu’ya, İKSV tarafından, onursal nitelikte birer
plaket; ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 10’ar bin TL
değerinde para ödülü verilir.
c) Jürinin En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Müzik
dallarında seçtiği kişilere İKSV tarafından onursal nitelikte birer
plaket verilir.
d) Jüri, bu ödüllerin yanı sıra, filmin oluşumuna katkıda bulunan
herhangi bir dalda üstün başarı gösteren bir kişiye, 30.000 TL
değerinde bir Jüri Özel Ödülü verir. Bu ödülü paylaştırılamaz; tek
bir kişiye verilir.
e) FIPRESCI-Onat Kutlar Ödülü; Uluslararası Sinema Eleştirmenleri
Federasyonu (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, Ulusal
Yarışma’ya katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Efes
Pilsen, seçilen filmin yönetmenine bir sonraki filminde kullanılmak
üzere 30.000 Amerikan Doları tutarında bir para ödülü verir.

PUAN
3
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3

b) Filmler en az 60 dakika uzunluğunda, 35 mm ya da High
Definition olmalıdır.
c) Başka bir festivalde En İyi Film Ödülü almış, İstanbul sınırları
içinde başka bir festivale katılmış, herhangi bir ulusal TV kanalında
(pay TV kanalları dahil) gösterilmiş, DVD baskıları satışa
sunulmuş filmler yarışmaya alınmaz.
5. Başvuru
Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi başvuruda bulunur.
Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal
sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Yarışmaya
istenen sayıda filmle katılabilinir.
Yarışmaya başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival
kataloğunda yer alması amacıyla, başvuru formlarıyla birlikte,
aşağıdaki belgelerin 4 Şubat 2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
Festival Merkezi’ne teslim edilmesi gereklidir.

değerlendirilir. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılımı
gereklidir. Son başvuru tarihi olan 4 Şubat 2011’e kadar katılması
kesinleşen film sayısı 6’ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran
filmler festivalde yarışma dışı gösterilir.
Jüri Başkanı, Festival Yönetimi’nce atanır. Jüri çalışma düzenini
kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce
saptanan yarışma filmlerini, festival süresi içinde, sinemalarda resmi
ya da özel gösterilerde, tek tek ya da toplu olarak izler.
Festival Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir
gözlemci bulundurur.
Jüri Başkanı, kararın duyurulmasından önce, bütün üyelerce
imzalanmış tutanakları gerekçeli sonuçlarla birlikte Festival
Yönetimi’ne teslim eder.
7. Sigorta
Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların, festivale
tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen
süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların
kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda
belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının,
başvuru formunu
4 Şubat 2011 tarihine kadar festival bürosuna yollamadığı
durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500 Amerikan Doları değer
biçecektir.
8. Yetki
Festival Yönetmenliği, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip
olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
30. İstanbul Film Festivali’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını
kabul etmiş sayılırlar.
Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’na aittir.
İstanbul Film Festivali programına katılan Türk filmlerinin sahipleri,
yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş
sayılırlar.

Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
Filmin danışma kurulu tarafından izlenebilmesi, yabancı konuklara
tanıtımında kullanılması, festival sonrasında Vakıf arşivinde
saklanması için İngilizce altyazılı DVD kopyası (5 adet)
Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (elektronik ortamda)
Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte)
Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve
filmografisi (elektronik ortamda)
Yönetmen görüşü (elektronik ortamda)
Afiş (5 adet)
(Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi,
İngilizce altyazı listesi
Betacam SP veya DVD formatında fragman

4. Katılım Koşulları
İstanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Yarışma’ya
katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

Festivalde Türk filmleri İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı,
filminin kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival
film için elektronik İngilizce altyazı hazırlar.
Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin son kopya teslim günü,
festivalin başlamasından en geç bir hafta öncesidir. Filmler, Şişhane
Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan, İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nda Festival Yönetimi’ne teslim edilir. Festival bittikten sonraki
hafta içinde filmler yine aynı yerden alınır.

a) Yarışma’ya 1 Şubat 2010-1 Şubat 2011 arasında çekilmiş kurmaca,
animasyon ya da belgesel, uzun metrajlı Türk filmleri katılabilir.
12.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sinematografik
Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen
Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”e göre bir ortak yapımın
“Türk filmi” olarak kabul edilebilmesi için ise aşağıdaki
niteliklerden en az birini taşımalıdır:
i) Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır; ya da

6. Jüri
Yarışmada gösterime sunulacak filmler, İstanbul Film Festivali
Danışma Kurulu’nca saptanan bir jüri tarafından değerlendirilir. Jüri,
Türk ve yabancı film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları,
oyuncular, film eleştirmenleri, sinema tarihçileri, öğretim üyeleri ve
sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.
Yarışmaya başvuran filmler, gerekli görüldüğünde, Danışma
Kurulu’nca belirlenen üç kişilik bir Ön Seçici Kurul tarafından
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i. The Turkish producer’s share should be at least 51%; or,
ii. The technical and artistic contribution of the Turkish producer
should obtain at least 14 points out of a possible 22 with regards
to the below National Film Technical and Artistic Contribution
Chart:

REGULATIONS

NATIONAL COMPETITION

ITEM
POINTS
3
Director
Scriptwriter
3
Original score composer
1
3
Lead actor 1
Lead actor 2
2
Character actor
1
1
Artistic director
1
Director of photography
1
Editor
Sound Engineer
1
Location
1
1
Laboratory
Language used
3

A National Competition is held among the films screened in the
“Turkish Cinema” section of the Istanbul Film Festival.
1. Date
The 30th Istanbul Film Festival will be held April 2-17, 2011.
2. Aım
The aim of the National Competition is to encourage the realisation
of highly qualified films of art in Turkey, to support the
development thereof; to make sure that the qualified products of the
Turkish cinema reach the viewers; to provide for these films to be
screened for international film critics, festival directors,
representatives of distributors and televisions; and thus contribute
to the foreign promotion of the Turkish cinema.
3. Awards
The jury, upon evaluation of the films participating in the National
Competition within the scope of the Istanbul Film Festival, selects
the Best Film, Best Director, Best Actress, Best Actor, Best
Screenplay, Best Cinematographer, and Best Music.
a) In the appraisal for the Best Film and the Best Director, the jury
may present both awards to different films as well as giving both
to the same film.
A monetary prize of 150,000 TL bestowed by the Turkish Ministry
of Culture and Tourism and the Golden Tulip Award will be
presented to the producer of the Best Film. This award is given to
a single film, and will not be shared. The jury will also present a
director deemed appropriate the 50,000 TL-worth “Best Director
in the National Competition” Award bestowed by the Turkish
Ministry of Culture and Tourism and a plaque. This award is also
given to the director of a single movie, and cannot be shared.
b) In principal, the Jury evaluates the leading parts for the Best
Actress and Best Actor categories. However, these awards can be
given to supporting parts of superb performances. The Best
Actress and Best Actor thus selected are bequeathed an honorary
plaque each, by İKSV. In addition, the Ministry of Culture and
Tourism will present each a monetary prize of 10,000 TL.
c) Those selected by the jury in the Best Screenplay, Best
Cinematographer, and Best Music categories will be bequeathed
an honorary plaque each by İKSV.
d) The jury, along with the main awards, can bestow a Special Jury
Award worth 30,000 TL in any branch contributing to the
composition of the film. This award cannot be shared; it is given
to a single person.
e) The FIPRESCI - Onat Kutlar Award: The jury comprising of
members of the International Federation of Film Critics
(FIPRESCI) evaluates the films participating in the National
Competition and selects the best film. Efes Pilsen delivers a
monetary prize of 30,000 US dollars to the director of the
selected film, to be used for his next film.
4. Condıtıons of Partıcıpatıon
For the films to participate in the National Golden Tulip
Competition organised within the framework of the Istanbul Film
Festival, the following conditions are envisaged:
a) Turkish feature films realised between February 1, 2010 and
February 1, 2011 can participate to the Festival. For a film (or a
coproduction) to be deemed “Turkish”, it must possess at least
one of the below qualities:

b) The films should at least be 60 minutes long, 35 mm or HD
digital, and fit to be commercially screened in movie theatres.
c) Films which have won a Best Film Award at another festival, or
which have participated to or have won awards at any other
Istanbul festival, or have been shown at a national TV station
(including subscription channels), or have been distributed on
DVD are not eligible for the competition.
5. Applıcatıon
The legal owner of the film applies to participate in the competition.
If there are more than one legal owners, the submission form must
include the signatures of all legal owners or their written
confirmation in attachment. The owners can participate in the
competition with as many films as they wish.
In order for the films applying for the competition to be promoted
and to be included in the Festival catalogue, below documentation
should be submitted to the Festival Office until Friday, February 4,
2011, 5 PM, together with the submission forms.

producers, directors, screenwriters, actors, film critics, film
historians, academics and prominent people in branches of art
connected to the cinema. Films applying for the competition may
be assessed by an Advance Selection Committee determined by the
Advisory Committee, when deemed necessary. In order for the
competition to be held, at least 6 films should compete. If the
number of films determined until February 4, 2011, the deadline
for submission, does not reach six, then the competition is not
held; the films which have applied are screened at the Festival out
of competition.
The President of the Jury is appointed by the Festival Directorate.
The jury designates its own working system. Members of the jury
should view the films in competition, the screening arrangement of
which is determined by the Festival Directorate, within the duration
of the Festival, in formal screenings in movie theatres or in private
screenings, individually or collectively. The Festival Directorate
keeps an observer with no voting rights at the decision-making
session of the jury. The President of the Jury, before the decision is
announced, submits to the Festival Directorate the minutes signed
by all members, together with their rationales.
7. Insurance
The Festival is responsible for the insurance of the prints selected,
from the moment they are received by the Festival to the moment
they are collected by the forwarding agent.
Should a print be lost or damaged, the Festival’s responsibility
could be engaged only to the extent of the value indicated by the
producer on the entry form. If the entrant does not send the entry
form to the Festival Office until February 4, 2011, the print will be
valued by the insurance company on USD 2,500.
8. Authorıty
The authority of any resolution concerning subjects not separately
established in the regulations belongs to the Istanbul Foundation
of Culture and Arts. The Turkish film owners, producers and
directors of the Turkish films participating in the program of the
Istanbul Film Festival are considered to have accepted the rules of
these regulations.

Technical features
DVD copies of the film subtitled in English in order for the advisory
committee to consider, foreign guests of the Festival to watch at the
videotheque and to be kept at the Festival archive later on (5 copies)
Turkish and English synopsis
Press book or electronic press kit
Film stills (high res)
Director’s photograph (high res)
Director’s statement
Poster (5)
(in case the screening print is not subtitled in English) Dialogue list
for subtitle translation or English subtitle list
Trailer or excerpt in Betacam SP or DVD format
Turkish films are screened with English subtitles. If the owner of
the film cannot supply an English subtitled print of the film, the
Festival will prepare electronic subtitles.
The last day for submission of the prints of the films the
participation of which in the competition are finalised is one week
before the Festival, at the latest. The films are submitted to the
Festival Office at the İKSV (Istanbul Foundation of Culture and
Arts). The films are taken back from the same place within a week
after the Festival ends.
6. Jury
Films to be screened for the competition are evaluated by a jury
determined by the Advisory Committee of the Istanbul Film
Festival. The jury members comprises Turkish and foreign film
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YÖNETMEL‹KLER

KÖPRÜDE BULUﬁMALAR
UZUN METRAJLI F‹LM
PROJES‹ GEL‹ﬁT‹RME ATÖLYES‹
1. Tarihler
‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan 2-17 Nisan 2011
tarihlerinde düzenlenecek olan 30. ‹stanbul Film Festivali
kapsam›ndaki Köprüde Buluﬂmalar Uzun Metrajl› Film
Projesi Geliﬂtirme Atölyesi 13-14 Nisan 2011 tarihinde
gerçekleﬂtirilecektir.
2. Amaç
Atölyenin amac› Türkiye’de sinema sektörünün geliﬂimini
desteklemek, film çekecek yönetmen ve yap›mc›lar› teﬂvik
etmek ve projelerinin uluslararas› platformlarda yer
almas› için çal›ﬂmakt›r.
3. Program
Atölyede projenin profesyonel platformlarda sunulmas›
(pitching) ve finansal plan haz›rlama konular›nda
uzmanlaﬂm›ﬂ uluslararas› sinema sektörü temsilcileri ile
proje sahipleri birebir görüﬂme yapacakt›r. Ön elemenin
ard›ndan, seçilen projeler için Köprüde Buluﬂmalar
Dan›ﬂma Kurulu’nun üyeleri taraf›ndan finansal program
haz›rlama ve proje sunumu üzerine ön haz›rl›k
toplant›lar› gerçekleﬂtirilecektir.
Seçilen projelerin sahipleri 13-14 Nisan 2011 tarihinde
gerçekleﬂecek atölyeye kat›lacakt›r. Kat›l›mc›lar›n›n büyük
bir k›sm› Avrupal› sektör temsilcileri oldu€u için birebir
görüﬂmeler ‹ngilizce yap›lacakt›r. Proje sahiplerinin
(yönetmen ve yap›mc›) ‹ngilizce bilmesi veya
ekiplerinden projeye hakim ve ‹ngilizce bilen birisi ile
görüﬂmelere kat›lmas› gerekmektedir.
Birebir görüﬂmelerin ard›ndan seçilecek bir proje sahibi
Kültür ve Turizm Bakanl›€› taraf›ndan verilen 10.000
USD de€erindeki Proje Geliﬂtirme ödülünü, 10.000 Euro
de€erindeki CNC ( Frans›z Ulusal Sinema Merkezi)
Ödülü’nü ve Melodika Post Prodüksiyon Destek
Ödülü’nü alacakt›r. Ayrıca bu yıl ilk kez Binger Lab
tarafından seçilecek bir projeye 2.500 Euro değerindeki
Binger Senaryo Geliştirme Ödülü verilecektir.
Projenin tamamlanmas›n›n ard›ndan ortaya ç›kacak
filmin jeneri€inde ‹stanbul Film Festivali Köprüde
Buluﬂmalar program›n›n logosu ve “Uluslararas› ‹stanbul
Film Festivali – Köprüde Buluﬂmalar Uzun Metrajl› Film
Projesi Geliﬂtirme Atölyesi taraf›ndan desteklenmiﬂtir”
ibaresine yer verilecektir.

Atölye baﬂvurular› Türkçe ve ‹ngilizce olarak iki dilde
yap›lmal›d›r.
Baﬂvuru için gereken belgeler aﬂa€›daki belirtilmiﬂtir:
a) Baﬂvuru Formu
b)Sinopsis (en fazla 2 sayfa), Türkçe ve ‹ngilizce
c) Tretman (8-10 sayfa), Türkçe ve ‹ngilizce
d)Yönetmen görüﬂü (en fazla 2 sayfa), Türkçe ve ‹ngilizce
e) Yönetmen, senarist ve yap›mc›n›n biyografi ve
filmografisi, Türkçe ve ‹ngilizce
f) (Varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleﬂtirdi€i filmler
(DVD format›nda)
g)Finans plan›, Türkçe ve ‹ngilizce
h)Yönetmen ve yap›mc›n›n foto€raf›
i) Eser sahipli€ine iliﬂkin beyan yaln›zca seçilen proje
sahiplerinden talep edilecektir.
Köprüde Buluﬂmalar toplant›lar› s›ras›nda seçilmiﬂ proje
sahiplerinden senaryo talep edilebilir.
Baﬂvurular›n 31 Ocak 2011 tarihine kadar olarak
onthebridge@iksv.org adresine yap›lmal›d›r. (Varsa)
daha önce yap›lan filmlerin DVD’leri aﬂa€›daki adrese
baﬂvuru formu ile birlikte yollanmal›d›r.
Köprüde Buluﬂmalar
‹stanbul Film Festivali
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5
ﬁiﬂhane 34433 ‹stanbul

REGULATIONS

MEETINGS ON THE BRIDGE
FEATURE FILM PROJECT
DEVELOPMENT WORKSHOP
1. Dates
The Meetings on the Bridge Feature Film Project
Development Workshop in the framework of the 30th
International Film Festival is organised by the ‹stanbul
Foundation for Culture and Arts, and will take place on
13-14 April 2011.
2. A›m
The aim of the workshop is to support the development
of the film industry in Turkey, and to encourage
directors and producers who will be making films and
helping them take their projects to international
platforms.
3. Program
Representatives of the international film industry
specialized on pitching and locating financial support
for projects will be conducting one-on-one meetings
with the directors and producers (if any) of the projects.
After the first selection, the directors and producers of
the projects will have sessions on pitching by the
members of the Advisory Board of Meetings on the
Bridge.
The directors and producers of the selected projects will
be attending the workshop that will take place on 13-14
April 2011. Since most of the representatives from the
film industry will be European, the project owners
(producer and director) must speak English, or attend
the meetings with someone in their team who can
present their project fluently in English.
The project selected by the jury following the one-onone meetings, will receive the 10,000 US Dollars
Project Development Award of the Ministry of Culture
and Tourism; the 10,000 Euro CNC Award (Centre
national de la cinématographie), and Melodika Post
Production Support Award. This year, for the first time,
one project wll receive the Binger Lab Script Advisory
Scholarship worth 2,500 Euros.
The logo of Istanbul International Film Festival,
Meetings on the Bridge program and “Supported by
International ‹stanbul Film Festival-Meetings on the
Bridge Workshop” should be included in the credits of
the produced film.

Turkish and English for the foreign members of the
selection committee.
The below is the list of documents required for
application:
a) Completed Application Form
b) Synopsis (max 2 pages), in Turkish and English
c) Treatment (8-10 pages), in Turkish and English
d) Director’s Statement (max 2 pages), in Turkish
and English
e) Biography and filmographies of the director, writer
and producer, in Turkish and English
f) The previous films of the director, in DVD format
(if available)
g) Financial plan, in Turkish and English
h)Photographs of the director and of the producer
i) The declaration of ownership of the project (selected
projects only).
During the Meetings on the Bridge workshops,
the screenplays of the projects might be requested.
The applications should be sent electronically to
onthebridge@iksv.org until January 31, 2011.
If applicable, the previous films of the applications
should be sent in DVD format to the following address,
along with the application form.
Meetings on the Bridge
Istanbul Foundation for Culture and Arts
Istanbul Film Festival
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi, No: 5
ﬁiﬂhane 34433 ‹stanbul

4. Applıcatıon
Feature film projects from Turkey (from script to rough
cut) can apply to the workshop. The application should
be made by the director or the producer of the project.
Applications to the workshop should be made in

4. Baﬂvuru
Atölyeye Türkiye’den uzun metraj film projeleri
(senaryodan kaba montaj aﬂamas›na kadar) kat›labilir.
Proje baﬂvurusu projenin yönetmeni ve yap›mc›s›
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
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PUBLICATIONS
Yönetici Manager
Didem Ermiş

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

Editör Editor
Cüneyt Tabanoğlu

Direktör Director
Mine Taş Eymür

Yayın Operatörü
Publications Operator
Ferhat Balamir

Sponsor İlişkileri
Sponsor Relations
Yasemin Çavuşoğlu
Zeynep Pekgöz
Aslı Yurdanur

Grafik Operatörü
Graphic Operator
Bora Fer
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
Sezen Özgür

Stajyerler
Interns
İffet Zcherp
Seda Gökçe
Ceylan Toraman
Ceyda Kayaçetin
Özlem Erol
İdil Giray

Web Sitesi Asistanı
Web Assistant
Pınar Karakaş

Yönetici Manager
Umut Kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
Gökhan Urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
Burak Öztürkmen
Saha Asistanı Field Assistant
Nihat Karakaya

MALİ İŞLER
FINANCE

Depo Sorumluları
Shopkeepers
Muzaffer Sayan
Kadir Gelmen
Yardımcı Hizmetler
Services
Azmi Aksun
Özden Atukeren
Hatice Bayman
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION &
RECORDS CENTRE
Esra Çankaya

Direktör Director
Ahmet Balta

İKSV TASARIM
İKSV DESIGN

Yöneticiler Managers
Ahmet Buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)
Hasan Alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)

Direktör Director
Aylin Kutnay

Finans Uzmanı
Finance Specialist
Başak Sucu Yıldız

Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
Esra Üstündağ
Satış Sorumluları
Sales Representatives
Duygu Küçüktomurcuk
Umut Mehmet

Muhasebe
Accountants
Emine Töre
Özlem Can Yaşar

SALON
SALON

İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION

Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
Egemen Eti

Direktör Director
Semin Aksoy

Direktör Director
Bengi Ünsal

Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
Aslıhan Tuna

İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
Seda Yücesoy Çakıroğlu
Güvenlik ve Bina Yönetimi
Security and Building
Administration
Ersin Kılıçkan
Sistem Yöneticisi
System Administrator
Doğan Ar
Danışma Görevlileri
Reception Officers
Nilay Kartal
Handan Uzal
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NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

FEST‹VAL KATALO⁄U
FESTIVAL CATALOGUE

Bask›ya Haz›rlayanlar Editors
Nuray Muştu & Yusuf Pinhas

FESTİVAL KAMPANYASI YARATICI EKİBİ
FESTIVAL CAMPAIGN CREATIVE TEAM

Malzeme Koordinasyonu Material Coordination
Bulgu Öztürk

Reklam Ajansı Advertising Agency
Hep İletişim

Metinler Texts
Nihan Katipoğlu
Yusuf Pinhas
Özlem Mutlu Yalçın

Yaratıcı Yönetmen Creative Director
Barış Akbaş

Çeviri Translation
Kültigin Kağan Akbulut
Alev Berberoğlu
Özgür Çiçek
Gülin Ekinci
Irmak Ertuna
Mehmet Zeki Giritli
Koray Özbudak
Yusuf Pinhas
Yasemin Sim Esmen
Türkçe Düzelti Turkish Proofreading
Nihal Boztekin

Sanat Yönetmeni Art Director
Tuğrul Peker

FESTİVAL FİLMİ FESTIVAL VIDEO
Yapım Production Mojo
Yapımcı Producer Tamer Üner
Genel Kordinatör Executive Coordinator Gökhan Sanlav
Kreatif Direktör Creative Director Sinan Göksel
Motion Graphics Can Söylemez
3D Animasyon 3D Animation Jessy Forsyth
Müzik Score Magıcpost
Görüntü Yönetmeni Director of Photography Serkan Tunç

Grafik Tasar›m Graphic Design
Emre Ç›k›no€lu, BEK
Grafik Uygulama Graphic Application
Ferhat Balamir, ‹KSV
Bask› ve Cilt Printing and Binding
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Dumanli Sok. No: 2
4. Levent 34418 İstanbul
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‹stanbul Film Festivali
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›
Istanbul Film Festival
Istanbul Foundation for Culture and Arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
ﬁiﬂhane 34433 ‹stanbul
T: (212) 334 07 00 (pbx)
F: (212) 334 07 02
E: film.fest@iksv.org
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