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İstanbul Kültür Sanat Vakfı bu yıl festival
afişlerinde yeni bir işbirliğinin ürünlerine
yer veriyor. Bu yıldan itibaren afiş
görsellerimizin, sanatın farklı dallarından
isimlerin desenlerini, yapıtlarını,
fotoğraflarını içermelerini istedik. Bu
hayalimizi sanatçıların el yazılarını da
kullanarak gerçekleştiren Bülent Erkmen’in
tasarladığı bu çalışmaların, izleyicilerimiz
tarafından beğeniyle karşılanacağını ümit
ediyoruz.
BÜLENT ECZACIBAŞI
iksv yönetim kurulu başkanı
chaırman of iksv

32. İstanbul Film Festivali’nin afişinde
yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Nuri
Bilge Ceylan’ın “Babam İçin” serisinden
“Uykusuz Gece” adlı fotoğrafından bir
kesit görünüyor. Bülent Erkmen, Ceylan’ın
el yazısını bir film şeridi gibi yerleştirdiği
bu afişteki fotoğraf seçimiyle ilgili şunları
söylüyor:
“Uykusuz bir gecede baktığını görmeyen
açık bir gözün gördükleridir sinema. Gecenin
karanlığında yastığın yumuşaklığına gömülen
başa kadar çekilmiş yorganın bedeni saran
hayalperest güveni, sinema karanlığında
koltuğa gömülme anında karşılığını bulur.”
Erkmen’in bu yaklaşımı, aslında yalnızca
sinema sanatının değil, 32 yıldır Nisan
aylarında izleyicilerini böyle hayalperest
ve güvenle dolu bir dünyaya davet eden
İstanbul Film Festivali’nin de doğasını
yansıtıyor. Bu yıl da on altı gün boyunca
gözlerinizin bugüne dek görmediklerini
gösteren, size birçok yeni renk sunan bir
festival geçirmenizi diliyoruz.
Destekleriyle çalışmalarımıza kaynak
sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara,
festivalin gerçekleştirilmesinde emeği
olan tüm arkadaşlarımıza ve festivali bir
kez daha heyecanla kucaklayan değerli
izleyicilerimize içten teşekkürlerimizi
sunuyorum.

I am delighted to announce that the
Istanbul Foundation for Culture and Arts
is entering a whole new area of artistic
collaboration this year in the design
of its festival posters. From this year
onward, our poster visuals will feature
the drawings, works and photographs of
artists from a variety of disciplines. We
hope our audiences will enjoy Bülent
Erkmen’s new design concept, which
also incorporates the handwriting of
artists, as much as we do.
The poster for the 32nd Istanbul Film
Festival features a close-up of the
photograph “Sleepless Night” from film
director and photographic artist Nuri
Bilge Ceylan’s “For My Father” series and
Ceylan’s handwriting, which Erkmen
uses to create the effect of a filmstrip.
Explaining his choice of photograph,
Erkmen says, “Cinema is what is seen by
an open eye blinded in a sleepless night.
Dreamy assurance of a blanket wrapped
around our body and pulled over our head
sunk in a pillow in the darkness of the night
is reciprocated by the moment of sinking
in our chair in the darkness of the movie
theatre”.
In fact, Erkmen’s assessment is not only
relevant to cinematographic art, it also
captures the nature of the Istanbul Film
Festival, which for 32 years has invited
viewers every April into this world of
“dreamy assurance”. This year, too, over
the course of 16 days, we hope you will
enjoy a festival that opens your eyes
to what they have never seen before
and introduces you to a myriad of new
colours.
I would like to take this opportunity
to express our deepest gratitude to the
institutions and companies that provide
the support and resources that make
our work possible, to all our friends
and colleagues who contribute to the
organisation of the festival, and to our
invaluable public, who, once again,
has embraced our festival with such
enthusiasm.
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32. İstanbul Film Festivali programında
yine heyecan verici filmler var. Filmlerin
yaratıcıları Peter Weir, Costa-Gavras,
Carlos Reygadas, Bille August gibi usta
sinemacıları şehrimizde ağırlamanın
coşkusunu izleyicilerimiz kadar biz de
hissediyoruz.

AZİZE TAN
festival direktörü
festıval dırector

Sadece film gösterimleriyle değil
düzenlediğimiz etkinliklerle de günümüzün
hız odaklı dünyasında sinemanın nasıl
değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Danis
Tanovic, olmayan bütçeyle film yapmanın
yollarını anlatırken, Can Candan ve
belgeselci meslektaşları kitle fonlaması
yöntemiyle filmlerini nasıl hayata
geçirdiklerini paylaşacak. Sinema sanatı
imkânsızlıklara karşı direniyor. Mark
Cousins, geçen yıl festivalde gösterilen
epik belgeseli Sinemanın Hikâyesi’nde,
gişe rekorları muhabbeti yüzünden
filmleri yönetenin para, pazarlama,
ihtişam, galalar, kırmızı halılar olduğunu
sandığımızı ama filmlerdeki asıl itici
gücün fikirlerde olduğunu söylemişti.
Doğru söze ne denir? Sinema o yüzden
var olmaya devam edecek. O yüzden Cafer
Panahi gibi yönetmenler tüm yasaklara
karşın film çekmeye aynen devam edecek
ve biz de festival filmlerini gösterdiğimiz
salonlar arka arkaya kapanmaya devam
etmesine rağmen bu parlak fikirleri filme
dönüştüren ustaların filmlerini göstermek
için çabalamaya devam edeceğiz. İstanbul
Bienali işbirliğiyle düzenlediğimiz
bölümümüzde de neoliberal sistemin
istikrarsızlaştırıcı gücüne ve barbarlık,
aktivizm ve sivil katılım gibi kavramların
yeniden tanımlandığı bu sisteme gösterilen
farklı tepkileri sinemanın nasıl ifade
edebileceğini tartışacağız. Nihayetinde
sürekli değişen bu dünyada değişmeyen tek
şey iyi fikirler ve seyrettiğiniz iyi bir filmin
sizde bıraktığı o benzersiz duygu.

The 32nd Istanbul Film Festival will again
feature exhilarating films. As creators of
films master filmmakers such as Peter
Weir, Costa-Gavras, Carlos Reygadas
and Bille August will visit our city, the
audience’s joy extends to us.
Not only with film screenings, but also
with the events we are organising, we
are trying to comprehend how cinema is
evolving as part of today’s speed-focused
world. While Danis Tanovic will give
hints on making a film with no budget,
Can Candan and his fellow filmmakers
will be telling us how they make use of
crowdfunding to produce their films.
The art of film is resisting
impossibilities. Mark Cousins, in his
epic documentary The Story of Film,
had claimed that “with all its talk of box
office, the film business would have
us believe that money drives movies,
marketing, glamour, premieres, red
carpets… But it doesn’t; money doesn’t
drive cinema. Ideas do.” True say!
This is why cinema will not cease to
exist. This is why filmmakers like Jafar
Panahi will not cease to make films in
spite of prohibitions, and this is why,
in spite of our festival theatres keep
closing down one by one, we will be
continuing our struggle to show the
films of master filmmakers who have
been transforming these ideas into film.
In our section organised in collaboration
with the Istanbul Biennial, we will
discuss on different responses given to
the destabilising force of the neoliberal
system in which notions of barbarism,
activism and civic participation are
redefined, and the role of filmmakers in
offering alternatives to the current reality.
At the end of the day, the only things that
do not change are good ideas, and the
unique, priceless sentiment that a good
film makes you feel.
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HAKAN BİNBAŞGİL
akbank
yönetim kurulu üyesi
ve genel müdür
32. İstanbul Film Festivali
Sponsoru
board member
and ceo of akbank
Sponsor of
the 32nd Istanbul Film Festival

Değerli Sinemaseverler,

Dear Fellow Film-Lovers,

Bugüne kadar kaç film izlediysek, o kadar
farklı hikâye dinledik. Bir o kadar da insan
tanıdık. Sinema bize hayatı, birlikte olmayı,
farklı hikâyeleri, farklı insanları, farklı
heyecanları anlattı. Salonun büyüleyici
atmosferi izlenen filmlerle birleşti, katlandı.
Başkalarının hikâyelerine ortak olup, o
hikâyelerle eşsiz bir deneyimi paylaştık.

Every movie we have seen tells a different
story. Every film introduces us to
different characters. Cinema tells of life,
of being together. Through film, we hear
different stories, understand different
people and experience different types of
excitements. The magical atmosphere
of the theatre itself is all part of the
experience and melds into the film. We
share in other peoples’ stories, and their
unique experiences become ours.

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film
Festivali’nin 32.si ile iki hafta bu büyülü
deneyimi yaşayacağız. Usta yönetmenler,
seminerler, özel gösterimlerin yanı sıra,
200’ü aşkın özel filmle buluşacağız.
Akbank olarak 9. kez İstanbul Film
Festivali’nin bir parçası olmanın,
Türkiye’nin en önemli festivalleri arasında
olan bu etkinliği desteklemenin gururunu
ve onurunu yaşıyoruz.
Tüm sinemaseverlere iyi seyirler diliyorum.

The 32nd Istanbul Film Festival,
organized by İKSV, will once again take
us on a two-week magical tour, bringing
us together with top directors, seminars
and special screenings, as well as over
200 films.
At Akbank, we are once again proud to
be part of the Istanbul Film Festival. It is
a privilege to support for the ninth time
one of the most important festivals of
Turkey.
I hope all film-lovers will enjoy the show.

YAŞAM BOYU BAŞARI VE
SINEMA ONUR ÖDÜLLERI
LIFETIME ACHIEVEMENT AND
CINEMA HONORARY AWARDS
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COSTA-GAVRAS

PETER WEIR

▪▪ Politik sinemanın usta yönetmeni
politikanın içinde doğmuş denebilir. İlk
gençlik yılları İkinci Dünya Savaşı’nda
işgal altındaki Yunanistan’da bir köyde
geçer Costa-Gavras’ın. Direnişçilerden
olan babası, savaşın bitimiyle komünist
olduğu için hapsedilir. Bu durum yüzünden
ülkesinde üniversiteye gitmesine izin
verilmeyince Gavras hukuk okumak için 1951’de Fransa’ya gider, ardından eğitimini yarım
bırakarak Paris’teki meşhur IDHEC’te sinema okumaya başlar. Eden à l’ouest / Cennet
Batıda (2009) ile göçmenlik sorununu perdeye taşırken, filmdeki Elias karakterinin
Fransa’ya bir göçmen olarak geldiği bu ilk yıllarından yansımalar taşımadığını kim
söyleyebilir? Sinema kariyerinin ilk adımı, büyük ustalardan René Clair’in yardımcı
yönetmenliğini yaptıktan sonra 1965’te çektiği Compartiment Tueurs / Cinayet Vagonu
ile gelir. Bu filmde birlikte çalıştığı Yves Montand’la onu politik sinemaya lanse eden
üç önemli filmini ardı ardına yapar: Z / Ölümsüz, Missing / Kayıp, L’aveu / İtiraf ve
L’état de siège / Sıkıyönetim. Kariyerinin zirvesi ise 1982’de Cannes’da Altın Palmiye’yi
Yılmaz Güney–Şerif Gören’in Yol filmiyle paylaştığı Kayıp olur. Halen politik sinemanın
başyapıtlarından sayılan Kayıp’ta, Pinochet diktatörlüğü altındaki Şili’de gözaltında
“kaybolan” oğlunu arayan bir babanın hikâyesini anlatan Gavras, sonra Yabancı Dilde
En İyi Film Oscar’ını da kazanan bu filminde işlediği temalara diğer yapıtlarında da sık
sık uğradı: Gücün kötüye kullanılması, faşizm, yozlaşma, insan hakları ihlalleri gibi
evrensel sorunları ele alırken politik mesajlarını geniş izleyici kitlelerinin keyif alabileceği
ticari kalıpları da kullanarak verdi. Bu doğrultuda Amen’de yaptığı gibi Katolik Kilisesi’ni
karşısına almaktan çekinmedi. Bu yılki festival programında da yer alan Le Capital /
Kapital’de küresel güç odaklarının bankalarla birlikte hareket ettiğini anlatması gösteriyor
ki, Costa-Gavras’ın acımasız sistemle hesaplaşması henüz sona ermedi.
▪▪Master of politically themed films was practically born into politics: Costa-Gavras has
spent his teenage years during World War II in a village in Greece, where his father was a
member of the resistance, who was imprisoned after the war as communist. His father’s
condition prevented him from joining university in Greece, whereupon he started his
education in law in France, and continued studying filmmaking at the IDHEC in Paris.
Who can deny that the Elias character in his film Eden is West (2009) does not reflect his
experiences of those days as a new immigrant while tackling the issue in general. The
first step of his film career comes following his work as assistant to a master, René Clair.
His debut is Compartiment Tueurs / The Sleeping Car Murders (1965). With his lead actor
Yves Montand, he makes the three significant films that have become the epitomes of his
political films: Z, L’aveu / The Confession and L’état de siège / The State of Siege. The peak
of his career is Missing which shared the Palm d’or with Yılmaz Güney–Şerif Gören’s Yol
in 1982. Later winning the Best Film in a Foreign Language Oscar, Missing told the story
of a father looking for his son who had “disappeared” under custody in Pinochet’s Chile.
Gavras frequently revisited the central issues in Missing –the abuse of power, fascism,
corruption, human rights abuses... He tackled these universal issues, and conveyed
political messages while not giving up commercial values that embrace wider audiences.
In this sense, among his targets was the Catholic Church in Amen, and global powers
collaborating with banks in his latest work Capital –in the festival program this year.
Thankfully, Costa-Gavras is still not finished dealing with the vicious system.

İLHAM PERİSİNİN PEŞİNDE
▪▪ 1970’lerde Avustralya Yeni Dalgası’nın

üyesi olan Peter Lindsay Weir, mesleğe
kamera ve yapım asistanı olarak başladı.
Kısa filmlerden, uzun metraja geçti. Daha
ilk filmiyle, bildiğimiz dünyayı kargaşaya
sürükleyecek irrasyonel güçlerden dem
vurmaya başlamıştı. The Cars That Ate
Paris (1974), baskın bir kara mizahı olan gotik bir korku hikâyesidir. Onu, unutulmaz
atmosferiyle Picnic at Hanging Rock / Hanging Rock’ta Piknik (1975) ve tekinsiz The Last
Wave (1977) izledi. Avustralya’nın tecrit edilmişliğini vurgulayan Gallipoli / Gelibolu (1982)
bütün dünyada tanınmasını sağladı. Weir, kendilerini ait olmadıkları çevrelerde bulan
insanları anlatmayı sever.
▪▪Tesadüf ona yardımcı oldu. İlk filmi için bir gazete haberinden esinlendi. İkincisini Joan
Lindsay’in kitabından uyarladı. Üçüncüsünün ilham kaynağı, Tunus’ta bulunan mermer bir
Roma başıydı. TV filmi The Plumber’da arkadaşlarının başından geçen olaydan yola çıktı.
Gelibolu’da rehberi, iki gün dolaştığı savaş alanının kendisiydi.
▪▪Hollywood dönemi The Witness ile başladı, Robin Williams’ın dramatik bir rol üstlendiği
Dead Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği (1989) ile övgü aldı. Green Card / Yeşil Kart (1990)
ve Fearless’tan (1993) sonra beş yıl ara verdi. The Truman Show’da (1998) Jim Carrie’yi
dramatik bir rolde oynattı. Beş yıl sonra Master and Commander: The Far Side of the
World / Dünyanın Uzak Ucu ile geri döndü. Son filmi The Way Back / Özgürlük Yolu’nun
(2010) ardından mütevazı bir film yapmayı düşünüyordu. Halen bekliyoruz…Bir Peter Weir
filmi: klas, usta işi, hikâye ağırlıklı...
Sevin Okyay
ON THE TRAIL OF A MUSE
▪▪A part of the Australian New Wave in the 1970s, Peter Lindsay Weir started his career
as a camera and production assistant. He moved on to feature films from shorts. Even
with his debut he tackled those irrational forces which would bring chaos onto our world
as we know it –The Cars that Ate Paris (1974) is a predominantly black humoured gothic
horror story. This was followed by Picnic at Hanging Rock (1975) with its memorable
mood, and the eerie The Last Wave (1977). Underlining the isolation of Australia, Gallipoli
(1982) brought him international renown. Weir is keen in telling about maladjusted
people who find themselves in surroundings where they don’t belong to.
▪▪Coincidences helped him out. He was inspired by a newspaper story for his first
film. The second was an adaptation from Joan Lindsay’s book. The third was inspired
by a Roman head sculpture unearthed in Tunisia. He took off from an incident he had
experienced with his friends for the TV film The Plumber. His guide in Gallipoli was the
actual battlefield which he wandered for two days.
▪▪His Hollywood days started with The Witness, he was lauded for Dead Poets Society
(1989) with Robin Williams in the dramatic lead; he had a five-year hiatus after Green
Card (1990) and Fearless (1993); The Truman Show (1998) this time starred Jim Carrie in
a dramatic role. Five years later, he returned with Master and Commander: The Far Side of
the World. He planned to make a humble film after The Way Back (2010), and we are still
anticipating: a Peter Weir film, classy, masterful and narrative-based...
Sevin Okyay
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AYŞE ŞASA

AYTEKİN ÇAKMAKÇI

BİR SİNEMA RUHU MACERASI

GERÇEK BİR GÖRÜNTÜ USTASI

▪▪ Bir kitabından aldım başlığı. Ayşe Şasa’yı

▪▪ Aytekin Çakmakçı 1949 Trabzon

hiçbir başlık tam olarak yansıtamıyor.
Dünyanın imgesi olan sinema içinden
geçen çileli bir macera onunki.
Shakespeare “Dünya sahnedir” diyordu.
Dünya sinemadır. Hayyam’ın dediği
gibi, “oynaşmadayız perdede, kuklasıyız
feleğin”. Ayşe Şasa, bu sahnede oldukça güç bir rolün üstesinden gelmeyi başarmış,
ıstıraplı ve bereketli bir yaşam sürmüş, bugün hâlâ, yaşlı kürede olup bitenlere son derece
duyarlı bir film sanatçısı, emekçisi ve düşünürü.
▪▪Dünya macerası 1941’de bir Amerikan hastanesinde başlar. 1963’te Çapkın Kız’la
başlayan senaryo serüveni ise sırasıyla, Son Kuşlar, Murad’ın Türküsü, Ah Güzel İstanbul
(1966), Yedi Kocalı Hürmüz (1971), Cemo, Deli Kan, Hacı Arif Bey, Ve Recep ve Zehra ve Ayşe,
Merdoğlu Ömer Bey, Gramofon Avrat, Arkadaşım Şeytan, Her Gece Bodrum, Kanayan Bosna
ve Dinle Neyden gibi filmlerle sürer.
▪▪Kemal Tahir’in düşünce çevresinde bulunmuş olan Şasa, Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf
Yılmaz, Yusuf Kurçenli ve Bülent Oran gibi Türk sinemasının önemli yönetmenleriyle
çalışmıştır. Yeşilçam Günlüğü adıyla kitaplaşan Dergâh yazıları, genç kuşaklar nezdinde
hayli ilgi görmüş, bu topraklara özgü bir film dilinin oluşmasına katkı vermiştir. “Sinema
tekniğinin temeli, toplumsal kültürdür. Her toplum ya da her uygarlık birimi sinema
tekniğinin ana çekirdeğini –sinematografisini– kendi sosyal kültürünün işlevlerine uygun
olarak kurmak, geliştirmek durumundadır” diyen Şasa, sinemanın bir lüks olmadığını, bu
sanata yaşamın bütün alanlarıyla ilişkili biçimde, bütüncül yaklaşılması gerektiğini ısrarla
ima etmiştir.
Sadık Yalsızuçanlar

doğumlu. Çok genç yaşta set fotoğrafçılığı
ve kamera asistanlığıyla girdiği sinemada,
usta bir görüntü yönetmeni oldu. 1984’te
Acı adlı filmden başlayarak yetmiş beş
sinema veya TV yapımında görev aldı.
Bunların arasında 80’lerde Kan, Yılanların
Öcü, Güneşe Köprü, Prenses, Sen Türkülerini Söyle, Çağdaş Bir Köle, Bir Avuç Gökyüzü, Biri
ve Diğerleri, Muhsin Bey, İpekçe, Arabesk, Düttürü Dünya; 90’larda Kurt Kanunu, Uzlaşma,
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Yumuşak Ten, Işıklar Sönmesin, Mum Kokulu Kadınlar,
Avrupalı gibi filmler ön plana çıkıyor.
▪▪Çakmakçı, Şerif Gören’den Tunç Başaran’a, Ertem Eğilmez’den Orhan Aksoy’a, Zeki
Ökten’den Bilge Olgaç’a, Erdoğan Tokatlı’dan Ersin Pertan’a, İrfan Tözüm’den Sinan
Çetin’e, Reis Çelik’ten Ümit Elçi’ye birçok yönetmenimizin en başarılı filmlerine katıldı.
Mesleğini çok iyi bilen, kuramdan pratiğe her alanda deneyimli ve yetkin bir sanatçı
olarak tanındı. Bu nedenle, Eskişehir Anadolu’dan Marmara’ya, Mimar Sinan Sinema-TV
Merkezi’nden 9 Eylül’e, İTÜ Mimarlık’tan İFSAK Sinema Kursları’na, sayısız üniversite
veya kursta verdiği dersler de onun hayatının ayrılmaz bir parçası.
▪▪1986’da Yılanların Öcü ile Altın Portakal’da, 1996’da ise Mum Kokulu Kadınlar ve Işıklar
Sönmesin’le Altın Koza’da En İyi Görüntü Yönetmeni seçilen Çakmakçı, 1987’de Yalnız Efe
ve ardından Yaprak Dökümü dizileriyle başladığı TV çabalarını daha sonra ön plana aldı. Ve
2000’li yıllarda hemen tümüyle TV için çalıştı. Ancak son yıllarda yine sinemaya dönmüş
gözüküyor. Ayrıca fotoğraf da çekiyor ve 1999’da Galata’da açtığı ilk kişisel sergisinden
sonra bu etkinliğini de sürdürüyor.
Atilla Dorsay

AN ADVENTURE OF CINEMA SPIRIT
▪▪I got this title from one of her books. No title truly reflects Ayşe Şasa. Hers is an
arduous adventure in an image of the world: cinema. Shakespeare had said the world
is a stage. The world is cinema. As Khayyam said “we are puppets of fate / flickering on
screen”. Ayşe Şasa has managed to overcome a difficult role on this so called stage, led a
burdensome but fruitful life and to this day she is still a film artist, worker and thinker,
sensitive to what’s going on in this old world.
▪▪Her story on Earth starts in 1941. She pens her first screenplay in 1963 with Çapkın Kız.
Her notable works are Son Kuşlar / Last Birds, Murad’ın Türküsü, Ah Güzel İstanbul / Oh,
Beautiful Istanbul (1966), Yedi Kocalı Hürmüz (1971), Cemo, Deli Kan, Hacı Arif Bey, And
Recep and Zehra and Ayşe, Merdoğlu Ömer Bey, Gramofon Avrat / Gramophone, Arkadaşım
Şeytan / Mephisto, My Friend, Her Gece Bodrum, Kanayan Bosna / Bosnia, the Open Wound,
and Dinle Neyden / Listen from the Nay.
▪▪A part of Kemal Tahir’s intellectual circle, Şasa worked with and was a comrade of
renowned Turkish directors such as Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Yusuf Kurçenli,
and Bülent Oran. Her essays in Dergâh were published under the title of Yeşilçam
Günlüğü (Yeşilçam Diary), and were popular with young generations of film enthusiasts
as they helped in shaping a film language unique to this land. “The technique of cinema
is rooted in societal culture. Every society must construct and develop the core technique
of cinema –that is cinematography– in line with the mechanisms of its own social
culture,” says Şasa, vehemently pointing out that cinema is not a luxury and that it should
be approached with a comprehensive holistic view.
Sadık Yalsızuçanlar

A REAL MASTER OF CINEMATOGRAPHY
▪▪Aytekin Çakmakçı was born in Trabzon in 1949. He started at a very young age as a set
photographer and camera assistant and turned into a master cinematographer. Starting
from Acı / Pain in 1984 he worked in 75 cinema and TV productions. Among these
Kan / Blood, Yılanların Öcü / Revenge of the Snakes, Güneşe Köprü / Bridge to the Sun,
Prenses / Princess, Sen Türkülerini Söyle / Sing a Song, Çağdaş Bir Köle / A Modern Slave,
Bir Avuç Gökyüzü / A Handful of Sky, Biri ve Diğerleri / One and the Others, Muhsin Bey,
İpekçe, Arabesk / Arabesque, Düttürü Dünya / The Queer World from the 80’s and Kurt
Kanunu / The Wolf Law, Uzlaşma / The Consensus, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri /
Daydreams of Miss Cazibe, Yumuşak Ten / Soft Skin, Işıklar Sönmesin / Let There Be Light,
Mum Kokulu Kadınlar / Candle Scented Women, Avrupalı / European from the 90’s are
especially notable.
▪▪Çakmakçı was part of many successful films by a great variety of directors such as Şerif
Gören, Tunç Başaran, Ertem Eğilmez, Orhan Aksoy, Zeki Ökten, Bilge Olgaç, Erdoğan
Tokatlı, Ersin Pertan, İrfan Tözüm, Sinan Çetin, Reis Çelik, and Ümit Elçi. He is known
as an accomplished artist who is a master of his craft from theory to practice. That is why
his lectures at many universities and institutions such as Anadolu, Marmara, Mimar
Sinan, 9 Eylül, Istanbul Tech universities, and IFSAK are an integral part of his life.
▪▪He received a Golden Orange as the best director of cinematography at Antalya in 1986
for his work in Revenge of the Snakes and a Golden Cocoon at Adana in 1996 for Candle
Scented Women and Let There be Light. His first work for TV came in 1987 with Yalnız Efe
and continued with Yaprak Dökümü / Leaf Cast. He intensified his TV work throughout
the 2000s. He seems to be returning to cinema in recent years. He opened his first
personal exhibition of photographs in 1999 and continues to be an ardent photographer.
Atilla Dorsay
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LALE BELKIS

AHMET MEKİN

ON PARMAKTA BİN MARIFET
▪▪ “Mankenden oyuncu ya da şarkıcı olur

mu?” sorusu 2000’li yıllarda hepimizi
çok uğraştırmıştır. Ya da “manken”
dediklerimizin başka bir alana kayması/
karışması olağan bir şey midir? Cevabı
(henüz) net verilebilmiş değildir bunların.
“Katiyen olmaz!” diyenlerin hiç şüphesiz
kendilerince haklı sebepleri vardır. “Pekâlâ olur!” diyenlerin ise ellerinde kapı gibi bir örnek
vardır: Lale Belkıs.
▪▪Hakikaten de öyledir; dâhil olduğu her alandan yüzünün akıyla çıkabilmiştir Lale Belkıs.
Çok az böyle sanatçımız oldu: Hümeyra, Zuhal Olcay ve çok az sayıda benzerleri. Çünkü
bambaşka sanatçılardır bunlar; “talep bu yönde” diye değil, yapabileceklerini, o farklı alan
içinde anlatabileceklerini düşündükleri için yer/zaman değiştirirler.
▪▪Lale Belkıs da öyle. Bu nedenle müzikte de sinemada da kimselere benzemez işler
yapmıştır; çünkü “öğrenmenin yaşı yoktur”un canlı bir örneğidir. Arar, araştırır, çalışır ve
öyle dener ya da başlardı işe… Tabii “yetenek” dediğimiz nadir özelliğe sahip olmak da
gerekirdi bunlarla birlikte, ama zaten Belkıs’ta gani gani mevcut olan bir şeydi bu da.
▪▪Ülke sinemamızın Lale Belkıs’a, kendisini tamamıyla gösterebileceği, bir film boyu
oyunculuğunu sergileyebileceği imkânları verdiğini söyleyemeyiz. Hatta tersi söylenebilir:
Bu imkân ona verilmemiştir. Ama ne gam; o kendisine uygun görülen irili ufaklı rollerde
dahi (tabir burada çok caiz) bütün rolleri, hatta neredeyse filmin tamamını kapıp gitmiştir.
▪▪Bir de şu: Ona hep “kötü kalpli” roller reva görülmüştür. Ama o her nasıl yapmışsa
yapmış, bu rollerin içinden de “iyi insan” olarak çıkabilmiştir. Üvey anne ya da para
düşkünü bir yuva yıkan olması hiç fark etmemiş, seyirciye kendisini “aslında iyiyken, şartlar
gereği kötülüğe meyletmiş bir kader kurbanı” şeklinde nakledebilmiştir.
Nasıl mı? Oyunculuğuyla, sadece bu.
Naim Dilmener
JACK OF A THOUSAND TRADES
▪▪The question “Can a fashion model be an actor or singer?” occupied minds in the 80s.
Or is it common for those we call “models” to embark upon other areas? The jury is still
out on the answer. For those who answer “absolutely, no!” surely there are valid reasons.
For those who say “yes, of course!” they have a solid example: Lale Belkıs.
▪▪She is one of those artists who came out on top in every endeavour she branches out
into. We had very few of such artists: Hümeyra, Zuhal Olcay and a few more, because
these are extraordinary artists. They don’t change their time/space just so the market
forces demand, but because they authentically have something to say.
▪▪Lale Belkıs is just one of those people. That is why she has achieved in music and film
unlike anyone else. It is because she’s the living epitome of “never too late to learn”. She
searches, researches, does her homework and then starts the work… Surely, possessing
that rare quality we call “talent” is a requisite, but then again Lale Belkıs has always had it
in spades.
▪▪It’s hard to say that the Turkish cinema had provided her with parts worthy of her
talent. In fact, it was quite the opposite: she was never given the chance. That certainly
didn’t stop her. In even tiny bits she was given, she managed to outshine bigger parts and
often the whole film. Lastly, she was always befit with villainous parts. Ingeniously, she
always found ways to interject a dose of good-heartedness into these roles. How, you ask?
Just with her acting. That’s all.
Naim Dilmener

TÜRK SİNEMASINA DAMGASINI VURAN
DEV BİR AKTÖR...
▪▪ Ahmet Mekin etkileyici fiziği, derin
ifadeli çakır gözleriyle, yaşattığı karakterleri
ölümsüz kılmıştır. Son derece yakışıklı
olduğu için, sinemaya başladığında baş
erkek oyuncu olarak filmlerde oynadı. Ama
karakter oyuncusu olarak, daha zor ve etki
bırakan rollerde oynamayı tercih etti. Oyunculuğunda kendinden emin, son derece rahat
oluşu, kamera önü hâkimiyetini sağladı.
▪▪Filmleri, güçlü karakterler bir yere taşır... Ahmet Mekin rol aldığı her filmde etkileyici
performansıyla seyirciyi hemen etkisi altına alır. Bunun en güzel örneği Selvi Boylum Al
Yazmalım filmindeki Cemşit karakteridir. Yol ustası, sağlam karakterli Cemşit o kadar
sahicidir ki filmin sevilmesinde çok önemli bir etkendir. Mekin, özel yaşamındaki duruşu,
kültürü ve sinemaya verdiği emeğiyle saygınlık kazanmış ve giderek daha çok ifade
kazanan karakteristik yüzüyle daha birçok filme imza atacak bir aktördür. En sevdiğim
meslektaşlarımdan biridir. Maalesef sadece birkaç filmde birlikte çalıştık. Kişiliklidir,
dürüsttür, dosttur. Gayet mütevazı bir yaşam tarzı sürdürmektedir. Meslektaşım olduğu
için gurur duyuyorum.
Türkan Şoray
A LEGENDARY ACTOR WHO LEFT HIS MARK ON TURKISH CINEMA
▪▪With his alluring looks and profound cornflower blue eyes Ahmet Mekin has
immortalised the characters he played. Because of his eye-catching good looks he
immediately started his career in cinema as a leading man, but he preferred the more
difficult character roles that left a lasting impression. His confidence in his craft and his
ease in front of the camera made him a commanding presence on screen.
▪▪A film is carried by strong characters. Ahmet Mekin puts audiences under a spell
with powerful performances he gives in every role he takes on. The prime example of
this is his portrayal of Cemşit in The Girl with the Red Scarf. A road builder and a man
of integrity, Cemşit is played with such authenticity by Mekin that is integral to the
film’s popularity. He garners widespread respect with his years of hard work in the film
industry, culture and personal life, and with his characteristic face which only becomes
more expressive as years go by he will surely continue to create memorable roles. He is
one of my beloved colleagues. Unfortunately, we only had the chance to work in a few
films together. He is a true friend who is principled, honest and leads a humble life. I am
proud that he is my colleague.
Türkan Şoray

27

JÜRİLER
JURIES

30

jüriler
jurıes

jüriler
jurıes

ULUSLARARASI YARIŞMA
INTERNATIONAL COMPETITION

PETER WEIR Başkan President
▪▪ 1944’te Syndey’de doğdu. Avustralya Yeni Dalgası’nın önde gelen
yönetmenlerinden biridir. Sydney Üniversitesi’nde sanat ve hukuk
eğitimi gördü. Avustralya Televizyonu’nda yapım asistanı olarak çalıştı,
çeşitli kısa belgeseller çekti. İlk uluslararası başarıları, Avustralya Sinemasının yeniden
doğuşunun simgeleri sayılan Picnic at Hanging Rock / Hanging Rock’ta Piknik (1975) ve
Gallipoli / Gelibolu (1981) oldu. Daha sonra hem izleyici hem de eleştirmenler tarafından
olumlu karşılanan ve tümü Oscar’a aday gösterilen Witness / Tanık (1985), Dead Poets
Society / Ölü Ozanlar Derneği (1989), Green Card / Yeşil Kart (1990), The Truman Show
(1998) ve Master and Commander: The Far Side of the World / Dünyanın Uzak Ucu (2003)
filmlerini çekti. Son filmi, festivalde de gösterilen The Way Back / Özgürlük Yolu (2010)
oldu.
▪▪He was born in 1944 in Sydney. He is considered to be one of the leading figures of
the “Australian New Wave”. He studied arts and law at the University of Sydney. He
worked as production assistant at Australian TV before making several documentaries.
His first major breakthroughs were Picnic at Hanging Rock (1975), and Gallipoli
(1981) which were considered to be key works of the Australian Film Renaissance.
He numerous several Hollywood productions which reached to wider audiences and
won critical acclaim: Witness (1985), Dead Poets Society (1989), Green Card (1990), The
Truman Show (1998), and Master and Commander: The Far Side of the World (2003), all
of which were nominated for the Oscar, and his latest The Way Back (2010).

MARK ADAMS
▪▪ Önde gelen sinema dergilerinden Screen International’ın baş
sinema yazarıdır. Sinema muhabiri ve eleştirmeni olarak 25 yıldır
çalıştığı sektörde Variety, The Hollywood Reporter ve Moving Pictures
International dışında birçok İngiliz gazetesi için de çalıştı. Halen The Sunday Mirror’da
sinema yazıları yayımlanmaktadır. Ayrıca sinema sektöründe de çalıştı: altı yıl boyunca
Londra Ulusal Sineması’nda program yöneticiliğini sürdürdü, Londra’daki Çağdaş
Sanatlar Enstitüsü’nde Sinema Bölümü’nün direktörlüğünü yürüttü. Avustralya ve
Avrupa’daki bazı festivallerin programlarına katkıda bulundu ve İngiliz Film Enstitüsü
BFI’a danışmanlık yaptı. Ayrıca sinema hakkında üç kitap yazdı.
▪▪He is Chief Film Critic for respected film trade paper Screen International.
A film journalist and reviewer for more than 25 years, he has written for Variety,
The Hollywood Reporter and Moving Pictures International, as well as many national
newspapers in the UK. He is also currently film critic for The Sunday Mirror in the
UK. He has also worked extensively in the film industry. He was Head of Programme
Planning at the National Film Theatre in London for six years, and also worked as
Director of Cinema at the Institute of Contemporary Arts (ICA) in London. He has
helped programme film festivals in Australia and Europe, and has acted as a consultant
for the British Film Institute. He has also written three books about cinema.

SEBASTIAN LELIO
▪▪ 1981’de Berlin’de doğdu. İlk filmi La Sagrada Familia (2005) birçok

uluslararası festivalden ödül aldı. İkinci filmi Navidad (2009) ilk kez
Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterildi. El año
del tigre / Kaplanın Yılı 2011’de Locarno Film Festivali’nde yarıştı. Guggenheim Bursu ve
yeni projeleri için DAAD Berlin Sanat Programı desteğine hak kazandı. Dördüncü uzun

metrajlı filmi Gloria, San Sebastian’da Yapım Aşaması Ödülü’nü, ilk kez gösterildiği 2013
Berlin Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
▪▪Born in 1981 in Berlin. His first film La Sagrada Familia (2005) received many
international awards. His second film, Navidad (2009) premiered at Cannes Quinzaine
des réalisateurs. El Año del Tigre, competed at Locarno Film Festival in 2011. Recently he
was distinguished with the Guggenheim Fellowship and received the support of DAAD
Berliner Künstlerprogramm for the development of his new projects. His fourth
feature film, Gloria, recieved the Cine in Construcción award in San Sebastán Film
Festival 2012, and premiered in competition in the Berlin Film Festival where it was
distinguished with a Silver Bear for Best Actress.

SIMIN FATEMAH MOTAMED ARYA
▪▪ Tahran’da doğdu. Lisansını Güzel Sanatlar dalında aldı. Gençlik
yıllarında tiyatro ve kukla tiyatrosuna ilgi duydu. 30 yıllık kariyerinde rol
aldığı 50’den fazla film ile kazandığı 80’i aşkın ulusal ve uluslararası
ödülle İran sinemasının en çok ödül kazanan kadın oyuncusudur. 2002’de Onursal
Güzel Sanatlar Doktorası aldı. Halen İsfahan Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri
vermeye devam ediyor. İran Sinema Evi’nin kurucularındandır. Sekiz yıldır oyuncular
birliğinin temsilciliğini yürütmektedir. İki yıl önce oyunculuk yapması yasaklandı.
▪▪She was born in Tehran. She received her degree in Fine Arts. She first got involved
in theatre and puppet theatre in her teens. She is the most awarded actress in the
history of Iranian cinema with more than 80 national and international awards she
won with more than 50 feature films she acted in the past 30 years. She has received
an honorary DFA in 2002. She currently lectures on acting at the University of
Isfahan. She is one of the founding members of the House of Cinema in Iran, and a
representative of the actors guild for 8 years. She has been banned from acting since
two years.

MALGOSKA SZUMOWSKA
▪▪ 1973’te Krakov’da doğdu. Lodz Sinema Okulu’ndan mezun oldu.
Kariyerine Ascension gibi kısa filmlerle başladı. İlk uzun metrajlı
filmi Szczesliwy Czlowiek / Mutlu Adam oldu, ikinci filmi Ono /
Yabancı 2005’te Berlin’de Panorama Bölümü’nde gösterildi, her iki film de Avrupa Film
Akademisi “Keşif”leri arasında yer aldı. 33 Scenes from Life / Hayattan 33 Sahne 2008’de
Locarno’dan Gümüş Leopar’la döndü. 2012’de Berlin Panorama’nın açılış filmi Elles
/ Kadınlar bütün dünyada başarı kazandı. Son filmi In the Name of / …adına Berlin’de
2013’te Teddy Ödülü kazandı.
▪▪Born in 1973 in Cracow. She graduated from the Lodz Film School. She began her
career making short feature films such as Ascension. Her first feature Happy Man,
and second Ono / Stranger were nominated for European Film Awards as discovery,
the latter was presented in Berlinale Panorama in 2005. 33 Scenes from Life won
Silver Leopard in Locarno 2008. Elles opened the Berlinale Panorama in 2012 was an
international success. Her latest In the Name of won the Teddy Award at Berlin in 2013.
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TAYFUN PİRSELİMOĞLU Başkan President
▪▪ Trabzon’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden sonra
Viyana Uygulamalı Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim ve gravür
okudu ve dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler açtı. Resim, senaryo
ve yönetmenlik konularında farklı ülkelerde dersler vermeye devam ediyor. Dört roman
ve iki hikâye kitabının yazarıdır. İlk uzun metraj filmi Hiçbiryerde (2002) ile büyük başarı
kazandı. “Vicdan ve Ölüm” temalı üçlemesinin ilk filmi Rıza 2007, ikinci filmi Pus ise
2009’da izleyiciyle buluştu. Üçlemenin son filmi Saç (2010) ile İstanbul Film Festivali
Ulusal Yarışma’da Altın Lale kazandı.
▪▪Born in Trabzon. Following Middle East Technical University, he studied painting
at the Hochschule für Angewandte Kunst in Vienna. His works were exhibited
internationally. He continues to give courses in several countries on painting,
scriptwriting and directing. He has written four novels and two short story books. His
debut feature was Innowhereland (2002). The first film of his “Conscience and Death”
trilogy was Rıza (2007), followed by Haze (2009), and finally Hair (2010) which won
the Golden Tulip in the National Competition in Istanbul FF.

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT
▪▪ Kültür ve sinema konularına ağırlık veren Fransız gazetecidir.
2002’den bu yana Montpellier Uluslararası Akdeniz Film Festivali’nin
direktörlüğünü yürütmektedir. Festival programında Akdeniz
havzasından klasik ve çağdaş filmlerin yanı sıra Fransa ve Mağrip ülkeleri arasındaki
mülteci hareketlerinin öncelikli yer aldığı, göç konulu filmler gösteriliyor. Festivalde farklı
bölümlerde (kısa, kurmaca, belgesel, deneysel) her yıl Türkiye’den filmler de yer alıyor.
▪▪He is a French journalist specialised in culture and film news. He is the Director
of the Montpellier International Mediterranean Film Festival since 2002. The festival
selects contemporary or classic films from the Mediterranean region, also films which
focus on issues of immigration, especially between France and the Maghreb countries.
The festival programme each year features films from Turkey in different sections
(short, feature, documentary or experimental).

BRUNO DELOYE
▪▪ 1963’te doğdu. Lisansını Görsel-İşitsel Telekomünikasyon, yüksek
lisansını Telekomünikasyon ve Medya İdaresi dallarında ParisDauphine Üniversitesi’nde tamamladı. Région Cable, MCM, Muzzik
gibi çeşitli medya ve yayın şirketlerinde çalıştı. 2000’de Canal Plus bünyesindeki
Multhématiques grubuna katıldı; Fransa, İtalya ve İspanya’da Cinéclassic kanallarının
direktörlüğünü sürdürdü, Film+Club, Classic, Star ve Famiz kanallarının kuruluşunda rol
oynadı. Halen Cine+Club, Classic&Star ve Famiz kanallarının direktörüdür.
▪▪Born in 1963. He received his BSc degree on Audiovisual and Telecommunications,
and MSc on Telecommunications and Media Management at the University of ParisDauphine. He worked at several media and broadcasting companies (Région Cable,
MCM, Muzzik), and finally in 2000, he joined Multhématiques (Canal Plus Group),
where he was Director of Cinéclassic in France, Italy and Spain, before setting up the
new thematic channels Film + Club, Classic, Star and Famiz, where he is Director of
Cine+Club, Classic&Star and Famiz.

KOMET
▪▪ Ressam, şair ve sinefildir. 1941’de Çorum’da doğdu. 1960-1967
yıllarında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü.
1971’de Paris’e gitti. Çalışmalarına 1998’den bu yana Paris ve
İstanbul’da devam etmektedir.
▪▪He is a painter, poet and cinephile. He was born in Çorum, Turkey in 1941.
He studied at the State Fine Arts Academy. He went to Paris in 1971. He has been
living and working based in Paris and Istanbul since 1998.

NİHAL YALÇIN
▪▪ 2004’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun
oldu. 2006’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk bölümünde
yüksek lisansını tamamladı. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?
(Ezel Akay, 2006), Hayatın Tuzu (Murat Düzgünoğlu, 2009), Kurtuluş Son Durak
(Yusuf Pirhasan, 2012) Yeraltı (Zeki Demirkubuz, 2012) ve Araf (Yeşim Ustaoğlu, 2012)
filmlerinde rol aldı. Yeraltı ve Araf’taki rolleriyle 19. Adana Altın Koza Film Festivali’nden
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; 45. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde Yeraltı filmindeki
performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
▪▪She graduated from the State Conservatory of the Istanbul University in 2004. She
completed her MA in advanced acting at Bahçeşehir University in 2006. She has acted
in Who Killed the Shadows? (Ezel Akay, 2006), The Salt of Life (Murat Düzgünoğlu,
2010), Last Stop Salvation (Yusuf Pirhasan, 2011), Underground (Zeki Demirkubuz,
2012), Somewhere in Between (Yeşim Ustaoğlu, 2012), and received the Best Supporting
Actress Award with Underground and Somewhere in Between at the Adana Golden
Coccoon Film Festival; and by the Turkish Film Critics’ Association for Undergound.

FACE-SINEMADA INSAN HAKLARI JÜRISI
FACE-HUMAN RIGHTS IN CINEMA JURY

ANCA DAMIAN
▪▪ 1962’de Romanya’da doğdu. Tiyatro, Sinema ve Güzel Sanatlar
Akademisi’nde görüntü yönetmenliği okudu ve doktorasını sanat,
sinema ve medya üzerine verdi. İkisi uzun metrajlı olmak üzere
birçok kısa film ve belgeselde görüntü yönetmenliği yaptı. Ardından ödül kazanan
çeşitli belgesellerde yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık görevlerini üstlendi. 2008’de
senaristlik ve yapımcılığını da üstlendiği ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi Intalniri
Incrucisate’yi gerçekleştirdi. Yapımcı, yönetmen, senarist olarak ikinci filmi 2011 tarihli
Crulic–Öteki Tarafa Yolculuk’tur. Yüzden fazla festivalde gösterilen ve birçok ödül kazanan
bu filmiyle 2012’de İstanbul Film Festivali FACE-İnsan Hakları Yarışması’nda Özel
Mansiyon kazandı.
▪▪Born in 1962 in Romania. She studied cinematography at the Academy of Theatre
and Film and Arts, and received her PhD in Arts, Cinema and Media. She worked as
Director of Photography on two feature films, and on many shorts and documentaries.
After that she worked as director, screenwriter and producer for several award-winning
documentaries. In 2008, she made her first feature film as a director, screenwriter and
co-producer: Intalniri Incrucisate / Crossing Dates (2008). Crulic–The Path to Beyond
(2011) is her second feature as director, producer, and screenwriter which was screened
at more than 100 festivals, and won many awards including the Special Mention at the
FACE-Human Rights Competition in Istanbul Film Festival in 2012.
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PHILIPPE BOILLAT
▪▪ 1952’de İsviçre’de doğdu. Hukuk dalında yüksek lisansını 1976’da
Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1978-1989
arasında Bern’deki Federal Adalet Bürosu’nda çalıştı. 1989-1996
arasında AİHM’de İsviçre Adalet Bakanlığı temsilcisi olarak çalıştı. 1997-2005 arasında
İsviçre hükümetinin AİHM ve BM İşkence Karşıtı Komite temsilcisi, Federal Adalet
Bakanı Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Departmanı yöneticisi olarak görev yaptı. Aynı
zamanda Ulusal Azınlıkların Korunması için İnsan Hakları Komitesi ve “İnsan Hakları ve
Terörizmle Mücadele Yönergeleri” için Avrupa Komitesi, ayrıca İnsan Hakları İcra Kurulu
başkanlığını yürüttü. Mayıs 2007’den bu yana Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuki
İşler (günümüzde Hukukun Üstünlüğü) Yönetmenliği direktörüdür.
▪▪Born in 1952 in Switzerland. He earned his Master in Law degree in 1976 from the
Faculty of Law at the University of Lausanne. He worked at the Federal Office of Justice
in Bern between 1978 and 1989. From 1989 to 1996, he was the Co-agent of the Swiss
Ministry of Justice to the ECHR. From 1997 to 2005, he was the Swiss Government
agent to the ECHR and UN Committee against Torture, Deputy Director of the Federal
Ministry of Justice, Head of the International Affairs Department. He served also as
Chair of the Human Rights Committee for the Protection of National Minorities and
the European Committee responsible for drawing up “Guidelines on Human Rights
and the Fight against Terrorism” as well as the Steering Committee on Human Rights.
Since January 2007, he is the Director General of Human Rights and Legal Affairs
(now Rule of Law) of the Council of Europe.

ROBERTO OLLA
▪▪ 2008’den bu yana Strasbourg’daki Avrupa Film Fonu Eurimages’ın
yönetici direktörüdür. Kamu hukuku eğitimi aldı ve Avrupa Hukuku
konusunda doktora yaptı. Tezi görsel-işitsel medya üzerineydi.
2002’de proje yöneticisi olarak Eurimages’a katıldı. Daha öncesinde Avrupa Üniversitesi
Floransa Enstitüsü’nde medya hukuku araştırmacısıydı. Avrupa Birliği MEDIA destek
programında çalıştı ve Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nda görsel-işitsel konularda
danışmanlık hizmeti verdi. Film sektöründeki Avrupa kökenli eğitim kuruluşlarında
uzmanlık yaptı.
▪▪He is the Executive Director of Eurimages, the European Film Fund based in
Strasbourg since 2008. He has a law degree in Public Law and a PhD in European
Law with his thesis on audiovisual and media. He joined Eurimages in 2002 as project
manager dealing mainly with support to features films. Earlier, 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.

DAN SETTON
▪▪ Kahire’de doğdu. Londra’da sinema ve televizyon yapımcılığı
öğrenimi aldıktan sonra İsrail’e döndü. İki kez Emmy Ödülü kazandı,
bir kez de Peabody Ödülü aldı. Belgesel filmleri arasında Kapo (2000),
Shattered Dreams of Peace (2002), In the Name of God – Scenes from the Extreme (2003),
Years of Blood (2005), Israel’s Next War (2007), Miss Commander (2012) ve bu yıl festival
programında yer alan State 194 / 194. Devlet (2012) sayılabilir.
▪▪He was born in Cairo. He studied film and television production in London before
returning to Israel. He is the recipient of two Emmy Awards and a Peabody Award. His
documentary films include Kapo (2000), Shattered Dreams of Peace (2002), In the Name

of God – Scenes from the Extreme (2003), Years of Blood (2005), Israel’s Next War (2007),
Miss Commander (2012) and State 194 (2012) screened at the festival this year.

SEYFI TEOMAN EN IYI İLK FİLM JÜRİSİ
SEYFI TEOMAN BEST DEBUT FILM JURY

EMİN ALPER
▪▪ 1974’te Konya’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat ve tarih
eğitimi aldıktan sonra, yine Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine doktorasını
tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde dersler
vermekte ve senaristlik yapmaktadır. Sinema ve siyaset üzerine yazıları Tarih ve Toplum,
Birikim, Mesele, Altyazı ve Görüntü gibi çeşitli dergilerde yayımlandı. 2008’de Bükreş’te
En İyi Kısa Film Ödülü’nü aldığı Rıfat (2006) ve Mektup (2005) adlı kısa filmleri çekti.
Berlin’de dünya prömiyerini yapmış olan Tepenin Ardı (2012) ilk uzun metrajlı filmidir.
Bu filmiyle İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da Altın Lale, En İyi Senaryo dahil
olmak üzere SİYAD, Malatya, Saraybosna, Asya-Pasifik, Taypey gibi birçok festivalden
ödüller kazandı.
▪▪Born in 1974 in Konya. He studied economics and history at Boğaziçi University in
Istanbul, and completed his PhD on Modern Turkish History. He is currently lecturing
at the Humanities and Social Sciences Department at Istanbul Technical University,
and writing screenplays. His articles on film and politics have been published at several
magazines including Tarih ve Toplum, Birikim, Mesele, Altyazı and Görüntü. He made
the short films Rıfat (2006) with which he received the Best Short Film Award at
Bucharest, and Mektup (2005). Beyond the Hill (2012) which premiered at Berlin is his
debut feature which won the Golden Tulip-National Competition in Istanbul as well as
awards at Turkish Film Critics’ Association, Malatya, Sarajevo, Taipei and Asia-Pacific
Film Awards.

SAADET AKSOY
▪▪ İstanbul’da doğdu. 2006’da Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk derslerine katıldı ve
amatör tiyatro oyunlarında, kısa filmlerde, reklamlarda ve dizilerde
rol aldı. Semih Kaplanoğlu’nun “Yusuf Üçlemesi”nin ilk filmi olan Yumurta (2007) ile
sinemaya adım attı. Filmdeki oyunculuğuyla aralarında Saraybosna ve Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nin de bulunduğu birçok uluslararası festivalde En İyi Kadın
Oyuncu ödülüne layık görüldü. Başka Dilde Aşk (İlksen Başarır, 2009) filmindeki
başrolüyle birçok ulusal ödül kazandı. Son olarak Sen Dünyaya Gelmeden (Sergio
Castellitto, 2012) filminde rol aldı. Hâlâ oyunculuk yüksek lisansına devam etmektedir.
▪▪Born in Istanbul, Turkey. She studied English Literature at Boğaziçi University in
Istanbul. She took acting courses and took parts in non-professional stage plays, short
films, commercial films and TV series. She made her feature film debut in 2007 with
the first instalment of Semih Kaplanoğlu’s “Yusuf trilogy”, Egg (2007) with which
she received numerous Best Actress awards at international festivals such as Sarajevo
and Antalya. She was the female lead in the Turkish romantic drama, Love in Another
Language (İlksen Başarır, 2009) which brought several national awards. She recently
acted in Sergio Castellitto’s Twice Born (2012). She is currently studying on her MFA on
acting in Istanbul.
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RUDIGER SUSCHLAND
▪▪ 1968’de doğdu. Tarih, felsefe ve siyaset bilimi eğitimi gördü.
Halen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung gibi Alman
günlük gazeteleri, Filmdienst gibi sinema dergileri ve çeşitli radyo
istasyonlarıyla bazı internet sitelerinin sinema yazarlarındandır. Aynı zamanda revolver,
Rolling Stone Mag, Cahiers de Cinema (İspanya) gibi yayınlara katkıda bulunuyor.
Mannheim-Heidelberg ve Ludwigshafen film festivallerinin seçici kurullarında yer
alıyor; Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası bölümünün Almanca filmler
danışmanlığını yürütüyor. 1998-2004 yıllarında Münih Film Festivali’nde çalıştı. Zhang
Yimou ve Wong Kar-wai hakkında bir kitap yazdı ve Türkiye Sineması üzerine birkaç
makale yazdı.
▪▪He was born in 1968. He studied history, philosophy and politics; he is now a regular
contributor and film critic for German national dailies Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Berliner Zeitung, etc., as well as the bi-weekly film magazine Filmdienst, for radio
stations and several websites. He occasionally contributes to other publications such
as revolver, Rolling Stone Mag, and Cahiers de Cinema (Spain). He is a member of the
selection committees of Mannheim-Heidelberg and Ludwigshafen film festivals, and
the German-language correspondent for the Semaine de la Critique at Cannes.
He worked for Munich Film Festival between 1998 and 2004. He has a book published
on the cinema of Zhang Yimou and Wong Kar-wai, and essays on contemporary
Turkish cinema.

FIPRESCI JÜRISI
FIPRESCI JURY
DANA LINSSEN Başkan President
Hollanda The Netherlands
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İsveç Sweden
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Türkiye Turkey
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Avustralya Australia
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Kanada Canada
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Türkiye Turkey
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ne yaptın rıchard?

can ateşi

WHAT RICHARD DID

FOXFIRE

8pt.mo. 9sa.tu.
a
f
19.00
16.00

11pe.th. 12cu.fr. 13ct.sa. fransa-kanada france-canada / 2012 / DCP / Renkli Colour
a
f
r
21.30
16.00
16.00
143’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

10ça.we. irlanda ıreland / 2012 / DCP / Renkli Colour / 87’
r
13.30
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: lenny abrahamson Senaryo Screenplay: malcolm campbell Özgün Kitap

Yönetmen Director: laurent cantet Senaryo Screenplay: laurent cantet & robın campıllo Özgün

Original Book: “bad day ın blackrock”, kevın power Görüntü Yön. Director of Photography:

Roman Original Novel: “foxfıre, confessıons of a gırl gang”, joyce carol oates Görüntü Yön.

davıd grennan Kurgu Editing: nathan nugent Müzik Music: stephen rennıcks Oyuncular Cast:

Director of Photography: pıerre mılon Kurgu Editing: robın campıllo Müzik Music: tımber tımbre

jack reynor, róısín murphy, sam keeley, lars mıkkelsen, gavın drea, fıonn walton, lıana

Oyuncular Cast: raven adamson, katıe cosenı, claıre mazarolle, madeleıne bısson, rachel

o’cleırıgh, patrıck gıbson Yapımcı Producer: ed guıney Yapım Production Co.: element pıctures

nyhuus Yapımcılar Producers: carole scotta, carolıne benjo, sımon arnal, barbara letellıer,

Dünya Hakları World Sales: protagonıst pıctures

sımone ırdl, jennıfer weıss Yapım Production Co.: haut et court, fılm farm Dünya Hakları World
Sales: memento fılms

▪▪Dublin’in kaymak tabakasından, altın çocuk tabir edilen Richard’ın bir yaz gecesi

mahvoluşunun hikâyesi bu. Konumuz okul döneminin sonundan üniversiteye başlayıncaya
kadar, yaz boyunca Richard Carlson: yakışıklı ragbi yıldızı, başarılı öğrenci, yaşına göre
olgun, sorumluluk sahibi, arkadaşlarının lideri… Dünya ışıl ışıl, gelecek parlakken Richard
öfkesinin şehvetine kapılarak öyle bir şey yapar ki hem kendisinin hem de etrafındakilerin
hayatını paramparça eder. Kevin Power’ın romanından uyarlanan Ne Yaptın Richard?, olduğu
ile zannettiği arasında kalan, kendine güveni sıfır bir gencin Bergmanvari üzücü hikâyesini
anlatıyor. “Richard iyi bir çocuk, ama iyi insanlar da karmaşık olabilir. Başarısızlığa alışkın
olmayan Richard gibi tipler için (hele bu yaşlarda) hayal kırıklığı yaratan her olay bir felaket
etkisi yaratabilir. Ben de, hayal ederek eski haline dönüşmeye çalışan bir karakter portresi
çizmeye çalıştım.” – Lenny Abrahamson
▪▪This is the story of the fall of Richard, the golden-boy of a privileged, wealthy set of
Dublin teens, whose world unravels one summer night. We follow Richard Carlson
–handsome rugby star, gifted student, mature, responsible, undisputed alpha-male–
through the summer between the end of school and the beginning of university.
The world is bright and everything seems possible, until one night Richard does
something out of rage that destroys it all and shatters the lives of the people closest
to him. Adapted from Kevin Power’s novel, What Richard Did is a quietly devastating
Bergmanesque study of an insecure boy torn between who he thought he was and who
he proves to be. “Richard is a good guy, but good guys are complex, too. For characters
like Richard, who are not used to failure – especially at his age – any action that they
think lets them down can have a catastrophic effect. I wanted to show a character
attempting to fantasise himself back into the person he once was.” – Lenny Abrahamson

▪▪ 2012 san sebastian en iyi kadın oyuncu best actress (k. coseni)
▪▪Kızların canına tak ettiğinde erkeklerin başına bin bir türlü bela gelebilir, üstelik o bela
herkesi yakabilir. New York’un kuzeyindeyiz, yıl 1953. Küçük bir kasabada bir işçi mahallesi.
Dar kafalıların, kaba erkekliğin hüküm sürdüğü savaş sonrası yıllarda kendi bildiğini okuyan
bir kızlar grubu beraberlik için yemin eder ve “Can Ateşi” çetesini kurar. Legs, Maddy,
Lana, Rita ve Goldie, önce kendi kurallarını ortaya koyar, sonra da intikam için planlarını
uygular. Ancak her şeyin bir bedeli vardır. Fransız auteur Laurent Cantet, Altın Palmiye
kazandığı Sınıf’tan beş yıl sonra çektiği bu ikinci İngilizce filmle sinemaya bu kez Joyce Carol
Oates’un Türkçeye Can Ateşi adıyla aktarılan ödüllü romanını sinemaya uyarlayarak dönüyor.
“Geleceğin pırıl pırıl, her şeyin olanaklı olduğunu iddia eden ‘Amerikan rüyası’ dedikleri şeyi
karşıma almak istedim. Benim ilgilendiğim Amerika daha çok Amerika Birleşik Devletleri
Halklarının Tarihi adlı kitabında Howard Zinn’in tarif ettiğine, sınıf mücadelesi, medeni haklar
hareketi, grevler, barışseverlik ve itaatsizlikle biçimlenen bir tarihe yakın.” – Laurent Cantet
▪▪When girls have had enough, the boys should expect fiery trouble, even though that
fire might burn everyone. Upstate New York, 1953, a working class neighbourhood in
a small town. In this violent, bigoted post-war culture controlled by men, a group of
headstrong teenage girls unite into a sisterhood: the Foxfire gang. Legs, Maddy, Lana,
Rita and Goldie set on a trip for their rules first, and revenge later. But there’s a price
to pay… French auteur Laurent Cantet returns to cinema with his second Englishlanguage project adapted from Joyce Carol Oates’s award-winning bestseller, five years
after winning the Palm d’or with The Class. “I wanted to challenge the imagery of the
‘American dream,’ which proclaims that the future is bright and that everything is now
possible. The America I’m interested in is much more than that described by Howard
Zinn in ‘A People’s History of the United States’: a history which is built around class
struggle, the civil rights movement, strikes, pacifism and disobedience.”
– Laurent Cantet
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camılle claudel 1915

THE ATTACK

10ça.we. 11pe.th. 12cu.fr. lübnan-fransa-katar-mısır-belçika lebanon-france-qatara
f
r
19.00
11.00
16.00
egypt-belgıum / 2012 / DCP / Renkli Colour / 102’ / Arapça-

9sa.tu.
a
21.30

10ça.we. 11pe.th. fransa france / 2012 / 35 mm / Renkli Colour / 97’
f
r
16.00
19.00
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t.

İbranice; İngilizce ve Türkçe altyazılı Arabic-Hebrew; English &
Turkish s.t.

Yönetmen Director: bruno dumont Senaryo Screenplay: bruno dumont Görüntü Yön. Director of
Photography: guıllaume deffontaınes Kurgu Editing: bruno dumont & basıle belkhırı Oyuncular

Yönetmen Director: Zıad Doueırı Senaryo Screenplay: Zıad Doueırı & Joëlle Touma Görüntü

Cast: julıette bınoche, jean-luc vıncent, robert leroy, emmanuel kauffman, marıon keller,

Yön. Director of Photography: Tommaso Fıorıllı Özgün Roman Original Novel: “L’Attentat”,

armelle leroy-rolland, myrıam allaın Yapımcılar Producers: jean brehat, rachıd bouchareb,

Yasmına Khadra Kurgu Editing: Domınıque Marcombe & Zıad Doueırı Müzik Music: Erıc Neveux

murıel merlın Yapım Production Co.: 3b productıons Dünya Hakları World Sales: wıld bunch

Oyuncular Cast: Alı Sulıman, Reymonde Amsellem, Evgenıa Dodına, Urı Gavrıel, Karım Saleh,

Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film

Dvır Benedek, Ruba Salameh, Ramzı Maqdısı Yapımcılar Producers: Jean Brehat & Rachıd
Bouchareb Yapım Production Co.: 3B Productıons, Broadcast Management Worldwıde, Scope

▪▪1915’te, kış ayazında, Camille Claudel eğilip yerdeki bir taşı alır ve dikkatle inceler. Sanki

Pıctures, Dourı Fılms Dünya Hakları World Sales: Wıld Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights:

işine yoğunlaşmış bir heykeltıraştır izlediğimiz; zihninde basit bir taşı yepyeni bir şeye
dönüştürüyor gibidir. Ama sonra taşı atar, bir daha da sanata dönmez. Ailesi akıl hastanesine
kapatılmasının hayrına olacağına karar kılmıştır. Film boyunca Camille’in bir sanatçı olarak
kabul görmeyi, anlayışla karşılanmayı ummasını izler, sevgili yazar kardeşi Paul Claudel’in
onu ziyaret etmesini beklediğine tanık oluruz. Bruno Dumont’un İsa’nın Yaşamı, İnsanlık ve
Flanders gibi yetkin filmlerinin ardından gelen ve Berlin’de prömiyerini yapan bu dram, gelmiş
geçmiş en yetenekli kadın heykeltıraşlardan birinin içsel karmaşasını inceliyor. “Şansa bakın,
Camille Claudel’in hastaneye yatırılışıyla ilgili bir kitap okuyordum ki bunu Juliette’le aynı
yaştayken yaşadığını öğrendim. Beynimde bir şimşek çaktı, işte bu, dedim. Hayatı hakkında,
hastaneye yatırılışı hakkında tıbbi kayıtlar hariç hiçbir şey bilmemek hoşuma gitti. Elimde
hiçbir şey olmaksızın bir senaryo yazmak da öyle.” – Bruno Dumont
▪▪ In the cold light of winter, 1915, Camille Claudel bends down once again to pick up a
stone and examine it. It’s almost as if we are watching a sculptor at work: in her mind
she appears to be transforming this simple piece of rock into something new. But then
she drops the stone, never to create her art again. Her family has been convinced to
commit her to a psychiatric clinic. The film chronicles her endless vigil, hoping to find
understanding and recognition as an artist, but also to receive a visit from her beloved
brother, the writer Paul Claudel. Following The Life of Jesus, Humanity, and Flanders,
Bruno Dumont’s latest drama about the most gifted female sculptor of the world has
premiered at the Berlin Film Festival in February. “As luck would have it, I was reading
a book on Camille Claudel’s life just as she was admitted, and that she was the same
age as Juliette. That struck a lightning in my soul, and I thought ‘there we are!’ I quite
like that I know nothing about her life, nothing about her admittance, apart from a
medical journal. And I liked the idea of writing a script with nothing.” – Bruno Dumont

Sinema-TV

▪▪ 2012 Marrakech En iyi Film best feature
▪▪Yasmina Khadra’nın Türkçe dahil 40 dile çevrilen ve dünya çapında çok satan kitabı
Saldırı’dan uyarlanan film, İsrailli Arap doktor Emin’in karısı hakkındaki gerçeği keşfetmesini
anlatıyor. Emin kendi kurduğu dünyasında mutlu, başarılı bir kariyeri olan, eşini çok seven
bir doktordur. Tel Aviv’de ailesine ve köklerine uzak ama hoşnut olduğu bir hayat yaşar.
Bir gün bir restoranda patlayan bir bombayla hayatı alt üst olur. Restorana bir intihar
saldırısı düzenlenmiştir ve polis hemen Emin’in karısından şüphelenmiştir. Emin başta
böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmaz. Herkesin cani olarak gördüğü karısını
temize çıkarmak için kendi araştırmasını yapar, ancak peşinden gittiği gerçekler yüzüne
çarptıkça devam etmesi gittikçe zorlaşır. “İnkâr Ortadoğu’nun dört bir yanında, her iki
tarafta da rastlanan bir şey. Hedefimiz herhangi bir tarafı memnun etmek değil, hikâyemizi
olabildiğince sade ve gerçekçi bir şekilde aktarabilmekti.” – Ziad Doueiri
▪▪Adapted from Yasmina Khadra’s bestseller book Attack, which was translated into
40 languages including Turkish, the film tells the story of Israeli-Arab doctor Amin
who unearths the truth about his wife. Amin is a successful doctor, who loves his
wife, and who is quite happy in his small world. Although alienated from his family
and origins, he has been leading a conforming life in Tel Aviv. One day, his life turns
upside down with a bomb exploding at a restaurant. A suicide attack has targeted the
restaurant, and the police suspects Amin’s wife at once. At first, Amin doesn’t believe
in the possibility of such a thing. He leads his own investigation to clear the allegations
off his wife who is seen as a villain by everybody; however, as he reveals more of
the truth, it becomes difficult for him to continue. “Denial is something you find
everywhere in the Middle East, on all sides. Our goal was never to please either side,
but to tell the story as truthfully and simply as we could.” – Ziad Doueiri
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kelebeğin rüyası

yarım kalan hayat

THE BUTTERFLY’S DREAM

NAIROBI HALF LIFE

13ct.sa.
a
16.00

8pt.mo. 9sa.tu.
a
f
16.00
19.00

türkiye turkey / 2013 / 35 mm / Renkli Colour / 139’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

10ça.we. almanya-kenya germany-kenya / 2012 / DCP / Renkli Colour
nc2
13.30
96’ / Swahili; İngilizce ve Türkçe altyazılı Swahili; English &
Turkish s.t.

Yönetmen Director: yılmaz erdoğan Senaryo Screenplay: yılmaz erdoğan Görüntü Yön. Director
of Photography: gökhan tiryaki Kurgu Editing: bora gökşingöl Müzik Music: rahman altın

Yönetmen Director: davıd “tosh” gıtonga Senaryo Screenplay: serah mwıhakı, charles ‘potash’

Oyuncular Cast: kıvanç tatlıtuğ, mert fırat, belçim bilgin, farah zeynep abdullah, yılmaz

matathıa, samuel munene Görüntü Yön. Director of Photography: chrıstıan almesberger Kurgu

erdoğan, ahmet mümtaz taylan, taner birsel, ipek bilgin, devrim yakut, aksel bonfil, servet

Editing: mkaıwawı mwakaba Müzik Music: xaver von treyer Oyuncular Cast: joseph waırımu,

pandur, ayten soykök, emin gürsoy, celalettin demirel, funda şirinkal Yapımcı Producer:

olwenya maına, nancy wanjıku karanja Yapımcılar Producers: sarıka hemı lakhanı, tom tykwer,

necati akpınar Yapım Production Co.: bkm film (beşiktaş kültür merkezi aş) Dünya Hakları World

sıobhaın gınger wılson Yapım Production Co.: gınger ınk & one fıne day Dünya Hakları World

Sales: kınostar fılmverleıh gmbh

Sales: the festıval agency

▪▪Yılmaz Erdoğan’dan Şairler Çağı’nın tüm altın çocuklarının anısına bir saygı duruşu:

▪▪ 2012 durban en iyi erkek oyuncu best actor (j. wairimu)

1940’lı yıllara, İkinci Dünya Savaşı’nın kıtlık atmosferinde mükellefiyet zamanına yapılan bir
yolculuk. Erdoğan yazıp yönetip rol aldığı filmografisine bu kez konusunu gerçek hayattan
alan bir dönem filmi ekliyor. Kelebeğin Rüyası, İkinci Dünya Savaşı döneminden iki genç şairin,
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip’in hayat hikâyelerinden yola çıkıyor. 1941’de Mükellefiyet
Kanunu gereği Zonguldak iline bağlı köylerdeki 15-65 yaş arası her erkek madende çalışmak
zorundadır. Tüm bu karmaşanın ortasında bu iki genç şairin en büyük hayali, şiirlerinin Varlık
dergisinde yayımlanması ve bu yolla ünlü olmaktır. Zonguldak Çelikel Lisesi’nin edebiyat
öğretmeni Behçet Necatigil onları anlayan, onlara hocalık, arkadaşlık eden yegâne insandır.
Genç şairler, şehrin ileri gelenlerinden Zikri Bey’in kızı Suzan’ı görüp büyülenirler ve bir
iddiaya girerler. İkisi de birer şiir yazıp kıza okutacak, Suzan kimin şiirini beğenirse diğeri
aradan çekilecektir.
▪▪An homage to all the golden boys of the Age of Poets –a journey to the 1940s when
the World War II, the shortages and the Obligation Law brought heavy burdens. Yılmaz
Erdoğan’s latest film which he wrote, directed and acted in is a period film based on
real characters. The Butterfly’s Dream is inspired by the lives of two WWII poets –Rüştü
Onur and Muzaffer Tayyip. In 1941, due to the Obligation Law, every male between the
ages 15-65 within Zonguldak and its towns were obligated to work in the coal mines. In
the centre of this turmoil, stand two poets, early in their twenties, whose biggest dream
is to be published in the Varlık literary magazine and become famous. Meanwhile,
the great poet Behçet Necatigil, then literature teacher at the Zonguldak Çelikel High
School, is the only person who mentors, understands and befriends them. When they
see Suzan, daughter of Zikri, the prominent businessman of the town, the young poets
are mesmerised by her beauty. They make a bet on her: both will be writing a poem
and have her read them. Depending on whose poem Suzan likes the most; the other
would be stepping away.

▪▪ 2012 afi izleyici ödülü audıence award
▪▪ 2012 kalasha (kenya) en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü, en iyi
özgün senaryo best fılm, best dırector, best actor, best cınematography, best orıgınal screenplay

▪▪Kenya’nın bugüne kadarki ilk Oscar adayı olan Yarım Kalan Hayat, ülkesinde yerli bir film
için görülmemiş bir gişe başarısı yakaladı. Soluk soluğa izleyeceğiniz ve içinde mücadele,
hırs, suç, fahişelik ve yozlaşma geçen bu hikâyenin kahramanı, Kenya’da küçük bir köyden
oyuncu olma hayalleriyle ailesinin karşı çıkmasına rağmen “altın fırsatlar şehri” Nairobi’ye
gelen Mwas. Kimseyi tanımadığı büyük şehirde bir başına kalan Mwas, hayallerinin peşinden
giderken hızlıca suç dolu bir dünyanın içine çekilecektir. Bilindik bir öyküyü çağdaş bir açıdan,
Kenya usulüyle ele alan Yarım Kalan Hayat, yönetmen Gitonga’ya göre gerçek bir Nairobi
hikâyesi anlatıyor: “Filmi çekerken kendi kendime hikâyeyi olduğu gibi anlatacağıma söz
vermiştim. Nairobi’yi Kenyalı gözüyle aktaracaktım. Asıl olay buydu bence.”
▪▪The first ever Kenyan entry for the Oscars, Nairobi Half Life has become the biggest
theatrical success for a local film. This gripping tale of struggle, ambition, crime,
prostitution, and corruption follows Mwas, a young aspiring actor from a small village
in Kenya, who dreams of becoming an accomplished actor one day, and in pursuit
of this and the chagrin of his brother and parents, he makes his way to Nairobi –the
golden city of opportunity. Alone in a city where he doesn’t know a soul, he is quickly
drawn into a world of crime as he struggles to pursue his dream. A classic tale told
from an upbeat, Kenyan take, Nairobi Half Life “tells the real Nairobi story,” according
to director Gitonga, “when I was making the film I told myself I’d be telling the story
as it is, as I understand Nairobi as a Kenyan, as I see it. I think that’s been the main
thing.”
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ölü avrupa

her şey o kadar sessiz ki

DEAD EUROPE

BOVEN IS HET STIL
IT’S ALL SO QUIET

9sa.tu.
a
16.00

10ça.we. 11pe.th. avustralya australıa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 83’
f
nc2
19.00
21.30
İngilizce-Yunanca-Fransızca-Macarca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
English-Greek-French-Hungarian; English & Turkish s.t.

10ça.we. 11pe.th. 12cu.fr. hollanda-almanya the netherlands-germany / 2013 / DCP
a
f
r
16.00
19.00
11.00
Renkli Colour / 93’ / Flamanca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Dutch; English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: tony krawıtz Senaryo Screenplay: louıse fox Özgün Roman Original Novel:
“dead europe”, chrıstos tsıolkas Görüntü Yön. Director of Photography: germaın mcmıckıng

Yönetmen Director: nanouk leopold Senaryo Screenplay: nanouk leopold Özgün Roman Original

Kurgu Editing: alexandre de franceschı & scott gray Müzik Music: jed kurzel Oyuncular Cast:

Novel: gerbrand bakker Görüntü Yön. Director of Photography: frank van den eeden Kurgu

ewen leslıe, marton csokas, kodı smıt mcphee, jean-francoıs balmer, ıgal naor Yapımcılar

Editing: katharına wartena Müzik Music: paul m. van brugge Oyuncular Cast: jeroen wıllems,

Producers: emıle sherman, ıaın cannıng, lız watts Yapım Production Co.: see-saw fılms,

henrı garcın, wım opbrouck, martıjn lakemeıer Yapımcılar Producers: stıenette bosklopper

porchlıght fılms Dünya Hakları World Sales: wıld bunch

& els vandevorst Yapım Production Co.: cırce fılms, n279 entertaınment Dünya Hakları World
Sales: fılms dıstrıbutıon

▪▪Lanetlenmiş bir aile, hiç söz edilmeyen sırlar ve iliklerine dek hasta bir Avrupa. Kirli

geçmişleri ancak bir trajedi temizleyebilir… Isaac’in babası, Sydney’in banliyölerinden
birinde ölünce, ailede Isaac’in anavatanına dönmesine sebep olacak bir parçalanma yaşanır.
Isaac, Yunanistan’da, ailesinin köyünde, babasının lanetli geçmişine dair bir şeyler öğrenir.
Başlangıçta bunları batıl saçmalıklar olarak görse de Yunanistan’dan Paris ve Macaristan’a
yaptığı yolculuklar sırasında kendi deliliği ve ailesinin, Avrupa’nın dışlanmışlarının
hayaletlerinden miras geçmiş günahlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. “Bu filmin Avrupa’nın
unutulmuş halklarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Diğer Avrupalıların bazen hiç var
olmamış olmalarını diledikleri insanlarla ilgili… Çabucak geçip gitmesini istedikleri bir
sorunla ilgili… Filmin merkezinde ve bu malzemeyi uyarlamak isteyişimin altında bu var. Ölü
Avrupa tarih, suçluluk ve sırlar hakkında bir film. Yunan tragedyasından esinleniyor ve İncil’in
yankısı gibi, ataların günahlarının oğullarına nasıl geçtiğinden bahsediyor.” – Tony Krawitz
▪▪A family curse, unspoken secrets, and a Europe sick to the bones –only a tragedy
could cleanse a tainted past... When Isaac’s father dies in suburban Sydney, a deep
schism in the family is revealed which prompts Isaac return to the family homeland.
In his parents’ village in Greece, Isaac learns something of his father’s cursed history,
which at first he dismisses as superstitious nonsense. But over the course of his travels
through Europe (from Greece to Paris and Hungary) he is forced to confront his own
madness and the past sins of his family, inherited through the ghosts of Europe’s
contemporary outcasts. “I see this film as being about the forgotten people of Europe,
the characters other Europeans sometimes wish didn’t exist –a problem they wish
would just go away. This goes to the heart of the film and why I wanted to adapt this
material. Dead Europe is about history, guilt and secrets. It is inspired by Greek tragedy
and is biblical in resonance –how the sins of the fathers are passed on to the sons.”
– Tony Krawitz

▪▪Elli beş yaşındaki Helmer, bir gün yaşadıkları çiftlik evinde yatalak babasının yatağını üst
kata taşır. Oğlunu hâlâ başarısızlıkla özdeşleştiren yaşlı babanın sağlığı gitgide kötülemekte,
her ikisi de yaklaşan ölümü hissetmektedir. Yalnızlıktan bunalan ve insani bir yakınlığın
özlemini çeken Helmer, aksi babasının bakımını sürdürürken temkinli de olsa inkâr
dolabından çıkar ve yeniden cinsel kimliğini keşfetmeye çalışır. Yalnızlık, cinsel baskı ve
yaşlanmak hakkındaki bu dokunaklı dram, Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’nün
açılışında, aralık ayında hayatını kaybeden başrol oyuncusu Jeroen Willems anısına gösterildi.
“Cinsiyetle ilgisi yok, kendiliğinden geliyor: Yazarken karakterlerimi erkek ya da kadın olarak
düşlemiyorum. Yine de kadınsı bir bakış açısı var herhalde. Ama bu kez erkekler hakkında
bir şey yazmak istedim, ki benim için büyük bir aşama bu. Asıl amaçladığım, görüntülerle
mekânlar sayesinde bir duygu yaratmak, çünkü kadrajı kurduğun anda bir görüntü oluşuyor.”
– Nanouk Leopold
▪▪55-year-old Helmer, one day moves his bedridden father upstairs at their farmhouse.
Still seeing his son as a failure, the elderly widowed father’s health has been declining,
and they both feel death is imminent. Lonely and starving for human contact, Helmer
cares for his terse father, while cautiously crawling out of denial, and re-discovering his
sexual identity. A poignant reflection on solitude, sexual repression and aging, It’s All
So Quiet premiered in Berlin in February as the opening film of the Panorama section
and is dedicated to the memory of its lead actor Jeroen Willems, who passed away in
December. “It is not at all a matter of gender, it happens naturally. While writing,
I don’t think of my characters as women, but as persons. Still, it must be a feminine
point of view. I really wanted to make something about men this time. That’s a big
step for me. What I really try to do is to make emotions with the images and with the
spaces, as you make a frame of the space and it becomes an image.” – Nanouk Leopold
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kuleli ev

öğrenci

DOM S BASHENKOY
HOUSE WITH A TURRET

STUDENT

11pe.th. 12cu.fr. 14pz.su. ukrayna ukraıne / 2012 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 81’
a
f
r
16.00
19.00
19.00
Rusça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Russian; English & Turkish s.t.

12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su. kazakistan kazakhstan / 2012 / 35 mm / Renkli Colour / 90’
a
f
nc2
11.00
13.30
13.30
Kazakça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Kazakh; English &
Turkish s.t.

Yönetmen Director: eva neymann Senaryo Screenplay: eva neymann Özgün Roman Original Novel:

Yönetmen Director: darezhan omırbayev Senaryo Screenplay: darezhan omırbayev Özgün

frıedrıch gorensteın Görüntü Yön. Director of Photography: rımmvydas leıpus Kurgu Editing:

Roman Original Novel: “crıme and punıshment / suç ve ceza”, fyodor dostoyevsky Görüntü

pavel zalesov Müzik Music: jürgen grözıner & erık satıe Oyuncular Cast: dmıtrıy kobetskoy,

Yön. Director of Photography: borıs troshev Kurgu Editing: aızhan bıssenbınova Müzik Music:

yekaterına golubeva, mıkhaıl veksler Yapımcı Producer: aleksander tkachenko Yapım

baurzhan kuanys Oyuncular Cast: nurlan baıtasov, maya serıkbayeva, edıge bolysbayev,

Production Co.: 1+1 productıon Dünya Hakları World Sales: wıde management

bakhytzhan turdalıyeva, aruzhan saın, amangeldy aıtaly, asel sagatova Yapımcı Producer:
lımara zheksembaeva Yapım Production Co.: kazakhfılm Dünya Hakları World Sales: medıa luna

▪▪ 2012 karlovy vary batının doğusu ödülü east of the west award

new fılms

▪▪ 2012 batum jüri ödülü jury prıze
▪▪ 2012 talinn büyük ödül grand prıze
▪▪Karlarla kaplı savaştan bitap düşmüş bir ülke… Sekiz yaşında bir çocuk ve hasta annesi
trenle seyahat ediyor; fakat yolda annenin durumu kötüleşiyor ve hiç bilmedikleri bir
kasabada trenden inmek zorunda kalıyorlar. Anne hastaneye yatırılıyor ve oğluna, eğer ona bir
şey olursa geri dönüp kuleli evi aramasını söylüyor. Çocuğun gözlerinden, daima orada olan
ölüm tarafından felç edilmiş, başkalarının acılarına karşı hissizleştirilmiş bir toplumun haline
şahit oluyoruz. Film, Tarkovski’nin Solaris’inin senaryosunu da kaleme almış olan Ukraynalı
Yahudi yazar Friedrich Gorenstein’ın bir öyküsüne dayanıyor. “Gorenstein’ın çıkış noktası
acı, yaralanma ve öfke. Ve yıllarca peşimi bırakmayan inanılmaz bir insanlık ve insani sıcaklık
özlemi. Tüm bu yıllar boyunca bu metne dayalı filmler yapmayı çok istedim. Bu hikâyeyi filme
çekmek isteyenler arasında Yuri Klepikov ve Gorenstein’ın yakın arkadaşı Andrey Tarkovski de
vardı. Hikâyenin ana karakteri Gorenstein’ın kendisinden esinlendiği, gerçek çile ve acılara
katlanan küçük bir erkek çocuğu.” – Eva Neymann
▪▪A war-torn country covered with snow... An eight-year-old boy and his ill mother are
travelling by train. On the way, however, the mother deteriorates, and they are forced to
abandon the train in a nameless town. As the mother is admitted to a hospital, she tells
him that, if anything should happen, he should go back and search for the house with a
turret. Through the boy’s eyes, we witness the state of an exhausted society benumbed
by ever-present death, and indifferent to the suffering of others. The film is based on a
story by the Jewish Ukrainian writer Friedrich Gorenstein, who also penned the script
for Tarkovsky’s Solaris. “The starting point of Gorenstein is pain, hurt and anger. And
also an incredible humanity and longing for human warmth that haven’t let me go for
many years. And for all these years I have had a very strong desire to make films based
on this prose. Among those who also wanted to film it before were Yuri Klepikov and
Gorenstein’s close friend Andrei Tarkovsky. The main character is a little boy, based on
Gorenstein himself, who endures real ordeals and suffering.” – Eva Neymann

▪▪Kazakistan’ın en başarılı yönetmenlerinden Omirbayev, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sının
hâlâ etkileyici sinema uyarlamalarının yapılabileceğini kanıtlıyor. Bir felsefe öğrencisi,
parasızlık ve yalnızlıktan muzdariptir. Bir dükkân sahibini öldürerek vicdanın ne kadar
etkili olduğunu öğrenmek ister. Ancak tam o günlerde bir kıza âşık olunca, yaptıklarının
sorumluluğunu almak zorunda kalacaktır. Bresson’un izinde yürüyen ama çağdaş Almatı’da
geçen Öğrenci, neredeyse elle tutulabilir yoğunluktaki umutsuzluk duygusuyla, komünizm
sonrası korsan-kapitalist Kazakistan toplumunun acımasız bir politik incelemesi. “Filmimi
bu romana tesadüfen dayandırmadım. Bu romanın, günümüzde de geçerli bir toplumsal
mesajı var. 1860’lar, Rus toplumunda çatışmayı besleyen kapitalizmin doğduğu yıllardı.
Genç beyinlerin tepkisi oldukça sert oldu ve Dostoyevski o devrin ruhunu yakalamaya çalıştı.
Aynı süreç, şu an Kazakistan’da yaşanıyor: Gelir uçurumu çok derin ve bu durum Kazakistan
gençlerini çok rahatsız ediyor.” – Darezhan Omirbayev
▪▪As one of Kazakhstan’s most accomplished filmmakers, Omirbayev proves that
Dostoevsky’s Crime and Punishment is not exhausted for adaptation. A student of
philosophy suffers from lack of money and loneliness. He decides to kill the owner of
a shop and has to learn the influence of conscience. When he falls in love with a girl
he has to take responsibility for his actions. Following the footsteps of Bresson yet set
in contemporary Almaty, Student is almost palpable in despair, as a ruthless political
examination of post-communist Kazakhstan’s pirate-capitalist society. “I based my film
on this novel not accidentally. This novel has a social undertone which is very actual
nowadays. The 1860s were the period of launching capitalism that bred the conflict
in a Russian society. The reaction of young minds was quite harsh, and Dostoevsky
made it to catch that zeitgeist. The same process is currently going on in modern
Kazakhstan: there’s too big financial gap between people and that troubles the youth of
Kazakhstan very much.” – Darezhan Omirbayev
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hayatboyu

perde

LIFELONG

PARDÉ
CLOSED CURTAIN

9sa.tu.
a
19.00

türkiye-almanya-hollanda turkey-germany-the netherlands
2013 / DCP / Renkli Colour / 108’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su. iran ıran / 2013 / DCP / Renkli Colour / 106’ / Farsça; İngilizce
a
r
nc2
19.00
13.30
16.00
ve Türkçe altyazılı Persian; English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: aslı özge Senaryo Screenplay: aslı özge Görüntü Yön. Director of Photography:

Yönetmenler Directors: jafar panahı & kambozıya partovı Senaryo Screenplay: jafar panahı

emre erkmen Kurgu Editing: natalı barrey & aslı özge Oyuncular Cast: defne halman, hakan

Görüntü Yön. Director of Photography: mohamad reza jahanpanah Kurgu Editing: jafar panahı

çimenser, gizem akman, onur dikmen Yapımcı Producer: nadir öperli Yapım Production Co.:

Oyuncular Cast: kambozıya partovı, maryam moghadam, jafar panahı, hadı saeedı, azadeh

bulut film & soda medya Dünya Hakları World Sales: fılms boutıque

torabı, abolghasem sobhanı, mahyar jafarıpour Yapımcı Producer: jafar panahı Yapım
Production Co.: jafar panahı fılm productıon Dünya Hakları World Sales: uconnect Türkiye

▪▪İlk filmi Köprüdekiler ile İstanbul, Adana ve Ankara Film Festivalleri’nde en iyi film ödüllerini

alan Aslı Özge’nin yeni filmi Hayatboyu, dünya prömiyerini 63. Berlin Film Festivali’nde
yaptı. Film, sorunlarının çözümü ayrılık olabilecekken birbirlerinden kopamamanın
duygusal sıkışıklığını yaşayan evli bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Filmin izlediği Ela saygın
bir sanatçı, Can ise başarılı bir mimar. İstanbul’un en seçkin semtlerinden birinde, mimari
tasarımını Can’ın yaptığı bir evi paylaşmaktalar. İlişkilerindeki tutku çoklukla sönmüş olsa
da karşılıklı saygı ve ilgi, beraberliklerinin sürmesini sağlıyor. Ta ki Ela bir gün Can’ın bir
telefon konuşmasına kulak misafiri oluncaya dek… “İnsanlar mutsuzluklarına rağmen
yaşamlarının mevcut halinin o kadar da kötü olmadığına kendilerini inandırabiliyorlar. İnsan
gerçekleri görmezden gelip hiçbir sorun yokmuş, herşey yolundaymış gibi davranmayı
seçebiliyor. Değişime, yeniye, bilinmeyene doğru gitmeye cesaret edemiyor. Ela ve Can da
evliliğin konformizmine sığınarak sadece çevrelerine karşı değil, birbirlerine, hatta belki kendi
kendilerine karşı bile oyun oynuyorlar.” – Aslı Özge
▪▪Aslı Özge garnered best film awards with her debut feature Men on the Bridge from
Istanbul, Ankara and Adana film festivals, while her second feature Lifelong premiered
at the 63. Berlin Film Festival. The film’s central characters are a married couple which
are emotionally distressed because they do not break-up although separating would be
the solution to their problems. Ela is a respected artist, Can is a successful architect.
They live in a house Can designed for them, in one of Istanbul’s most prestigious
neighbourhoods. Though the passion has mostly gone out of their relationship, mutual
respect and admiration keep their union afloat. That is, until Ela overhears one of Can’s
phone conversations... “People, even if they are unhappy are capable of convincing
themselves that the way things are, the life they have isn’t so bad after all. One might
turn a blind eye to reality, choose to pretend there are no problems, that everything is
all right. That makes it harder to find the courage to change, to move towards the new
and the unknown. By hiding behind the marriage, Ela and Can pretend not only in
front of others, but with each other, and finally even try to fool themselves.” – Aslı Özge

Hakları Turkish Rights: kodeks medya

▪▪ 2012 berlin en iyi senaryo best screenplay
▪▪İran’ın en fazla baskı gören sinemacısı Cafer Panahi, gizlice ve izin almadan bir film daha
çekti ve filmi bu kez ilk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yaptı. Film çekmesi yirmi yıl
boyunca yasaklanan Panahi’nin ortak yönetmeni Kamboziya Partovi. Mekân, pencereleri
siyah perdelerle örtülmüş, deniz kenarında bir villa. Burada yaşayan senarist ve köpeği, önce
ısrarlı, kaçak bir çift, sonra hırsızlar, ardından da Cafer Panahi’nin kendisi tarafından ziyaret
edilir. Hepsi tutsaktır, villanın içinde ya da zihinlerinde. “İç içe geçen öyküleri ve değişken film
türlerini kullanan Perde bu yolla bir sinemacı için sinemanın neden vazgeçilmez olduğunu
vurguluyor: Çünkü sinema dünyanın gerçek halini gösterme ihtiyacının ta kendisi.”
– Cafer Panahi
“Hayatı 20 yıllık bir çalışma yasağıyla mahvedilen sinemacı arkadaşım, elinde fazla kaynak
olmaksızın gizlice bir film çekmek istediğinde, ona yardım etmeye karar verdim, çünkü bu zor
zamanlarda herkes ona destek olmalı.” – Kamboziya Partovi
▪▪The most persecuted filmmaker of Iran, Jafar Panahi has once more made secretly
and without authorisation another film, which premiered at the Berlin Film Festival.
Banned for 20 years from making films, Panahi with Kamboziya Partovi co-directed
this film-within-a-film set completely inside a villa by the sea with all its windows
covered with black curtains. A screenwriter and his dog are visited by a runaway
couple, later by thieves, and finally by Jafar Panahi himself. They are all prisoners
inside the villa, or inside their own minds. “Closed Curtain uses shifting genres and
stories within stories to highlight why filmmaking is a necessity in a filmmaker’s life: it
is the imperative need to show the reality of the world we live in.” –Jafar Panahi
“When my filmmaker friend, whose life was being destroyed by a 20-year ban on work,
decided to make a movie secretly and with a minimum of means, I decided to help
him, as I believe that in these difficult times, one must stand by his side.”
– Kamboziya Partovi
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son konser
A LATE QUARTET
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yarışma dışı OUT OF COMPETITION
bayanlar ve baylar
FINAL CUT - HÖLGYEIM ÉS URAIM
FINAL CUT – LADIES AND
GENTLEMEN
30ct.sa. 31pz.su. 9sa.tu.
a
r
nc
11.00
11.00
13.30
macaristan hungary / 2012 / DCP / Renkli
ve Siyah-Beyaz Colour and B&W / 85’
Macarca-İngilizce-Fransızca; Türkçe altyazılı
Hungarian-English-French; Turkish s.t.

13ct.sa. 14pz.su. 14pz.su. abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 105’ / İngilizce; Türkçe
a
b
r
11.00
11.00
16.00
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: yaron zılberman Senaryo Screenplay: yaron zılberman & seth grossman
Görüntü Yön. Director of Photography: frederıck elmes Kurgu Editing: yuval shar Müzik Music:
angelo badalamentı Oyuncular Cast: phılıp seymour hoffman, catherıne keener, chrıstopher
walken, mark ıvanır, ımogen poots Yapımcılar Producers: tamar sela, davıd faıgenblum,
vanessa coıfman, mandy tagger, emanuel mıchael Yapım Production Co.: openıng nıght
productıons, sprıng pıctures, concept entertaınment, usıon fılms Dünya Hakları World Sales:
westend fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film

▪▪Kahramanlarımız son konserlerinden önce duygusal çalkantılar yaşayan bir klasik müzik
dörtlüsü; onları canlandıranlar ise Hollywood’un en parlak oyuncuları. Dünyaca ünlü yaylı
çalgılar dörtlüsünün sevilen viyolonsel sanatçısı acımasız bir hastalığa yakalanınca grup
dengesini kaybeder; bastırılmış duygular, çarpışan egolar ve kontrolden çıkmış tutkular
yıllardır süren dostluk ve uyumu tehdit etmeye başlar. 25. yıldönümleri için verecekleri
konser yaklaştığından, müzisyenler, sorunlarını çözüp birlikteliklerini korumak ile sonsuza
dek ayrılmak arasında seçim yapmak zorundadır. Beethoven’ın Opus 131 Yaylılar Dörtlüsü
adlı olağanüstü eserinden esinlenen ve bu yapıt etrafına örülen Son Konser oda müziğine
ve New York kültür dünyasına saygı duruşunda bulunuyor. “Uzun zaman geçtikçe farklı
biçimlerde değiştiğimiz için kaçınılmaz bir biçimde sınanan ve sürekli olarak emek ve özenle
ince ayar isteyen uzun süreli ilişkiler için Opus 131’in mükemmel bir metafor teşkil ettiğini
düşünüyorum.” – Yaron Zilberman
▪▪A powerhouse cast brings life to an illustrious string quartet and their emotional
rollercoaster as they are about to play their final concert. When the beloved cellist
of a world-renowned string quartet is diagnosed with a relentless disease, the group
suddenly loses balance: suppressed emotions, competing egos, and uncontrollable
passions threaten to derail years of friendship and collaboration. As their 25th
anniversary performance looms, the musicians must either find a way to overcome
their troubles, and preserve their legacy, or part ways forever. Inspired by and
structured around Beethoven’s groundbreaking Opus 131 String Quartet, A Late
Quartet pays homage to chamber music and the cultural world of New York. “I feel
the Opus 131 is a perfect metaphor for long-term relationships, inevitably challenged
and demanding a constant need for readjustment and such fine-tuning because of the
myriad ways we change over long periods of time.” – Yaron Zilberman

Yönetmen Director: györgy pálfı Senaryo
Screenplay: zsófıa ruttkay & györgy pálfı
Kurgu Editing: judıt czakó, károlı szalaı, nóra
rıchter, réka lemhényı Müzik Music: barna
balasz Yapımcılar Producers: bela tarr & gábor
ténı Yapım Production Co.: tt fılmmuhely, euro
fılm, fılmax Dünya Hakları World Sales: wıld
bunch

▪▪Üstün adam ile üstün kadının üstün aşk
hikâyesi nasıl olur… Bu üstün adam kim? Tatlı
Hayat’taki Marcello Mastroianni kadar çekici,
Dövüş Kulübü’ndeki Brad Pitt kadar etkileyici
ya da Rocco ve Kardeşleri’ndeki Alain Delon’un
ta kendisi. Peki ya üstün kadın? Audrey
Hepburn kadar zarif… Audrey Tautou gibi
çocuksu ama Greta Garbo kadar mesafeli…
Kurguda üç yıldan fazla süre geçiren György
Pálfi (Hukkle ve Taxidermia adlı filmlerini

hatırlarsınız), hafızalarda yer etmiş 450’den
fazla filmden yepyeni bir aşk hikâyesi
çıkarmış. Daha çekilmeden önce klasikleşen
eğlenceli ve son derece özgün bir yapıt.
▪▪The ultimate love story is the tale of the
ultimate man and the ultimate woman.
And who is the ultimate man? Charming
like Marcello Mastroianni in La dolce
vita, strapping like Brad Pitt in the Fight
Club, or more like Alain Delon in Rocco
and His Brothers. And what about the
ultimate woman? She is certainly graceful
like Audrey Hepburn. She’s girlish, like
Audrey Tautou, but cool and distant like
Greta Garbo. Spending over three years in
the editing room, György Pálfi (Hukkle and
Taxidermia) created this extraordinary film
by extracting scenes from over 450 great
films and assembling them into a love
story that was never shot. Entertaining and
original, Final Cut was already a classic
before it was made.

mekong hotel
1pt.mo.
a
13.30

7pz.su.
nc2
16.00

tayland-ingiltere thaıland-unıted
kıngdom / 2012 / DCP / Renkli Colour
57’ / Tayca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Thai;
English & Turkish s.t.

Yapım Production Co.: kıck the machıne fılms,
ıllumınatıon fılms Dünya Hakları World Sales:

Yönetmen Director: apıchatpong

the match factory

weerasethakul Senaryo Screenplay:

▪▪“Nehir yaşıyor ve bizimle konuşuyor.”
Yönetmen Weerasethakul, Mekong Nehri
kıyısındaki bir otelde 2002’de hazırladığı,
weerasethakul Kurgu Editing: apıchatpong
inanılmaz yüksek bütçesi yüzünden
weerasethakul Müzik Music: chaı bhatana
gerçekleşemeyen Ecstasy Garden projesinin
Oyuncular Cast: jenjıra pongpas, maıyatan
ekibiyle yaptığı provayı beyazperdeye
techaparn, sakda kaewbuadee, apıchatpong
weerasethakul, chaı bhatana, chatchaı suban yansıtıyor. Gerçek ile kurmaca, kurmaca ile
Yapımcı Producer: apıchatpong weerasethakul belgesel arasında gidip gelen, bu dünyadan
apıchatpong weerasethakul Görüntü

Yön. Director of Photography: apıchatpong
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yarışma dışı
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öbür dünyaya geçiş yapan yönetmen, vampiri
andıran anne ile kızı ve genç âşıklar ile nehir
arasındaki bağı özgün tarzıyla yakalıyor.
Sinema dünyasının son zamanlardaki en
kendine has seslerinden birine ait bu son
yapıt, yuva kavramına, nehirle aramızdaki
güvenli alan, siyasete, yıkıma ve gelecek
hayallerine dair katmanları dokuyor.
▪▪“The river is living and communicating.”
In a hotel near the Mekong River, director
Weerasethakul holds a rehearsal with
his crew for a film called Ecstasy Garden
–one of his impossibly expensive projects

drafted in 2002. Characteristic of the
director, the film shuffles different realms,
fact and fiction, this world and the next,
fiction and documentary, expressing the
bonds between a vampire-like mother and
her daughter, young lovers and the river.
The latest work of one of the most original
voices in film world today, Mekong Hotel,
as a film about home, a comfort zone
and the river itself, weaves in layers of
demolition, politics, and a drifting dream
of the future.

SINEMADA INSAN HAKLARI YARIŞMASI
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f tipi film

küf

F TYPE FILM

MOLD

11pe.th.
b
16.00

türkiye turkey / 2012 / 35 mm / Renkli Colour / 113’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

10ça.we.
b
19.00

türkiye turkey / 2012 / HDCAM / Renkli Colour / 93’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmenler Directors: ezel akay, barış pirhasan, s. süreyya önder, aydın bulut, hüseyin

Yönetmen Director: ali aydın Senaryo Screenplay: ali aydın Görüntü Yön. Director of Photography:

karabey, reis çelik, inan altın (grup yorum), vedat özdemir, m. ilker altınay Senaryo

murat tuncel Kurgu Editing: ahmet boyacıoğlu & ayhan ergürsel Oyuncular Cast: ercan kesal,

Screenplay: barış pirhasan, s. süreyya önder, gürsel korat, hüseyin karabey, reis çelik, inan

tansu biçer, muhammet uzuner Yapımcılar Producers: gökçe ışıl tuna, cengiz keten, sevil

altın (grup yorum), vedat özdemir, m. ilker altınay Görüntü Yön. Director of Photography: vedat

demirci Yapım Production Co.: motiva film Dünya Hakları World Sales: mpm film

özdemir, armağan gündüz, meryem yavuz, yusuf aslanyürek, serkan gülgüler, refik çakar
Kurgu Editing: baptiste gacoin, niko, ekrem çelik, gürcan sever, tamer özalpuk, deniz kavalalı,

▪▪ 2012 venedik venıce geleceğin aslanı ödülü lıon of the future

derya başer, evren luş, fosem Müzik Music: grup yorum Oyuncular Cast: fırat tanış, erkan can,

▪▪ 2012 selanik thessalonıkı gümüş iskender sılver alexander

civan canova, gizem soysaldı, serkan keskin, tansu biçer, bülent emrah parlak, hayriye ersoy,

▪▪ 2012 saraybosna sarajevo cinelink post republic ödülü award

behiç aşçı, selma altın, elif can pirhasan, esra açık Yapımcı Producer: ibrahim gökçek Yapım
Production Co.: idil yapım Kaynak Print Source: idil yapım

▪▪Vizyona girdiğinde engellemelerle karşılaşan F Tipi Film, F tipi hapishanelerde yaşanan
insanlık dramını anlatan, on farklı yönetmenin çektiği dokuz kısa filmden oluşuyor. Ülke
tarihinde sadece müzikleriyle değil politik duruşlarıyla da önemli bir yer edinmiş olan Grup
Yorum’un yapımcılığını üstlendiği film genel olarak F tipi hapishanede geçiyor. Her yönetmen
hapishanenin ayrı bir hücresinden bir hikâye anlatıyor. Filmlerde, hücresinde yalnız kalan
tutukluların yalnızlık ve tecrit edilme sorununu aşma çabaları ve bunun üzerlerinde yarattığı
etki anlatılıyor. Yönetmenler bu durumun sadece tutuklular üzerindeki değil, gardiyanlar,
avukatlar ve görüşe gelen aileler üzerindeki etkisini de işliyor. Her filmde farklı oyuncular rol
alıyor; sonunda dokuz filmin görüntüleri birleşiyor ve bu ayrı ayrı hücreler aynı hapishanenin
farklı ve komşu hücreleri haline geliyor.
▪▪Objected to pressure once it was publicly released, F Type Film is an omnibus
film composed of 9 shorts directed by 10 directors focusing on the human crises
experienced at F-type prisons. Created and produced by Grup Yorum, a Turkish band
notable not only for their music but also for their political stance, the film in general is
set in these types of prisons. The films depict the struggle of the prisoners to overcome
isolation, loneliness and their effects, as well as the guards, lawyers, and visiting family
members who are affected. Each short film features different actors, and is shot in
a different cell; nine films when put together become neighbouring cells within the
same prison.

▪▪Demiryollarında yol bekçisi olarak çalışan Basri’nin uzun yıllardır haber alamadığı
oğlunu umutla bekleyişinin öyküsü... Yönetmen Ali Aydın bu karanlık, ağır atmosferli ve
bizi vicdanımızla yüzleştiren ilk filmi Küf’te gözaltında kaybolan bir gencin ardından geride
kalanların hikâyesini anlatıyor. Seyfi 18 yıl önce, üniversitede okurken gözaltına alınmış ve o
günden sonra kendisinden hiç haber alınamamıştır. Bu durumda ne ölüdür Seyfi ne sağdır,
ne vardır ne de yok. Oğlunun kaybından sonra yavaş yavaş kendini toplumdan soyutlamaya
başlayan Basri, o olaydan altı yıl sonra da karısını toprağa vermiştir. Onu günden güne
çepeçevre saran bir umut yaşatmıştır bugüne kadar. Her gün kontrol etmek için üzerinde
yürüdüğü tren yolları, on sekiz yıldır aralıksız her ayın başında ve ortasında oğlunun
bulunması için yazdığı dilekçeler... Anadolu’nun bereketli toprakları ve onu sarıp sarmalayan
uçsuz bucaksız tren yolları, umut ve vicdan...
▪▪This is the story of Basri the railroad inspector –a lonely man who seems to be
floating in his own life– never losing hope while waiting for his son to return after
years of absence. The gloomy debut feature of Ali Aydın confronts us with our own
consciences as it recounts the demise of those who remain after the disappearance
of a youngster under police custody. Basri’s only son Seyfi was taken under custody
18 years ago while he was a university student, and he was never heard of since then.
In this case, Seyfi is neither dead nor alive, neither exists nor not. Six years after their
son’s disappearance, Basri’s wife passes away. Basri has alienated himself from his
surroundings gradually since his son’s disappearance, holding on to a sliver of hope
as he keeps on writing petitions twice a month to look for his son, and walking the
endless railway tracks through the abundant landscape of Anatolia. Endless, hopeful,
conscientious....
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inşallah

dünya bizim değil

INCH'ALLAH

A WORLD NOT OURS

12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su. kanada-fransa canada-france / 2012 / DCP / Renkli Colour
b
nc
nc2
11.00
19.00
11.00
101’ / İngilizce-Fransızca-Arapça-İbranice; Türkçe altyazılı

11pe.th. 12cu.fr. 13ct.sa. lübnan-ingiltere-danimarka lebanon-uk-denmark / 2012
b
nc
f
19.00
16.00
11.00
HDCAM / Renkli Colour / 93’ / Arapça-İngilizce; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Arabic-English; English & Turkish s.t.

English-French-Arabic-Hebrew; Turkish s.t.
Yönetmen Director: anaïs barbeau-lavalette Senaryo Screenplay: anaïs barbeau-lavalette Görüntü

Yönetmen Director: mahdı fleıfel Senaryo Screenplay: mahdı fleıfel Görüntü Yön. Director of

Yön. Director of Photography: phılıppe lavalette Kurgu Editing: sophıe leblond Müzik Music:

Photography: mahdı fleıfel Kurgu Editing: mıchael aaglund Müzik Music: jon opstad Katılanlar

levon mınassıan Oyuncular Cast: evelyne brochu, sabrına ouazanı, sıvan levy, yousef sweıd,

Participants: ahmad mufleh alaeddıne, saıd mufleh alaeddıne, bassam ‘abu eyad’ taha, hoda

hammoudeh alkarmı, zorah benalı, carlo brandt, marıe-thérèse fortın, ahmad massad, yoav

fleıfel, mahdı saıd fleıfel, taleb fleıfel, walıd taha, colonel khaled taha, um walıd Yapımcılar

donat Yapımcılar Producers: luc déry & kım mccraw Yapım Production Co.: mıcro_scope Dünya

Producers: mahdı fleıfel & patrıck campbell Yapım Production Co.: nakba fılm works Dünya

Hakları World Sales: eone fılms ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film

Hakları World Sales: mpm fılm

▪▪ 2012 berlin özel mansiyon, fipresci ödülü specıal mentıon, fıprescı prıze

▪▪ 2012 abu dhabi en iyi belgesel, netpac ödülü, fipresci ödülü best documentary, netpac award,
fıprescı prıze

▪▪Bizi sarsan ve dönüştüren yolculuklar vardır. Emin olduğumuz şeyleri yerle bir eden
yolculuklar… Chloe için İnşallah bu türden bir yolculuk. Chloe, Batı Şeria’daki bir Filistin
mülteci kampında, derme çatma bir klinikte kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktadır.
Her gün sınır geçiş noktaları ve aradaki duvarla yüz yüze olan Kanadalı genç kadın, bu
durumun etkilediği bazı insanlarla tanışır: Derin bir sevgiyle bağlandığı hasta Rand, Rand’ın
erkek kardeşi asi direnişçi Faysal, savaşın darmaduman ettiği küçük erkek kardeşleri Safi ve
İsrailli genç asker Ava. Savaşla teması Chloe’yi derin bir kişisel yolculuğa çeker. Genç kadın
bağlılıklarından ve köklerinden koparak boşluğa savrulur. “Başka birinin mücadelesini insan
ne ölçüde sahiplenebilir? Zaman içinde Chloe’nin karakteri bir savaş alanına dönüşüyor.
Savaş tarafından yutuluyor. Sadece basit bir şahit olmaktan çıkıyor. İşte ifade etmek
istediğim buydu. Böylesi şartlarda bizi koruyan duvarlarımız alçalır. Bizi biz yapan her şey
tehdit altındadır. Buna savaş derler. Bize nüfuz edebilir ve bizi yerle bir edebilir. Ona karşı
bağışıklığımız yoktur.” – Anaïs Barbeau-Lavalette
▪▪There are trips that shake us and transform us. There are trips that shatter all of our
certainties. For Chloe, Inch’Allah is such a trip. Chloe is a young Canadian obstetrician
working in a makeshift clinic in a Palestinian refugee camp in the West Bank. Facing
daily checkpoints and the separation wall, Chloe meets several people the situation
affects: Rand, a patient for whom Chloe develops a deep affection; Faysal, Rand’s
older brother, a fervent resister; Safi, their war-shattered younger brother; and Ava, a
young Israeli soldier. Her encounter with the war draws Chloe into a deeply personal
adventure. She loses her bearings, is uprooted, goes into freefall. “To what extent can
someone else’s conflict become our own? Over time, the character of Chloe becomes
a battlefield. She’s swallowed up by the war. She can no longer be a simple witness.
That’s what I wanted to express. In such a setting, our protective walls come down.
Everything that makes us what we are is threatened. That is war. It can enter us and
ravage us. We aren’t immune to it.” – Anaïs Barbeau-Lavalette

▪▪Çoğumuz kimliklerimizi kanıksamışızdır; kim olduğumuz, nereden geldiğimiz, ne
olduğumuz çok sık sorgulanmaz. Oysa ki sürekli nüfus cüzdanlarını göstermek zorunda
kalan Filistinlilerin artık var olmayan bir ülkenin yerli halkı oldukları sürekli ya inkâr ediliyor
ya da buna karşı çıkılıyor. Dünya Bizim Değil, Lübnan’ın güneyindeki Aynül Hilva mülteci
kampında üç nesildir sürgünde yaşayanların hem samimi hem de mizah dolu bir portresini
çizerken, bir dolu özel görüntü kaydı ve aile albümlerini kullanarak birkaç nesil boyu
bir ailenin yirmi yılını izliyor. Fakat filmin niyeti bir aile ağacı çizmek değil, unutulanları
kaydetmek ve toplumsal hafızaya nakşetmek. “Filistinliler unuturlarsa yok olurlar. Tarih
boyunca ve bugün mücadelemiz, görünür kalmak. Filmimi çekmek benim için toplumsal
hafızamızı güçlendirmenin, sağlamlaştırmanın bir yolu.” – Mahdi Fleifel
▪▪For most of us, our identity is taken for granted –who we are, where we come from,
and what we are is rarely questioned. Not for the Palestinians, who are constantly
required to show proof of identity, while their existence as native inhabitants of a land
which no longer exists is perpetually denied or challenged. A World Not Ours is an
intimate, and often humorous portrait of three generations of exile in the refugee camp
of Ein el-Helweh, in southern Lebanon. Based on a wealth of personal recordings,
family archives, and historical footage, this film covers more than 20 years of the same
family through multiple generations. But it is more than just a family portrait; it is an
attempt to record what is being forgotten, and mark what should not be erased from
collective memory. “Forgetting for us Palestinians would simply mean ceasing to exist.
Our fight throughout history, and still today, is to remain visible. Making my film is a
way of reinforcing and strengthening our collective memory.” – Mahdi Fleifel
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kesişen hayatlar

roket

KRUGOVI
CIRCLES

THE ROCKET

8pt.mo. 9sa.tu.
a
nc
13.30
16.00

12cu.fr. fransa-sırbistan-almanya-slovenya-hırvatistan france-serbıar
19.00
germany-slovenıa-croatıa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour

8pt.mo. 10ça.we. 12cu.fr. avustralya-laos australıa-laos / 2013 / HDCAM / Renkli
a
b
nc2
11.00
21.30
11.00
Colour / 96’ / Lao; Türkçe altyazılı Lao; Turkish s.t.

100’ / Sırpça-Hırvatça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Serbo-

Yönetmen Director: kım mordaunt Senaryo Screenplay: kım mordaunt Görüntü Yön. Director of

Croatian; English & Turkish s.t.

Photography: andrew commıs Kurgu Editing: nıck meyers Müzik Music: caıtlın yeo Oyuncular
Cast: sıtthıphon dısamoe, loungnam kaosaınam, thep phongam, bunsrı yındı, sumrıt warın,

Yönetmen Director: srdan golubovıc Senaryo Screenplay: srdan golubovıc & melına pota

alıce keohavong Yapımcı Producer: sylvıa wılczynskı Yapım Production Co.: red lamp fılms

koljevıc Görüntü Yön. Director of Photography: aleksandar ılıc Kurgu Editing: marko glusac

Dünya Hakları World Sales: levelk Türkiye Hakları Turkish Rights: kurmaca film

Müzik Music: marıo schneıder Oyuncular Cast: nebojsa glogovac, aleksandar bercek, hrıstına
popovıc mıjın, leon lucev, borıs ısakovıc, vuk kostıc, nıkola rakocevıc, marko janketıc

▪▪ 2013 berlin en iyi ilk film, en iyi film–çocuk jürisi, uluslararası af örgütü ödülü best fırst

Yapımcı Producer: jelena mıtrovıć, danıjel hocevar, alexander rıs, emılıe georges, borıs t.

feature, best feature–chıldren’s jury, amnesty ınternatıonal award

matıć Yapım Production Co.: fılm house bas celık, vertıgo/emotıonfılm, neue medıopolıs fılm,
la cınefracture, propeler fılm Dünya Hakları World Sales: memento fılms Türkiye Hakları Turkish
Rights: calınos fılms

▪▪ 2013 sundance jüri özel ödülü (kurmaca film – dünya sineması) specıal jury prıze
(world cınema – dramatıc)

▪▪Kötü niyet, korkaklık ve çaresizlik sonunda ancak intikama yol açabilir. Ne var ki geriye
sadece suçluluk kalır. Bosna, 1993. Savaşın göbeğinde Sırp asker Marko üç asker arkadaşının
Müslüman bir sivili dövdüğünü görür. Kızgın askerler Haris adındaki bu sivili kurtaran
Marko’yu döverek öldürür. Yıllar sonra, 2008. Savaş bitmiştir. Marko’nun babası bir gün
katil askerlerden birinin oğluyla karşılaşır. Marko’nun cerrah arkadaşı bu üç askerden
birini ameliyat etmek zorunda kalır. Şimdi Almanya’da oturan Haris, kurtarıcısının diyetini
ödeme fırsatı bulur. Bu bağışlama öyküsü, Bosna Savaşı’nda Müslüman bir sivilin hayatını
kurtarırken kendi hayatını tehlikeye atan Sırp askeri Srdjan Aleksic’in gerçek hikâyesinden
esinleniyor. “Politik bir film değil bu. Suçluluk hakkında bir film. Suçu işleyenin mi yoksa
bir suça şahit olup onu durdurmak için bir şey yapmayanın mı suçlu olduğunu soruyor
izleyiciye”. – Srdan Golubovic
▪▪Evil, cowardice, and helplessness eventually lead to revenge. But all that remains
is guilt. Bosnia, 1993. In the midst of the war, Marko, a Serbian soldier witnesses
Haris, a Muslim civilian, beaten by three fellow soldiers. Marko interferes and saves
Haris, but is beaten to death by the infuriated soldiers. 2008. The war is over. Marko’s
father encounters the son of one of Marko’s killers. Marko’s friend, a surgeon, is told
to operate on one of the three soldiers. As for Haris, he now lives in Germany, and is
faced with a unique opportunity to repay his debt to his saviour. This tale of forgiveness
tells the true story of Srdjan Aleksic, a Serbian soldier who risked his life to protect a
Muslim civilian during the war in Bosnia. “This is not a political film. Circles is actually
a film about guilt. About whether it is only the ones who committed the crime who are
guilty, or whether it’s also those who witnessed the crime and failed to prevent it.”
– Srdan Golubovic

▪▪Ahlo, doğduğundan beri lanetlidir. En azından diğerleri böyle düşünmekte ve onun kötü
şans getirdiğine inanmaktadır. Babası ve büyükannesiyle bir mülteci kampına gönderilir
fakat buradan da kovulurlar. Evlerini kaybedip taşınmak zorunda kaldıklarında Ahlo,
kimsesiz Kia ve onun James Brown hayranı uçuk amcası Purple ile tanışır. Yeni bir ev
bulmak kaygısıyla hep birlikte yola çıkarlar. Savaşın izlerini hâlâ taşıyan ülkeyi boydan boya
geçen Ahlo, lanetli olmadığını kanıtlamak için son bir çabayla, yılın en tehlikeli yarışması
olan Roket Festivali’ne katılmak için devasa bir füze yapar. Dünyanın en çok bombalanan
ülkesi gökyüzüne ateş açtığında, küçük bir çocuk af dilemek için cennete ulaşacaktır. Kim
Mordaunt’un gerçek ritüeller ve törenler içeren bu ilk uzun metrajı, çok fazla tanınmayan
Laos’ta çekilen ilk uluslararası film. Daha önce sinemada hiç yer bulamamış bir dünyaya
eşsiz bir bakış…
▪▪Ahlo is cursed since birth. At least that’s what the others think, that he brings bad
luck. Together with his father and grandmother, he is sent to an internment camp
from where they are also sent away. When his family loses their home and are forced
to move, Ahlo meets the spirited orphan Kia and her eccentric uncle Purplewho has a
fetish for James Brown. Ahlo leads his family, Purple and Kia through a land scarred
by war in search of a new home. In a last plea to try and prove he’s not cursed, Ahlo
builds a giant explosive rocket to enter the most dangerous competition of the year:
the Rocket Festival. As the most bombed country in the world shoots back at the sky,
a boy will reach to the heavens for forgiveness. The debut feature of Kim Mordaunt,
The Rocket is one of the first feature films for international release set and shot in the
intriguing and little-known country of Laos, and features real rituals and festivities –a
unique view into a world never seen on film before.
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jıseul

ONE NIGHT
UNA NOCHE

12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su. abd-küba-ingiltere usa-cuba-uk / 2012 / DCP / Renkli Colour
b
nc
nc
21.30
16.00
11.00
90’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Spanish; English &

10ça.we. 11pe.th. 12cu.fr. güney kore south korea / 2012 / DCP / Siyah-Beyaz B&W
a
nc
r
11.00
19.00
13.30
108’ / Korece; İngilizce ve Türkçe altyazılı Korean; English &
Turkish s.t.

Turkish s.t.
Yönetmen Director: muel o Senaryo Screenplay: muel o Görüntü Yön. Director of Photography:
Yönetmen Director: lucy mulloy Senaryo Screenplay: lucy mulloy Görüntü Yön. Director of

jung-hoon yang Kurgu Editing: do-hyun Lee Müzik Music: song-e jeon Oyuncular Cast: mın-

Photography: trevor stuart forrest & shlomo godder Kurgu Editing: cındy lee Oyuncular Cast:

chul sung, jung-won yang, young-soon oh, soon-dong park, suk-bum moon, kyung-sub

darıel arrechaga, anaılín de la rúa de la torre, javıer núñez florıán Yapımcılar Producers:

jang Yapımcı Producer: hyuk-jın ko Yapım Production Co.: japarı fılm Dünya Hakları World Sales:

lucy mulloy, danıel mulloy, maıte artıeda, sandy pérez águıla, yunıor santıago Yapım

ındıestory ınc.

Production Co.: una noche fılms Dünya Hakları World Sales: fortıssımo fılms

▪▪ 2013 sundance jüri büyük ödülü (en iyi kurmaca film – dünya sineması) grand jury prıze
▪▪ 2012 tribeca en iyi yeni yönetmen, en iyi görüntü, en iyi erkek oyuncu best new narratıve

(best dramatıc fılm - world cınema)

dırector, best cınematography, best actor (d. arrechaga & j.n. florián)

▪▪ 2012 busan netpac ödülü, yönetmenler birliği ödülü, izleyici ödülü netpac award, dırectors

▪▪ 2012 brasilia en iyi senaryo best screenplay

guıld award, cıtızen revıewer’s award

▪▪ 2012 atina athens en iyi senaryo best scrıpt
▪▪ 2012 stockholm en iyi film best fılm
▪▪Küba’nın o kendine has, fıkır fıkır enerjisiyle alev alev bir kaçma arzusu… Gergin bir
umutsuzlukla dolup taşan Havana’dan Miami’ye kaçmayı düşünür Raul. Bir turiste
saldırmakla suçlandığında, hemen yola çıkmaktan başka çaresi kalmaz. En yakın arkadaşı
Elio’dan, her şeyi bırakıp onunla birlikte 90 mil ötedeki yasak dünyaya ulaşması için yardım
rica eder. Ne var ki Elio da kız kardeşi ile en yakın arkadaşı ve gizli arzuları arasında kalacaktır.
Üç Kübalı genç, sıcak bir gün boyunca umut ve endişeyle trajik yazgılarını yaşayacaktır. Sözü
geçen iki kardeşi canlandıran de la Torre ve Florián’ın filmin tanıtımı sırasında Amerika’ya
ilticalarıyla gündemde kalan Bir Gece, amatör oyuncularla Küba’da çekildi: “Filmden
çıkınca izleyicilerin kendilerini bir anlamda Küba’da gibi hissetmelerini, karakterlerin
yaşadıklarını anlamalarını, onları hissetmelerini istedim. Bir şekilde empati kurmalarını ve
duygulanmalarını istedim.” – Lucy Mulloy
▪▪The sun-bleached, mysterious energy of Cuba combined with a scorching desire
to escape... Mired in the nervous desperation of Havana, Raul dreams of escaping
to Miami. When accused of assault, his only option is to flee immediately. He begs
his best friend, Elio, to abandon everything and help him reach the forbidden world
90 miles across the ocean. But Elio’s commitment is tested when he is torn between
protecting his twin sister and his own desire to get out. Una Noche follows three young
Cubans on one sweltering day, full of hope and fraught with tension that burns to a
shocking climax. Creating immense buzz when de la Torre and Florián, the two actors
playing brother and sister, defected to the US, Una Noche was filmed on location in
Cuba and employed a non-professional cast: “I hope that when people get out they feel
like they’ve been to Cuba on some level, and that they’ve experienced something of
these characters, and feel for them. That they feel empathy for them and emotionally
touched by them in some way, however that might be.” – Lucy Mulloy

▪▪Çoktan unutulmuş bu dayanıklılık ve umut hikâyesi, savaşın saçmalığına bir ağıt gibi…
1948 yılında Kore hükümeti komünistlerin Jeju Adası’na tahliyesine karar verir ve askerler
sakin ve barışçıl bir kasabayı işgal eder. Ateş ettiğini öldürmeye niyetli gözü dönmüş
askerlerden kaçan kasaba halkı bir mağaraya sığınır. Hayatta kalabilmek için askerlerden
saklanmaya çalışırlar, ama karanlık mağarada ne ışık ne de umut vardır. Zaman geçtikçe
soğuk, açlık ve korku artmaktaysa da hayata ve umuda tutunmaya çalışırlar. Filmin
esinlendiği Jeju 4.3 çatışmaları, 3 Nisan 1948’de Kore Yarımadası açıklarındaki Jeju Adası’nda
siviller ile silahlı hükümet birlikleri arasında yaşandı ve en az 25.000 kişinin ölümüne yol açtı.
Amerika işgal güçlerinin kışkırttığı ayaklanma 1954 yılına kadar sürdü. “Karanlık ve soğuk bir
mağarada hayatta kalmaya çalışan Jejuluları anlatırken bugün hâlâ içimizde yaşattığımız acıyı
hafifletmek ve ölenlerin ruhlarını rahatlatmak istedim. Ayrıca, bu olayı anlatmanın bireysel
değil toplumsal bir ödev olduğunu göstermeyi düşündüm.” – Muel O
▪▪A forgotten tale of endurance, hope, and the absurdity of war... In 1948, as the
Korean government issued the communists’ eviction to the Jeju Island, the military
invades a calm and peaceful village. Running away from the soldiers who are under a
shoot-to-kill order, the townsfolk get into the cave to survive, but there seems to be no
hope, just like the dark cave. As time goes by, people suffer from severe cold, hunger,
and fear, trying to hold on to their sanity and hope. The Jeju 4.3 Incident that the film
was inspired from was a strife between armed civilian groups and government forces
on Jeju island off the south coast of the Korean Peninsula, beginning on April 3, 1948.
Victims are an estimated 25,000. The Jeju uprising incited by the American military
regime lasted until 1954. “Telling this story about the people who lived here in Jeju
Island and tried to survive in the dark and cold cave, I wanted to soothe the pain deep
inside our heart living the present time and the dead souls by Jeju 4.3 Incident. And
I wanted to let people know and share that this event is the assignment for this society
not for just one individual.” – Muel O
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sabır taşı

bir hurdacının hayatı

SYNGUÉ SABOUR
THE PATIENCE STONE

EPIZODA U ZIVOTU BERACA ZELJEZA
AN EPISODE IN THE LIFE OF AN IRON PICKER

9sa.tu.
a
11.00

8pt.mo. 10ça.we. 11pe.th. bosna hersek-fransa-slovenya bosnıa & herzegovına-francea
r
a
21.30
19.00
11.00
slovenıa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 74’ / Boşnakça; İngilizce

10ça.we. 11pe.th. afganistan-fransa-almanya afghanıstan-france-germany
nc
r
19.00
13.30
2012 / DCP / Renkli Colour / 98’ / Farsça; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Persian; English & Turkish s.t.

ve Türkçe altyazılı Bosnian; English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: atıq rahımı Senaryo Screenplay: jean-claude carrıère & atıq rahımı Özgün

Yönetmen Director: danıs tanovıc Senaryo Screenplay: danıs tanovıc Görüntü Yön. Director of

Roman Original Novel: atıq rahımı Görüntü Yön. Director of Photography: thıerry arbogast Kurgu

Photography: erol zubcevıc Kurgu Editing: tımur makarevıc Oyuncular Cast: senada alımanovıc,

Editing: hervé de luze Müzik Music: max rıchter Oyuncular Cast: golshıfteh farahanı, hassına

Nazıf mujıc, sandra mujıc, semsa mujıc Yapımcılar Producers: amra baksıc camo & cedomır

burgan, massı mrowat Yapımcı Producer: mıchael gentıle Yapım Production Co.: the fılm, studıo

kolar Yapım Production Co.: SCCA/pro.ba Dünya Hakları World Sales: the match factory Türkiye

37 Dünya Hakları World Sales: le pacte

Hakları Turkish Rights: istanbul kültür sanat vakfı iktisadi işletmesi

▪▪ 2012 gijon en iyi kadın oyuncu; fipresci ödülü best actress (g. farahani), fıprescı prıze

▪▪ 2012 Berlin jüri büyük ödülü , en iyi erkek oyuncu jury grand prıx, best actor (n. mujic)

▪▪ 2012 didor (tacikistan) en iyi film best fılm
▪▪ 2012 europa cinemas göstericiler ödülü coup de coeur exhıbıtors’ award
▪▪Yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, ödüllü filmi Yeryüzü ve Küller’den sekiz yıl sonra yeniden
sinemaya dönüyor. Afganistan’ın Oscar adayı olan film, yönetmenin çok satan romanından
uyarlanmış. Afganistan’da ya da savaşla yerle bir olmuş herhangi bir ülkede herhangi bir
yerdeyiz… Otuzlarında güzel bir kadın, yıkık dökük bir odada felçli kocasına bakmaktadır.
Bir gün suskun kocasına tek yönlü bir itirafta bulunmaya başlar; çocukluğunu, sıkıntılarını,
hayal kırıklıklarını, yalnızlığını, hayallerini, isteklerini anlatır. Kocası sessizce onu dinlerken
bilmeden kadının “sabır taşı” olur, onu mutsuzluktan, acıdan, eziyetten koruyan… Fakat
kadın asıl benliğini, daha sonra tanışacağı genç bir askerde bulacaktır. Rahimi, Sabır Taşı’nı
2005’te 25 yaşındayken kocası tarafından öldürülen Afgan kadın şair Nadya Encuman anısına
yazmış: “Afgan kadınları hakkında hep aynı söylemleri duymaktan bıkmıştım, ezilen, kurban
olan kadınlar. Oysa Afganistan’a gittiğimde son derece dirayetli kadınlarla tanıştım.”Author
and director Atiq Rahimi returns to cinema eight years after his award-winning film
Earth and Ashes. Afghanistan’s submission to the Oscars, The Patience Stone is adapted
from his best-selling novel. Somewhere, in Afghanistan or elsewhere, in a country torn
apart by a war... A beautiful woman in her thirties watches over her paralysed husband in
a decrepit room. One day, the woman starts a solitary confession to her silent husband.
She talks about her childhood, her suffering, her frustrations, her loneliness, her dreams,
her desires... This paralysed man unconsciously becomes her “patience stone,” which,
according to Persian mythology, shields her from unhappiness, suffering, pains and
miseries. But she will truly find herself when she will meet a young soldier. Rahimi wrote
The Patience Stone in memory of Nadia Anjuman, a 25-year-old Afghan poet killed by her
husband in 2005: “I was tired of always seeing the same discourse on Afghan women,
as submissive, as victims. When I go to Afghanistan, I meet women of extraordinary
might.”

▪▪Olağanüstü bir cesaret ve umut öyküsü anlatan, Danis Tanovic’in bu son dramının
kahramanları, kendilerini oynayan amatör oyuncular. Nazif hurda demir toplayarak hayatını
güç bela kazanmaktadır. Eşi düşük yaptığında hastane, bebeğin alınması için gereken
ameliyat için o kadar yüksek bir meblağ talep eder ki sigortaları olmadığı için ameliyat
olmadan kasabalarına dönmek zorunda kalırlar. Belli ki Nazif on gün boyunca daha çok
çalışarak eşinin hayatını kurtarmak için daha fazla hurda demir toplayacaktır. Nazif ve eşi
Senada, on gün boyunca çağdaş dünyanın her türlü baskısına ve umursamazlığına maruz
kalacaklardır. Danis Tanovic’in 2001 yılında Oscar alan filmi No Man’s Land / Tarafsız Bölge
ve Cirkus Colombia / Güzel Bir Hayat Düşlerken ile Hell / Cehennem’i izleyen bu dokunaklı
dramı, şubat ayında yapılan Berlinale’de prömiyerini gerçekleştirdi. “Bu film, gerçek olayları
beyazperdeye taşımaktadır. Filmin asıl amacı, Bosna Hersek’te, Roman toplumu özelinde
azınlıkların maruz kaldığı ayrımcılığı göz önüne sermektir. Aramızda iyi insanlar olduğu
sürece hiçbir sistem insanlık dışı değildir.” – Danis Tanovic
▪▪Telling a tale of extraordinary courage and hope, the cast of Danis Tanovic’s latest
drama is made up of non-professionals playing themselves. Nazif barely makes ends
meet as an iron picker. When his partner has a miscarriage, because they don’t have
state insurance, the hospital demands that they pay a fortune for an operation to
remove the foetus. Denied critical surgery, they are forced to return to their village, and
hope, and work harder, and collect scrap iron for 10 more days... For the next 10 days,
Nazif and his wife Senada will be fully exposed to the callousness of contemporary
society. Following Danis Tanovic’s Oscar-winning 2001 debut No Man’s Land, and his
later features Cirkus Colombia and Hell, this poignant drama premiered at the Berlinale
in February. “The film is a reconstruction of the real events and the intention behind
the film is to show the discrimination minorities have to deal with in Bosnia and
Herzegovina, Roma communities in particular. No system is inhumane as long as
there are good people among us.” – Danis Tanovic
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TEMA SPONSORU THEME SPONSOR

türkiye sineması 2012-2013
turkısh cınema 2012-2013

ulusal yarışma NATIONAL COMPETITION
özür dilerim
FORGIVE ME

26 YILDIR
HER FİLMDE BİR
ROLÜMÜZ VAR.

10ça.we.
a
21.30

türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli Colour / 85’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: cemil ağacıkoğlu Senaryo Screenplay: cemil ağacıkoğlu Görüntü Yön. Director
of Photography: ali olcay gözkaya Kurgu Editing: orhan örsman Müzik Music: doğan duru
Oyuncular Cast: güven kıraç, sema poyraz, köksal engür, gökhan kıraç, deniz denker, serkan
ercan, gamze süner atay, ayten uncuoğlu, batur belirdi Yapımcı Producer: güven kıraç Yapım
Production Co.: yol film yapım Kaynak Print Source: yol film yapım

“Ulusal Yarışma ve Türkiye Sineması”
tema sponsoru Efes, 26 yıldır
İstanbul Film Festivali’ni destekliyor.

www.efeskeyfi.com

▪▪İlk uzun metrajlı filmi Eylül ile Altın Koza’dan En İyi Yönetmen ödülü alan Cemil Ağacıkoğlu,
ikinci filminde zihinsel engelli bir adamın hüzünlü hikâyesini anlatıyor. Hayatı boyunca
birine bağımlı yaşamak zorunda olan Selim’in geleceği, annesi Neriman Hanım’ın en büyük
endişesidir. Zafer, kardeşi Selim’in sorunları yüzünden yıllardır aile içinde hep ikinci plana
itilmiş hissediyordur kendini. Evlilik hazırlığı içinde olduğu Hale, annesiyle sorunlarından
kaçmak için Zafer’e tutunmaya çalışmaktadır. Evde başlayan düğün hazırlıkları ve telaş,
ailedeki gündemi değiştirir. Düğün yeri, salona doluşan kalabalık, gürültü ve telaş arasında
Selim açılan kapıdan çıkar ve kaybolur. Selim’in gidişiyle ailede çözülmeler, iç hesaplaşmalar
yaşanmaya başladığında, aileyi bir arada tutan bağın Selim olduğunun farkına varırlar.
“Bizler tüm duyguları içimizde barındırdığımızı unutsak da Selim’ler her zaman bunu
bize hatırlatacaktır. Gerçeğin ortasından baktığımızda bilinen ve en gerçek olan yol ilgi ve
şefkattir.” – Cemil Ağacıkoğlu
▪▪Director Cemil Ağacıkoğlu who had collected the Best Director Award at the
Adana Film Festival with his debut September, tells the poignant tale of a mentally
challenged man in his second feature. Dependent on a caretaker, Selim’s disabilities
have dominated the household for many years and his future is Neriman’s biggest
concern in life. Younger Zafer’s scorn for his family is also rooted here –he constantly
feels overshadowed by his older brother’s condition. On the other hand, Hale, Zafer’s
fiancée, clings to him with hopes of distancing herself from her family. The hustle
and preparations of their approaching wedding change the agenda of the household
completely. On the day of the wedding, unnoticed amidst the noise, crowd and activity
at the wedding hall, Selim steps out the open door and disappears. In Selim’s absence,
the family starts to unravel, and realises that what holds them together is Selim.
“Although we are oblivious to the fact that we harbour all emotions inside of us, the
Selims will always remind them to us. The only true path to be known when looked up
from amidst the truth is concern and compassion.” – Cemil Ağacıkoğlu
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köksüz

yozgat blues

NOBODY’S HOME

10ça.we.
a
13.30

türkiye turkey / 2012 / DCP / Renkli Colour / 81’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

11pe.th.
a
19.00

türkiye-almanya turkey-germany / 2013 / DCP / Renkli Colour
96’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: deniz akçay katıksız Senaryo Screenplay: deniz akçay katıksız Görüntü

Yönetmen Director: mahmut fazıl coşkun Senaryo Screenplay: tarık tufan & mahmut fazıl

Yön. Director of Photography: ahmet bayer Kurgu Editing: ruşen dağhan Oyuncular Cast: ahu

coşkun Görüntü Yön. Director of Photography: barış özbiçer Kurgu Editing: çiçek kahraman

türkpençe, lale başar, savaş alp başar, sekvan serinkaya, mihriban er, melis ebeler Yapımcılar

Oyuncular Cast: ercan kesal, ayça damgacı, tansu biçer, nadir sarıbacak, kevork malikyan

Producers: deniz akçay katıksız, ahmet katıksız, esi gülce Yapım Production Co.: zoe film Kaynak

Yapımcı Producer: halil kardaş Yapım Production Co.: hokus focus film, arden film Kaynak Print

Print Source: zoe film

Source: hokus focus film

▪▪Köksüz, bir kaybın ardından yeniden aile olmayı başaramayan, gün geçtikçe kendini yok
eden dört kişinin kaybolma hikâyesidir. Nurcan, kocasının ölümünden sonra üç çocuğu
ile baş başa kalır; büyük kızları Feride, ailede baba rolünü üstlenmek zorunda kalır. Zaten
tutunacak bir dala ihtiyacı olan Nurcan bu duruma dört elle sarılır, Feride’yi neredeyse kocası
yerine koyar ve tüm sorumluluğu ona yıkar. Babasına taparcasına hayran olan evin tek erkeği
17 yaşındaki İlker, evdeki idarenin ablasına geçmesine tepki olarak hızla aileden uzaklaşır.
Ergenlik çağında, ailesine en ihtiyaç duyduğu zamanda ne annesine ne ablasına yaklaşabilen
evin en küçüğü Özge ise bir kenarda unutulur ve varlığını hatırlatabilmek için çaba harcar
durur. Feride’nin evin yükünden bunalıp, kendisiyle evlenmek isteyen Gülağa’nın teklifini
çıkış yolu olarak görüp kabul etmesiyle evdeki dengeler alt üst olur. Yönetmen Deniz Katıksız
kendi sözleriyle ilk filminde, “arada kalmış, kendine rol biçememiş insanların başkalarınca
giydirilen rolleri beceriksizce taşıma çabalarının hikâyesini” anlatıyor.
▪▪Nobody’s Home is the story of four people who cannot manage to become a family
again after a loss and who destroy themselves with each passing day. After her
husband’s death, Nurcan is left alone with her grown up daughter Feride and two
young children, İlker and Özge. The eldest child, Feride has to take up the role of the
father. Already in great need, Nurcan embraces this situation, almost replacing her late
husband with Feride, imposes all responsibilities to her. Devoted to his father as the
only son, İlker fiercely reacts when the authority is seized by Feride, and is alienated
from the family. As a teenager in need of her family more than ever, Özge is unable
to reach her mother or her sister, ignored by both caught in the drama. She tries to
make herself noticed, tries to be a part of the family, to “belong”... The status quo at
home is disrupted when Feride, fed up with her burden, accepts the proposal of Gülağa
and decides to marry him, as a way out. Director Deniz Katıksız states that in her first
feature, she tells “the story of people who cannot resolve their own roles but clumsily
try to carry the roles decided for them.”

▪▪Uzak İhtimal’le İstanbul Film Festivali’nden Altın Lale En İyi Yönetmen ödülünü alan
Mahmut Fazıl Coşkun ikinci filminde kamerasını taşraya çeviriyor. Yozgat Blues, taşrada
hayatlarını sürdüren karakterlerin yaşadığı değişimi ve buna bağlı derin duygusal kırılmayı
anlatıyor. Yavuz bir yandan belediyenin açtığı müzik kursunda hocalık yapmakta, bir yandan
da AVM’lerde eski Fransızca şarkılar söylemektedir; kurstan öğrencisi Neşe ise marketlerde
ürün tanıtımı yapmaktadır. Yavuz, aldığı bir iş teklifi üzerine Neşe’yle birlikte Yozgat’a
gider. Önceleri, bir berber kalfası olan Sabri ve onun radyocu arkadaşının da destekleriyle
programın tanıtımı için çok uğraşsalar da yaptıkları müzik yerli halkın pek ilgisini çekmez.
Yavuz devam etmek için Neşe’den güç alırken, Neşe’nin ilgisini çeken başka hayatlar vardır.
Her üçünün de hayatla kurdukları ilişki ve beklentileri, istedikleri yönde ilerlemez. Zaman
geçtikçe ilişkileri karmaşıklaşır ve beklemedikleri yerlere gider.
▪▪In his second feature, Mahmut Fazıl Coşkun, who won the Golden Tulip for Best
Director at Istanbul Film Festival with Uzak İhtimal / Wrong Rosary, turns his camera
to the provinces. Yozgat Blues depicts the change that rural characters go through
and the related profound emotional rupture. Yavuz is a music teacher at a course
offered by the municipality and he sings old French chansons at shopping malls.
One of his students, Neşe, demonstrates products at supermarkets. Upon receiving
a job offer, Yavuz moves to Yozgat with Neşe. Even though they try hard to promote
their show with the help of the barber’s apprentice Sabri and his radio host friend,
the music they make doesn’t attract much interest from the locals. Yavuz depends on
Neşe for emotional support in order to go on, but Neşe is interested in other lives.
Their relationships with life and their expectations don’t turn out to be what they
initially wanted. In time, their relationship gets complicated and moves to unexpected
directions.
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saroyan ülkesi

kelebeğin rüyası

SAROYANLAND

THE BUTTERFLY’S DREAM

11pe.th.
a
13.30

türkiye turkey / 2012 / DCP / Renkli Colour / 72’ / İngilizceErmenice-Türkçe; İngilizce ve Türkçe altyazılı English-Armenian-

13ct.sa.
a
16.00

türkiye turkey / 2013 / 35 mm / Renkli Colour / 139’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Turkish; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: yılmaz erdoğan Senaryo Screenplay: yılmaz erdoğan Görüntü Yön. Director
Yönetmen Director: lusin dink Senaryo Screenplay: lusin dink Görüntü Yön. Director of

of Photography: gökhan tiryaki Kurgu Editing: bora gökşingöl Müzik Music: rahman altın

Photography: thomas mauch & emre başaran Kurgu Editing: eytan ipeker, umut sakallıoğlu, ali

Oyuncular Cast: kıvanç tatlıtuğ, mert fırat, belçim bilgin, farah zeynep abdullah, yılmaz

aga Müzik Music: françoıs courtıer, bartek glınıak, gomidas Oyuncular Cast: ara mgrdician,

erdoğan, ahmet mümtaz taylan, taner birsel, ipek bilgin, devrim yakut, aksel bonfil, servet

artur norikyan, kevork malikyan, yalçın çilingir, sevinç erol, elmon hayran Yapımcılar

pandur, ayten soykök, emin gürsoy, celalettin demirel, funda şirinkal Yapımcı Producer:

Producers: soner alper & lusin dink Yapım Production Co.: nar film Dünya Hakları World Sales:

necati akpınar Yapım Production Co.: bkm film (beşiktaş kültür merkezi aş) Dünya Hakları World

nar film

Sales: kinostar filmverleih gmbh

▪▪Dünyaca tanınmış Ermeni asıllı Amerikalı yazar Willam Saroyan’ın (1908-1981) memleketi
Bitlis’e yolculuğunun onda bıraktığı derin etkinin izlerinden giderek, bugün bize o yolculuğu
yaşatıyor Lusin Dink. Saroyan, ailesinin zorunlu göç sebebiyle Kaliforniya’nın Fresno
kasabasında doğdu. Memleketi Bitlis’i daha önce hiç görmemişti, ama neredeyse tüm kısa
hikâyelerinde ve oyunlarında Bitlis bir şekilde yer aldı. 1964 baharında Amerika’dan kalkıp
önce uçakla İstanbul’a, sonrasında Ankara–Trabzon üzerinden karayoluyla günler süren
uzun bir yolculuk sonunda Bitlis’e vardı. Belgeselde Saroyan yer yer metinleri ve kendi sesiyle
bize eşlik ederken, yer yer gölgesiyle bu yolculuğa katılıyor. “Geçmişiyle yüzleşemeyen ve
empatiden uzak, hâlâ uzlaşamayan iki halk için, Saroyan’ın 1964 yılında yanında Türk bir
gazeteciyle yaptığı bu yolculuğun ve ikisinin paylaştıkları ‘arayış’ın örnek teşkil edeceğini
düşünüyorum. Saroyan’ın acı ve kedere ‘öfke’ yerine, esprili bir mizaçla karşılık vermesi bu
filmi çekmek isteyişimin en önemli nedeni.” – Lusin Dink
▪▪Following the trail of the worldwide-renowned Armenian-American writer William
Saroyan (1908-1981) under the profound effect of his return to his hometown Bitlis,
director Lusin Dink depicts this journey in her first feature-length docu-drama.
Although he had never seen it, Bitlis stood in the foreground in many works of Saroyan
whose parents were forced to migrate from there to America where he was born.
Eventually, in 1964, Saroyan made it to Bitlis, through a long trip from the USA to
Istanbul and then to his destination through Ankara and Trabzon. Through the film,
Saroyan’s texts accompany us with his own voice while his shadow participates to this
journey. “In this regard, I envisioned this film aiming to give a hand to both Turks,
Armenians and other societies, so that they can reciprocally feel and understand each
other again through the journey Saroyan made in 1964 with a Turkish journalist, and
the ‘search’ they shared. With the new language he communicates that replaces ‘anger’
with humour in the face of pain and suffering, Saroyan inspires us all to such an
embrace.” –Lusin Dink

▪▪Yılmaz Erdoğan’dan Şairler Çağı’nın tüm altın çocuklarının anısına bir saygı duruşu:
1940’lı yıllara, İkinci Dünya Savaşı’nın kıtlık atmosferinde mükellefiyet zamanına yapılan bir
yolculuk. Erdoğan yazıp yönetip rol aldığı filmografisine bu kez konusunu gerçek hayattan
alan bir dönem filmi ekliyor. Kelebeğin Rüyası, İkinci Dünya Savaşı döneminden iki genç şairin,
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip’in hayat hikâyelerinden yola çıkıyor. 1941’de Mükellefiyet
Kanunu gereği Zonguldak iline bağlı köylerdeki 15-65 yaş arası her erkek madende çalışmak
zorundadır. Tüm bu karmaşanın ortasında bu iki genç şairin en büyük hayali, şiirlerinin Varlık
dergisinde yayımlanması ve bu yolla ünlü olmaktır. Zonguldak Çelikel Lisesi’nin edebiyat
öğretmeni Behçet Necatigil onları anlayan, onlara hocalık, arkadaşlık eden yegâne insandır.
Genç şairler, şehrin ileri gelenlerinden Zikri Bey’in kızı Suzan’ı görüp büyülenirler ve bir
iddiaya girerler. İkisi de birer şiir yazıp kıza okutacak, Suzan kimin şiirini beğenirse diğeri
aradan çekilecektir.
▪▪An homage to all the golden boys of the Age of Poets –a journey to the 1940s when
the World War II, the shortages and the Obligation Law brought heavy burdens. Yılmaz
Erdoğan’s latest film which he wrote, directed and acted in is a period film based on
real characters. The Butterfly’s Dream is inspired by the lives of two WWII poets –Rüştü
Onur and Muzaffer Tayyip. In 1941, due to the Obligation Law, every male between the
ages 15-65 within Zonguldak and its towns were obligated to work in the coal mines. In
the centre of this turmoil, stand two poets, early in their twenties, whose biggest dream
is to be published in the Varlık literary magazine and become famous. Meanwhile,
the great poet Behçet Necatigil, then literature teacher at the Zonguldak Çelikel High
School, is the only person who mentors, understands and befriends them. When they
see Suzan, daughter of Zikri, the prominent businessman of the town, the young poets
are mesmerised by her beauty. They make a bet on her: both will be writing a poem
and have her read them. Depending on whose poem Suzan likes the most; the other
would be stepping away.
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karnaval

hayatboyu
LIFELONG

9sa.tu.
a
13.30

türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli Colour / 92’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

9sa.tu.
a
19.00

türkiye-almanya-hollanda turkey-germany-the netherlands
2013 / DCP / Renkli Colour / 108’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: can kılcıoğlu Senaryo Screenplay: can kılcıoğlu Görüntü Yön. Director of
Photography: tayman tekin Kurgu Editing: çiçek kahraman Müzik Music: okan kaya Oyuncular

Yönetmen Director: aslı özge Senaryo Screenplay: aslı özge Görüntü Yön. Director of Photography:

Cast: serdar orçin, tülin özen, ipek bilgin, sait genay, vedat erincin, sarp aydınoğlu, pınar

emre erkmen Kurgu Editing: natalı barrey & aslı özge Oyuncular Cast: defne halman, hakan

gök Yapımcı Producer: doğa kılcıoğlu Yapım Production Co.: delice film Kaynak Print Source:

çimenser, gizem akman, onur dikmen Yapımcı Producer: nadir öperli Yapım Production Co.:

delice film

bulut film & soda medya Dünya Hakları World Sales: fılms boutıque

▪▪36 yaşındaki Alis, babası onu evden kovunca arabasında yaşamaya başlar. Sokakta tıraş
olur, annesinin arabasına getirdiği yemekleri yer, onun gazetede işaretlediği iş ilanlarına
başvurur. Sonuç alamadığı iş görüşmelerinden sonra bir gün kendini evden eve “Karnaval”
halı yıkama makinesi pazarlarken bulur. Karnaval ile Alis arasında sıra dışı bir dostluk
başlar, hatta Karnaval arabanın ön koltuğunu bile kapar. Artık o da arabada yaşamaya
başlamıştır. Alis bu yeni serüveninde bir gün, düğün pastaları yapan Demet’le karşılaşır.
Annesi öldüğünden beri babasıyla yaşayan Demet’in en büyük hayali, motosikletine atlayıp
İstanbul’a gitmek ve orada bir pastane açmaktır. Alis’in içe kapanıklığına inat, Demet ne
kadar hırçın olsa da Karnaval onları hayallerinde buluşturur. Yönetmen Kılcıoğlu İzmir’de
geçen bu ilk filminde kendi sözleriyle “ailesinin gölgesinde kaybolmuş, her gün yanımızdan
geçerken fark etmediğimiz ‘görünmez’ insanların hayatta var olma sancılarına, ironik bir
dille” odaklanıyor.
▪▪36-year-old Alis starts living in his car after his father kicks him out of the house.
He shaves on the street, eats the food his mother brings over to his car, and applies
to job adverts that his mother marks in the newspaper for him. After a series of
rejections, he finds himself working door-to-door marketing Karnaval brand carpet
cleaners. An unusual bond forms between Alis and “Karnaval”. Karnaval even moves
in with Alis occupying the front seat of his car. In this new adventure of his, Alis meets
a wedding cake-maker named Demet. She lives with her father ever since her mother’s
death, and dreams of hopping on her motorbike and moving to Istanbul where she
would open up a bakery shop. Contrary to Alis’ introverted nature, Demet is petulant,
but Karnaval is the one who is the dream-maker. Director Kılcıoğlu mentions that in
his first feature set in İzmir he is “focusing with an ironic narrative on the growing
pains of ‘invisible’ people who are trapped in the shadows of their families.”

▪▪İlk filmi Köprüdekiler ile İstanbul, Adana ve Ankara Film Festivalleri’nde en iyi film ödüllerini
alan Aslı Özge’nin yeni filmi Hayatboyu, dünya prömiyerini 63. Berlin Film Festivali’nde
yaptı. Film, sorunlarının çözümü ayrılık olabilecekken birbirlerinden kopamamanın
duygusal sıkışıklığını yaşayan evli bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Filmin izlediği Ela saygın
bir sanatçı, Can ise başarılı bir mimar. İstanbul’un en seçkin semtlerinden birinde, mimari
tasarımını Can’ın yaptığı bir evi paylaşmaktalar. İlişkilerindeki tutku çoklukla sönmüş olsa
da karşılıklı saygı ve ilgi, beraberliklerinin sürmesini sağlıyor. Ta ki Ela bir gün Can’ın bir
telefon konuşmasına kulak misafiri oluncaya dek… “İnsanlar mutsuzluklarına rağmen
yaşamlarının mevcut halinin o kadar da kötü olmadığına kendilerini inandırabiliyorlar. İnsan
gerçekleri görmezden gelip hiçbir sorun yokmuş, herşey yolundaymış gibi davranmayı
seçebiliyor. Değişime, yeniye, bilinmeyene doğru gitmeye cesaret edemiyor. Ela ve Can da
evliliğin konformizmine sığınarak sadece çevrelerine karşı değil, birbirlerine, hatta belki kendi
kendilerine karşı bile oyun oynuyorlar.” – Aslı Özge
▪▪Aslı Özge garnered best film awards with her debut feature Men on the Bridge from
Istanbul, Ankara and Adana film festivals, while her second feature Lifelong premiered
at the 63. Berlin Film Festival. The film’s central characters are a married couple which
are emotionally distressed because they do not break-up although separating would be
the solution to their problems. Ela is a respected artist, Can is a successful architect.
They live in a house Can designed for them, in one of Istanbul’s most prestigious
neighbourhoods. Though the passion has mostly gone out of their relationship, mutual
respect and admiration keep their union afloat. That is, until Ela overhears one of Can’s
phone conversations... “People, even if they are unhappy are capable of convincing
themselves that the way things are, the life they have isn’t so bad after all. One might
turn a blind eye to reality, choose to pretend there are no problems, that everything is
all right. That makes it harder to find the courage to change, to move towards the new
and the unknown. By hiding behind the marriage, Ela and Can pretend not only in
front of others, but with each other, and finally even try to fool themselves.” – Aslı Özge

73

74

türkiye sineması 2012-2013
turkısh cınema 2012-2013

türkiye sineması 2012-2013
turkısh cınema 2012-2013

sen aydınlatırsın geceyi

soğuk

THOU GILD’ST THE EVEN

COLD

12cu.fr.
a
21.30

13ct.sa.
a
13.30

türkiye turkey / 2013 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 107’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

75

türkiye turkey / 2012 / DCP / Renkli Colour / 105’ / TürkçeRusça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Turkish-Russian; English &
Turkish s.t.

Yönetmen Director: onur ünlü Senaryo Screenplay: onur ünlü Görüntü Yön. Director of
Photography: vedat özdemir Kurgu Editing: emre boyraz Oyuncular Cast: ali atay, demet evgar,

Yönetmen Director: uğur yücel Senaryo Screenplay: uğur yücel Görüntü Yön. Director of

damla sönmez, ercan kesal, ezgi mola, serkan keskin, nadir sarıbacak, ahmet mümtaz taylan,

Photography: a. emre tanyıldız Kurgu Editing: ulaş cihan şimşek & mark marnikoviç Müzik

cengiz bozkurt, tansu biçer, kaan yılmaz, derya alabora Yapımcı Producer: orkun ünlü &

Music: murat başaran & uğur yücel Oyuncular Cast: cenk medet alibeyoğlu, a. rıfat şungar,

funda alp Yapım Production Co.: eflatun film Dünya Hakları World Sales: eflatun film

valerıa skorokhodova, yulıa vanyukova, yulıa erenler, şebnem bozoklu, ezgi mola, rıza
sönmez Yapımcı Producer: erol avcı Yapım Production Co.: tmc film yapım ltd. şti. Dünya Hakları

▪▪Sen Aydınlatırsın Geceyi birtakım olağanüstü özellikleri olan kasabalıların olağan

World Sales: tmc film yapım ltd. şti.

sıkıntıları, endişeleri ve dertlerini anlatır. Küçük bir Anadolu kasabasında hayat kendi
halinde akmaktadır; yan hakemlik yapan Cemal maçları yönetmekte, Yasemin yumurta
fabrikasında çalışmakta, Defne kasabadaki tezgâhında kitap satmakta, Doktor İrfan
hastalarıyla uğraşmaktadır. Göğünde iki güneşi, üç dolunayı olan bu kasabada duvarların
arkasını görebilen Cemal’in hayattan bir beklentisi kalmamıştır. Üstüne çöken sıkıntıyla
baş etmeye çalışırken nesneleri parmağıyla oynatabilen Yasemin de kendine bir çıkış yolu
arar. Fakat zamanı durdurabilen Defne bir süre sonra işlerin karışmasına sebep olacak,
Yasemin’in ölümsüz patronu da Cemal’in endişelerini gidermeye çalışan görünmez
ilkokul öğretmeninin tavsiyelerini boşa çıkartacak şeyler yapacaktır. “Film, karakterlerin
özelliklerini ‘süper güç’, karakterleri de ‘süper kahraman’ olarak tanımlamıyor, dünya böyle
olsa dahi insanın özünün aynı kalacağını iddia ediyor; dertlerin, sıkıntıların, endişelerin
değişmeyeceğini. Bu yüzden de Euripides’in ‘İnsan endişeden yaratılmıştır’ sözüyle açılıyor.”
– Onur Ünlü
▪▪Thou Gild’st the Even is about the ordinary sorrows, worries, and troubles of the
townsmen with extraordinary abilities. In a small Anatolian town, life goes on; Cemal
is an assistant referee in football matches, Yasemin works in an egg factory, Defne is a
street vendor who sells books, Doctor Irfan is occupied with his patients. In this town
with two suns and three full moons in the sky, Cemal –who can see through walls– has
no expectation out of life and looks for a way out with Yasemin –who can move objects
remotely with her fingers– as he was trying to deal with his distress. However, Defne,
who can freeze time will muddle things up; Yasemin’s immortal boss’s actions will
contradict the invisible elementary school teacher’s advices who is trying to ease the
worries of Cemal. “The film doesn’t define its characters’ properties as ‘superpowers,’
or the characters bearing them as ‘superheroes’; it argues that the essence of humanity
would remain the same even if the world worked in such a way, that troubles, sorrows
and anxieties of mankind wouldn’t be much different. This is why the movie opens
with the Euripides quote: Man is created from anxiety.” – Onur Ünlü

▪▪Uğur Yücel’in Berlin’de dünya prömiyerini yapan son filmi Soğuk, karlar altında, karanlık
bir atmosferde, tüm çıkışsızlığıyla Türkiye’nin sınır şehri Kars’ta geçiyor. Kafkas kültürünün
sert ve acımasız ruhu yörenin soğuk iklimiyle uyum içindedir. Kışları çıkışsız bir şehre
dönüşmektedir Kars. Üç Rus kız kardeş bu şehirde bir pavyonda çalışır. Hayatında karısından
başka bir kadın bilmeyen bir trenyolu işçisi, kardeşlerden en küçüğüne âşık olur. Her şeyi terk
edecek kadar tutkuyla bağlanır kıza. Erkek kardeşi ise şehrin belalılarından biridir. Evlenip
yuva kurmasına rağmen gece hayatını terk etmemekte, bekâr hayatını sürdürmektedir. O da
üç kız kardeşin etrafında dolaşır. Kız kardeşlerden en küçüğü İrina’nın sadece birkaç günü
kalmıştır ülkesine dönmek için. Bundan sonrası ne kızların ne de yol işçisi âşığın dilediği gibi
gider; işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Yücel, Soğuk’ta aile içindeki geleneksel kodları,
kadınların maruz kaldığı her türlü şiddeti ve erkeklerin toplumdaki dokunulmazlığını sarsıcı
bir etki yaratacak şekilde, tüm duyguları en gerçekçi halleriyle işleyerek resmediyor.
▪▪The latest film from Uğur Yücel which had its world premiere at the Berlinale takes
place in the dark and snowy atmosphere of Kars, a border city in Turkey. The rough and
merciless spirit of Caucasian culture is in complete accordance with the cold climate
of the region. During winter, Kars becomes a city that offers no way out. Here, three
Russian sisters work in a night club. A railroad worker, who has known no women
other than his wife all his life, falls in love with the youngest of them. He harbours
a passion towards the woman that makes him leave everything behind. His younger
brother is a thuggish, dangerous sort, not giving up night life in spite of being married.
He too hangs around the three sisters. The youngest of the Russian sisters, Irina, has
only three days left until her return home. Events that follow show nothing goes as,
either the railroad worker or the sisters have planned. Harsh and uncompromising,
Cold paints a grim and realist portrait of emotions, family traditions, and all sorts of
violence against women.
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yarışma dışı OUT OF COMPETITION

THE CYCLE

rüzgarlar
WINDS
11pe.th.
b
21.30
türkiye turkey / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 117’ / Türkçe-Rumca-Fransızca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Turkish-Greek-

Madam’ın kendi sesinden hayatını, anılarını
kaydetmeye başlar. “Rum azınlığın giderek
izlerinin silindiği Gökçeada’nın (İmroz)
Yönetmen Director: selim evci Senaryo
bugününü, küllenmiş olsa da var olanı
Screenplay: selim evci & murat yaykın Görüntü
belgelemek, filmin amaçlarından biridir.”
Yön. Director of Photography: selim evci Kurgu
– Selim Evci
Editing: selim evci Oyuncular Cast: yusuf
▪▪Foley artist Murat records sounds
nejat buluz, mediha didem türemen, rüçhan
and takes photographs on the island of
çalışkur, zeynep gülmez, panayi karanikola,
istelyano okumuş, suat usta Yapımcı Producer: Gökçeada (formerly Imbros). He wants
to open a photograph exhibition about
selim evci Yapım Production Co.: evci film
the island. While working on this project,
Dünya Hakları World Sales: evci film
he meets an 80-year-old Greek woman,
Madame Styliani, with whom he forms a
▪▪Filmler için ses kayıtları yapan Murat,
Gökçeada’da (İmroz) duyduğu çeşitli sesleri friendship. He starts recording Madame’s
ruminations on her life and memories.
kaydeder ve fotoğraflar çeker. Adayla ilgili
“One of the main objectives of the film is
bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir.
to document the current state of Gökçeada
Bu çalışmaları sırasında adada tek başına
(Imbros) where the traces of the Greek
yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani
minority are fading away”. – Selim Evci
ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir.
French; English & Turkish s.t.

12cu.fr.
a
16.00

türkiye turkey / 2012 / DCP / Renkli Colour / 76’ Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: derviş zaim Senaryo Screenplay: derviş zaim Görüntü Yön. Director of
Photography: taner tokgöz, engin örsel, osman nuri iyem, ali tansu turhan, alican muhittin
dilege, çağdaş yıldırım Kurgu Editing: aylin zoi tinel Oyuncular Cast: ali özel, mustafa salman,
ramazan bayar Yapımcı Producer: derviş zaim Yapım Production Co.: marathon film Kaynak Print
Source: marathon film

▪▪Burdur’a bağlı Hasanpaşa köyünde her yıl düzenlenen çoban yarışmasında geleneğe
göre çobanlar sürüleriyle beraber teker teker küçük bir su birikintisine girmekte ve suyu
peşlerindeki koyunlarıyla birlikte kesintisiz ve hızlı biçimde geçmektedir. Bu arada koyunların
postunu boyamak için kırmızı renkli bir kayadan aldıkları parçaları eleyerek elde ettikleri toz
boyayı kullanmaktadırlar. Ancak köyün etrafında açılan mermer ocağı kırmızı renkli kaya
bulmayı zorlaştırır. Ali adlı genç çoban şehirdeki bir nalburdan kırmızı toz boya alır. Köylü o
yılki yarışmada koyunlarını Ali’nin şehirden getirdiği hazır boyayla boyar. Ancak Ali yarışta
yine dereceye giremez, çobanlıktan bezip yakınlardaki mermer ocağında şoför olarak iş bulur.
“Bu film, inançları ile modern dünya arasında kalmış, nereye ait olduklarını öğrenmek veya
öğretmek için mücadele veren çobanların yaşadığı tuhaf, komik, zaman zaman trajik dünyayı
ele alıyor; belgesel tarzıyla kurmacayı ve fantastik unsurları kullanış biçimiyle sinemaya
farklı bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Devir’in daha önce yaptığım filmlerin gelenekten
yararlanma eğilimini, bu kez farklı bir biçimde ve çerçevede devam ettiren bir film olduğunu
sanıyorum.” – Derviş Zaim
▪▪According to the tradition of the shepherd contest held each year in the village of
Hasanpaşa –a district of Burdur– shepherds, one by one, go into a small puddle with
their herds, and pass the water without hesitation and quickly, with their sheep after
them. To dye the sheepskin, shepherds in the contest, use a powder coat obtained by
sifting fragments of a red rock. However, the marble quarry built around the village
makes it difficult to find red rock. A young shepherd named Ali buys red powder coat
from an ironmonger in the city. Villagers dye their sheep with the powder coat he has
brought from city, in that year’s competition. However, Ali still fails in the competition.
Fed up with sheepherding, Ali finds a job as driver in the nearby marble quarry. “This
film deals with the weird, funny, and from time to time tragic world of shepherds,
who remain in limbo between their beliefs and the modern world, struggling to learn
or to teach where they belong. The way the film uses documentary-style, fiction, and
fantastic elements aims to bring a different approach to cinema. I take it that The Cycle
is a film which sustains the tendency to utilise tradition as in my previous films, in a
different way and frame this time.” – Derviş Zaim

uzun hikâye
A LONG STORY
13ct.sa.
b
19.00
türkiye turkey / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 125’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

Uzayıp giden demiryollarında kasaba kasaba
gezerken, umudunu hiç kaybetmeyen
Screenplay: yiğit güralp Özgün Roman Original Bulgaryalı Ali ile ailesinin hikâyesi. Delikanlılık
çağlarındaki Bulgaryalı Ali ile Eyüp’ün yazlık
Novel: mustafa kutlu Görüntü Yön. Director
sinema işletmecisinin kızı Münire birbirlerine
of Photography: vedat özdemir Kurgu Editing:
sevdalanıp kaçarlar. Oğulları Mustafa’nın da
murat önal Müzik Music: ulaş özdemir
onlara eşlik etmesiyle birlikte, 1960’lardan
Oyuncular Cast: kenan imirzalıoğlu, tuğçe
1970’lerin sonuna kadar eşitlik ve adalet
kazaz, altan erkekli, güven kıraç, zafer
algöz, cihat tamer, mahir günşiray, mustafa tutkusunun peşinde kasaba kasaba sürer
“uzun hikâye”leri.
alabora Yapımcılar Producers: osman sınav &
suat kapkı Yapım Production Co.: sinegraf film ▪▪The story of Ali of Bulgaria and his
family, who never lose hope as they travel
prodüksiyon aş Kaynak Print Source: sinegraf
town to town on the endless rail tracks: An
film prodüksiyon aş
adventure at turns sad and heart breaking,
happy and rapturous, exciting and
▪▪Kimi zaman hüzünlü ve iç burkan, kimi
romantic. As a teenager, Ali of Bulgaria
zaman neşeli ve coşkulu, kimi zaman da
falls in love with the daughter of the owner
heyecanlı ve romantizm yüklü bir macera:
Yönetmen Director: osman sınav Senaryo
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of an outdoors movie theatre in Istanbul,
and they elope together. Accompanied by
their son Mustafa, their “long story” of
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equality and passion for justice continues
throughout the 60s and 70s, town to
town.

yeni türkiye sineması NEW TURKISH CINEMA
toprağa uzanan eller
KING OF THE COTTON
10ça.we.
b
11.00

yürüdükten sonra dinlenmek için ıssız bir dağ
başında mola verir. Yabancı bir adam Çerçi
Halil’e saldırır ve onu bayıltır. Halil yüksek,
ıssız bir tepenin üstünde gözlerini açar ve
etrafına çizilen bir çemberin içinde bulur
kendini; parası, silahı ve eşyaları çalınmıştır.
▪▪Halil is an old peddler who travels to
remote villages in Turkey with his horse
and sells trinkets like needles and thread,
mirrors, scissors, combs, toys for children...

After selling his stuff in the village of
Haşhaş, he gets on his way to another
village. After many hours of walking, the
old man takes a break in a deserted area
on the mountains. A stranger attacks Halil
and knocks him out. When he comes
to, he finds himself on top of a high hill,
surrounded by a circle drawn around him.
His money, gun and merchandise is stolen.

oyuncu
THE ACTOR

türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli

12cu.fr.
b
19.00

Colour / 97’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

çocuk felci yüzünden gözlerini kaybetmiştir.
Irgatlık mevsimi gelir, Çukurova’ya doğru
yola çıkılır. Toprak, yaşadıkları sıkıntıları
Screenplay: eda tezcan & ramazan demirli
anlamaması için Zeliha’ya bir masal
Görüntü Yön. Director of Photography: engin
anlatmaya başlar...
özkaya Kurgu Editing: emre yıldırım & ömer
▪▪King of the Cotton narrates the lives and
can Müzik Music: engin bayrak Oyuncular
working conditions of seasonal workers
Cast: ali bilen, zeliha bilen, melih selçuk,
in Çukurova using an tale-like narrative,
nail kırmızıgül, demet iyigün, medya izgi,
through the eyes of a child. 8-year-old
şefik onatoğlu, turgay tanülkü, şerif sezer
Toprak is not officially included in the civil
Yapımcı Producer: ömer can Yapım Production
Co.: ömercan productıon Kaynak Print Source: registry and he doesn’t attend school. His
15-year-old sister Zehra was forced by her
ömercan productıon
father to be engaged to a man who is nearly
as old as her grandfather, in return for a
▪▪Toprağa Uzanan Eller, Çukurova’da
high dowry. His younger sister Zeliha has
mevsimlik işçilerin yaşamları ve çalışma
lost her eyes due to poliomyelitis. Labour
koşullarını çocuk gözünden masalsı bir
season comes and they set off for Çukurova,
dille anlatılıyor. Sekiz yaşındaki Toprak’ın
nüfusa kaydı yoktur, okula da gitmez. On beş the fertile plains. Toprak, who doesn’t want
yaşındaki ablası Zehra, yüklü bir başlık parası Zeliha to learn about their hardship, begins
karşılığı babası tarafından dedesi yaşında bir to tell a tale.
adama sözlenmiştir. Küçük kardeşi Zeliha ise
Yönetmen Director: ömer can Senaryo

içimdeki çember
THE CIRCLE WITHIN
10ça.we.
b
16.00

türkiye turkey / 2012 / HDCAM / SiyahBeyaz B&W / 76’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

bittiği gün yönetmene dedim ki ‘Çektiğin
bu film beş para etmez. Sadece seyirciyi
gerçekten adam yerine koymanı sevdim’.
Screenplay: serhat furtuna Görüntü Yön.
Director of Photography: serhat furtuna Kurgu Hâlâ aynı fikirdeyim.”
▪▪“I am Faruk, a 29-year-old actor. I am
Editing: serhat furtuna Müzik Music: onur
going through the toughest days of my
özaydın Oyuncular Cast: onur özaydın, dilek
yorulmaz, sezin bozacı, yeşim egemen, serhat life, I am about to get divorced. I have to
work to be relieved. That’s why I accepted
furtuna Yapımcı Producer: serhat furtuna
to play in such an amateur movie. The
Kaynak Print Source: serhat furtuna
name of the character I am playing is
▪▪“Ben Faruk. 29 yaşında bir oyuncuyum. Şu Ömer. An occasional dubbing artist,
someone acting from Shakespeare in his
an hayatımın en zor dönemini geçiriyorum,
small theatre. An energetic, upbeat guy
karımdan boşanıyorum. Çalışmam lazım,
just likes I was, five years ago. I don’t
zihnimi boşaltmam. Böyle amatör bir filmi
think that movie will work. I also told the
kabul etmemin sebebi de bu. Oynadığım
director the day we wrapped the shoot:
karakterin ismi Ömer. Ara sıra seslendirme
yapan, kendi küçük tiyatrosunda Shakespeare ‘The movie you shot is crap. But I just like
your honesty with the audience.’ I still
oynayan biri. Fırlama, enerjisi iyi. Tıpkı
have the same impression.”
benim beş yıl önceki halim gibi. Bu filmin
iş yapacağını hiç sanmıyorum. Hatta filmin
Yönetmen Director: serhat furtuna Senaryo

evdeki yabancılar
STRANGERS IN THE HOUSE
11pe.th.
b
11.00

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 72’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: deniz çınar

çınar sanat prod. Kaynak Print Source: çınar

türkiye turkey / 2012 / HDCAM / Renkli

sanat prod.

Colour / 90’ / Türkçe-Yunanca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Turkish-Greek; English &

Senaryo Screenplay: deniz çınar Görüntü Yön.
Director of Photography: isa toraman

▪▪Halil, Türkiye’nin ücra köylerine atıyla

Kurgu Editing: muhammed okumuş

birlikte iğne iplik, incik boncuk, ayna, makas,
tarak, çocuklara oyuncak gibi ıvır zıvır
götürüp satan yaşlı bir adamdır. Çerçi Halil,
Haşhaş köyünde sergisini açıp ürünlerini
sattıktan sonra başka bir köye gitmek
için yollara düşer. Yaşlı adam saatlerce

Müzik Music: volkan zorlu Oyuncular Cast:
deniz çınar, coşkun çetinalp,
kadir vurguncu, fadime vurguncu,
adil vurguncu Yapımcılar Producers: fırat
çınar & deniz çınar Yapım Production Co.:

Turkish s.t.

Cast: melpo zarokosta, fatih al, romy
vasiliadis, cem bender, ferit aktuğ, gökçe

Yönetmenler Directors: dilek keser & ulaş

sezer, uğur uzunel Yapımcılar Producers:

güneş kacargil Senaryo Screenplay: ulaş güneş özkan yılmaz, serkan çetinkaya, dilek keser,
kacargil Görüntü Yön. Director of Photography:

ulaş güneş kacargil Yapım Production Co.: biz

türksoy gölebeyi Kurgu Editing: hande sakarya film, işler prodüksiyon Dünya Hakları World
Müzik Music: ulaş güneş kacargil Oyuncular

Sales: işler prodüksiyon
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▪▪Geçmişinin peşine düşen bir kadınla,
geleceğine sahip çıkmaya çalışan bir
adamın, yıllardır her şeye sessizce tanık
olan ve paylaşılamayan bir evde kesişen
hayatları… 1990’lar sonbaharında Ege’de
bir sahil kasabası. Bu kasabada doğmuş,
büyümüş, mübadelede Yunanistan’a göç
etmek zorunda bırakılmış 80’li yaşlarını
süren Agapi, evini bulmak için yollara
düşer. Yanında torunu Elpida vardır. Evi
artık bir Türk genci Yaşar’a aittir. Agapi evi
satın almak ister fakat Yaşar satmamakta
kararlıdır. Yaşlı kadın inat, genç adam inat,
evi paylaşamazlar. Birbirine yabancı bu üç
kişi aynı evde yaşamaya başlarlar.
▪▪Intersecting lives of a woman who is
in pursuit of her past, and a man who

türkiye sineması 2012-2013
turkısh cınema 2012-2013

tries to claim his future, in a house
which has been a silent witness for years,
and which cannot be shared now… An
Aegean coastal town in fall in the ‘90s...
Born and bred in this town and forced to
immigrate to Greece in the population
exchange, Agapi, an octogenarian woman,
sets off to find her house. She has her
granddaughter Elpida with her. Her old
house now belongs to Yaşar, a young
Turkish man. Agapi wants to buy the
house but Yaşar is determined not to
sell it. Being stubborn both, they cannot
share the house. Strangers to each other,
these three people start to live in the same
house.

uvertür
OVERTURE

Yönetmen Director: ömer leventoğlu Senaryo
Screenplay: ömer leventoğlu & bayram balcı
Görüntü Yön. Director of Photography: lefteris
agapoulakis Kurgu Editing: ramazan yüksel
Müzik Music: orçun yıldırım Oyuncular Cast:
ezgi çelik, kemal ulusoy, diyar dersim, bilal
bulut, erdal ceviz, nazmi kırık, mehmet
aşkın, beşir yılmaz Yapımcı Producer: ömer
leventoğlu Yapım Production Co.: fer film
prodüksiyon Dünya Hakları World Sales:
mitosfilm

▪▪Türkiye hapishanelerindeki direniş

tarihinden “dar” bir kesit: Bir günün
yaklaşık 18 saatlik gerçek zamanı boyunca,
bir hapishaneden başka bir hapishaneye
nakledilen mahkûmların yol hikâyesini
anlatıyor Mavi Ring. Kentli, orta sınıf, mazbut
bir aile ortamında yetişmiş olan Doktor
Pınar, Eskişehir Devlet Hastanesi’nde
uzman doktor olarak çalışır. Bir gece yarısı,

çalıştığı hastanenin başhekimliğinin resmi
görevlendirmesi ile kendisini askeri bir cipin
içerisinde kent hapishanesine giderken
bulur. Ancak o gece ve takip eden gün
boyunca yaşadığı olaylar, onun hayat ve
toplumla arasındaki tüm ilişkilerini yeniden
değerlendirmesine yol çar.
▪▪A “tight” perspective of the history of
resistance in prisons of Turkey –the 18hour road tale of prisoners transferred
from one prison to another. Raised by a
mid-class and disciplined family, Doctor
Pınar works at the Eskişehir State Hospital
as a specialist. One night, Doctor Pınar
finds herself in a military jeep going to
the State Prison by the administration of
the hospital. However, what she will go
through that night and the day after will
change her life and all the relations she
had set up with the society and life.

13ct.sa.
b
11.00

belgeseller DOCUMENTARIES

türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli
Colour / 90’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

gurbet pastası

Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: alpgiray m. uğurlu
Senaryo Screenplay: alpgiray m. uğurlu &
ilke keleşoğlu Görüntü Yön. Director of
Photography: barış akyüz Kurgu Editing:
hakan hücum & alpgiray m. uğurlu Müzik
Music: feridun emre dursun Oyuncular Cast:
burak türker, tuba ölçener, özgen gönan,
yücel yüksel, cafer s. hadimioğlu, doğuş
akyuz, mustafa şimşek, ömer f. yıldırım,
gözde kısa Yapımcı Producer: alpgiray m.
uğurlu Kaynak Print Source: alpgiray m.
uğurlu

▪▪Tıbbi mümessil Atıf, yıllardır hastalığına
derman bulunamayan yatalak annesi
Sultan’la beraber yaşamaktadır. Hemşire
Hanife, annesinin bakımına yardımcı
olmak için her gün eve gelir, akşam Atıf
işten döndükten sonra evden ayrılır. Atıf

mavi ring
THE BLUE VAN
13ct.sa.
b
21.30
türkiye turkey / 2012 / DigiBeta / Renkli
Colour / 87’ / Türkçe-Kürtçe; İngilizce altyazılı
Turkish-Kurdish; English s.t.

gece yarısı iş yerinden gelen telefonla
uykusundan uyanır ve kendisini arayan
doktoru havalimanından almak için
hazırlanır. Evden çıkmak üzereyken
annesinin inlemelerini duyar, gitmekten
vazgeçer. Rutinini kırdığı o gün, Atıf’ın
yaşamının uvertürüdür.
▪▪Medical sales representative Atıf lives
with his chronically ill, bedridden mother
Sultan. Nurse Hanife comes over every
day to care for her and leaves when Atıf
comes back from work. One night, Atıf
wakes up with a phone call from work
and gets ready to leave for the airport
to pick up a doctor. As he is about to
leave the house, he hears his mother’s
moaning and decides not to leave. That
day when Atıf breaks his routine is the
overture of his life.

JOURNEY OF THE CAKE
9sa.tu.
p
19.00
türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli
Colour / 57’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

milat oldu ve yoksulluk içinde geri döndüler.
Bu filmde büyük dedeler fotoğraflarıyla
yaşıyor. Yaşlanmakta olan çocukları da kendi
Roman Original Novel: gurbet pastası, uğur
öykülerini anlatıyor.
biryol Görüntü Yön. Director of Photography:
▪▪Journey of the Cake is the story of
m. abdülgafur şahin Kurgu Editing: somnur
vardar, ayşe funda aras, a. abdülgafur şahin migration, cake-making, wealth, poverty
and five generations. Today, many of those
Müzik Music: mustafa biber Yapımcı Producer:
who run bakery shops and patisseries in
semih kaplanoğlu Yapım Production Co.:
kaplan film Dünya Hakları World Sales: kaplan Turkey are from Hemşin in the northeast
Black Sea Region. In the 1800s, their
film
grandfathers went off to Russia for work,
working in bakeries and patisseries and
▪▪Gurbet Pastası göçün, pastacılığın,
learned the secrets of bread and cake
zenginliğin, fakirliğin, beş neslin hikâyesi…
making. After a while, they opened their
Günümüzde Türkiye’nin pek çok yerinde en
iyi pastane ve fırınlar Hemşinliler tarafından own shops and patisseries. 1917 October
işletiliyor. Dedeleri 1800’lerde Rusya’ya gidip, Revolution was the breaking point for
many families who returned home
fırın ve pastanelerde çalışarak ekmek ve
pasta yapımının inceliklerini öğrendi. Bir süre penniless. In the film, grandfathers make
their appearance in the photos, and their
sonra kendi pastanelerini, fırınlarını açtılar,
aging children tell their own stories.
ancak 1917 Ekim Devrimi birçok aile için
Yönetmen Director: ayşe funda aras Özgün
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fecîra
9sa.tu.
p
21.30
türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli
Colour / 40’ / Kürtçe (Kırmanci); Türkçe ve
İngilizce altyazılı Kurmanji; Turkish &

paylaşılan anlatılarla beslenerek röportaj
üzerine kurulu belgesel kurgusunun dışında
bir yapıda ilerliyor.
Yönetmen Director: piran baydemir Senaryo
▪▪Is the anguish gone through in Dersim
Screenplay: piran baydemir & zerya roni
in 1938, just a memory today? How does
Görüntü Yön. Director of Photography: piran
baydemir Kurgu Editing: reşat ayaz Müzik Music: Dersim affect the lives of locals today,
nizemettin arıç Yapımcı Producer: deniz aydın with its geography, and history of Munzur
outbreathed by dams? The documentary
Dünya Hakları World Sales: piran baydemir
gives an answer to these questions by
presenting slices of life from Besna, who
▪▪Dersim’de 1938’de yaşanan acılar
günümüzde bir hatıradan mı ibaret? Dersim, lives in the village of Şakak, her daughter
barajlarla soluğu kesilmiş Munzur, tarihiyle, Devrim, and Melek. The film depicts
the effect of seasonal changes in these
coğrafyasıyla bölge halkının hayatını bugün
nasıl etkiliyor? Belgesel bu soruların cevabını women’s lives while observing their
natural states, and through to narratives
Şakak köyünde yaşayan Besna, kızı Devrim
told without any questions asked,
ve Melek’in gündelik hayatlarından kesitler
proceeding in a way different from the
sunarak veriyor. Film, mevsim geçişlerinin
kadınların hayatlarındaki yerini onların doğal common perception of interview-based
documentary structure.
halleriyle anlatıyor ve soru sorulmaksızın

türkiye sineması 2012-2013
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where the grass is piled turns into the
meeting and sharing point of the village.
Grass is a film on rat race, as well as

desperate anticipation, and the monotony
of daily life.

böyle söyledi habip
THUS SPOKE HABIP
10ça.we.
p
19.00

English s.t.

ot
WAS
GRASS
11pe.th.
p
21.30

türkiye turkey / 2012 / HDCAM / Renkli
Colour / 58’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

bu adam, diğer köylülerin onu bir deli olarak
Yönetmen Director: münir alper doğan Görüntü görmesine rağmen kitap okumaya ve felsefi
Yön. Director of Photography: münir alper
doğan Kurgu Editing: münir alper doğan
Yapımcı Producer: münir alper doğan Yapım
Production Co.: m.a.d. film Kaynak Print Source:
m.a.d. film

▪▪Habip ilkokul mezunu köylü bir
adamdır. 60’larda Almanya’ya göçmen işçi
olarak gittiğinde kitap okumaya ve kendi
toplumu ile “batı” toplumu arasındaki
farklar üzerine düşünmeye başlar. Kısa bir
zaman içinde yaşadığı bu büyük değişim
akli dengesinin bozulmasını tetikler ve
önce bir akıl hastanesine konur, sonra da
Türkiye’ye gönderilir. Şu an 70 yaşında olan

düşünmelerine devam ederek çevresindeki
cahilliğe karşı mücadelesini sürdürmektedir.
▪▪Habip is a village-dweller, who only
studied primary school. He was sent
back to his small village in the northeast
of Anatolia following a mental disorder
which first surfaced while he was an
immigrant worker in Germany in the
60s, when he was unable to cope with the
enormous transformation in his world.
Now, despite being called a lunatic by
the other villagers, this 70-year-old man
continues to read books and philosophise,
incessantly struggling against the
ignorance surrounding him.

zemo
11pe.th.
p
16.00

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 75’ / Kürtçe (Zazaca & Kırmanci);

türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli

kışlık otu korumak için nöbet tutmaya
başlarlar. Bir süre sonra ot yığılan meydan,
Kurmanji); English & Turkish s.t.
köyün buluşma ve dertleşme noktası olur.
Ot, hayat mücadelesinin olduğu kadar
Yönetmen Director: caner canerik Senaryo
Screenplay: caner canerik Görüntü Yön. Director çaresiz bekleyişin, günlük yaşamın sıkıcı
sıradanlığının belgeselidir.
of Photography: caner canerik Kurgu Editing:
▪▪Fatma, who comes to Beser Demirtaş’s
caner canerik Oyuncular Cast: fatoş bozkurt,
house as a co-wife in return for a bull,
beser demirtaş Yapımcı Producer: caner
is deaf; her husband Beser has difficulty
canerik Kaynak Print Source: caner canerik
in moving comfortably due to his
deteriorating health. They have been
▪▪Bir boğa karşılığında çalıştırılmak üzere,
displaced from their village as a result
Beser Demirtaş’a ailesinden kuma gelen
of the systematic state-enforced burning
Fatma sağır ve dilsizdir; kocası Beser ise
down and evacuation of villages in the
sağlık nedenleriyle rahat hareket etmekte
‘90s, and have settled in another village.
zorlanır. 90’lı yıllarda uygulanan köy yakma
Two co-wives who continue living together
ve boşaltma politikası sonucu köylerinden
çıkartılmış ve başka bir köye yerleşmişlerdir. after their husband’s death, start to keep
guard to protect the grass they bought for
Eşleri öldükten sonra birlikte yaşamaya
devam eden iki kuma, hayvanları için aldıkları their cattle. After a while, the small square

Colour / 44’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

İngilizce ve Türkçe altyazılı Kurdish (Zaza &

Turkish; English s.t.

mesleğe başladığı günlerden son anına kadar
birlikte mesai yaptığı meslektaşları Cem
Emir’i anlatıyor.
Director of Photography: kemal emir Kurgu
▪▪This documentary tells the life story
Editing: şeyhmus altun Yapımcı Producer:
of journalist Cem Emir, who lost his life
kemal emir Kaynak Print Source: kemal emir
during the second Van earthquake on 9
November 2011 in Bayram Hotel together
▪▪Bu film, Van’daki ilk depremin ardından
with 24 people. The documentary first
9 Kasım 2011’de yaşanan ikinci depremde
tries to introduce Cem, describe the
Bayram Oteli’nde 24 kişiyle birlikte hayatını
situation there, and explain that people
kaybeden gazeteci Cem Emir’in hayat
died due to negligence. Shot in Tunceli,
hikâyesini konu alıyor. İlk olarak Cem
tanıtılırken, daha sonra orada yaşanan durum Van, Diyarbakır, Istanbul, Ankara, and
Malatya, Cem Emir’s childhood friends,
ve hayatını kaybeden insanların ihmaller
youth friends, family, and colleagues, with
yüzünden öldüğü gözler önüne seriliyor.
whom he worked from the early days of
Çekimleri Tunceli, Van, Diyarbakır, İstanbul,
his career until his last moments, tell us
Ankara ve Malatya’da yapılan belgeselde
about him.
çocukluk ve gençlik arkadaşları, ailesi ve
Yönetmen Director: kemal emir Görüntü Yön.
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son –Onnik Dinkjian and Ara Dinkjian.
Garod tells the stories of Onnik and Ara
through their connections to Diyarbakır,
Anatolia, Armenian Church music, and
also musical relations with Sid Clark,
Arto Tunçboyaciyan, Night Ark, Eleftheria

bûka barané
11pe.th.
p
19.00

Arvanitaki, Sezen Aksu, Kardeş Türküler
and Ahmet Kaya. The documentary
passes through different geographies and
countries following the traces of a musical
tradition.

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 68’ / Türkçe-Kürtçe; İngilizce ve

annemin pusulası

Türkçe altyazılı Turkish-Kurdish; English &

gökkuşağının üstünden atlamakla bir tutan
bu çocukların hikâyesine odaklanıyor.
Yönetmen Director: dilek gökçin Senaryo
▪▪The documentary opens with a
photograph from 1989 –primary school
Screenplay: irfan aktan Görüntü Yön. Director
children in front of their school at a
of Photography: hamdi akyol & cenk örtülü
village in Hakkâri, the southeast of
Kurgu Editing: dilek gökçin & cenk örtülü
Turkey. 23 years later, İrfan, one of the
Müzik Music: ulaş özdemir Yapımcı Producer:
kids in the photograph, travels back to
ekrem murat çelikkan Yapım Production Co.:
that village. Irfan’s journey back takes us
hafıza merkezi Kaynak Print Source: hafıza
on another journey in time from 1989
merkezi
until today with 10 of those students. The
story begins with the childhood years,
▪▪Bûka Barané, 1989 yılında Hakkâri’de bir
when the children first encounter with
köy ilkokulunun bahçesinde öğrencilerin
the state and the Turkish language at
çektirdiği bir fotoğrafla başlıyor. 23 yıl sonra
school, have their names changed by the
bu fotoğraftakilerden İrfan köye dönüyor.
Turkish school teacher, when the village
İrfan’ın bu yolculuğu boyunca film de
guard system was first introduced along
fotoğrafta yer alan on kişiyle 1989’dan bu
with a “state of emergency”… This film
yana zamanda bir yolculuğa çıkıyor. İlkokul,
çocukların Türkçeyle ve devletle ilk tanıştıkları focuses on the stories of children of the
90s at any school in the predominantly
yer. Öğretmenleri isimlerini değiştiriyor.
Kurdish-populated areas whose dream of
Köyde olağanüstü hal ve koruculuk günleri
a peaceful world devoid of war and clashes
başlıyor... Belgesel, Kürt coğrafyasının
is as unimaginable as jumping over the
herhangi bir ilkokulunda okuyan çocukların
rainbow.
90’lı yıllarda ve bugün neler yaşadığına,
savaşsız, çatışmasız huzurlu bir yaşamı
Turkish s.t.

QIBLENAMEYA DEYA MIN
MY MOTHER’S COMPASS
12cu.fr.
p
19.00
türkiye turkey / 2012 / Betacam / Renkli
Colour / 55’ / Kürtçe; İngilizce ve Türkçe

yönüyle anneye yabancıdır. Ama onu en fazla
şaşırtan ve meşgul eden şey, kıblenin yönünü
bir türlü tutturamayan pusulasıdır.
Yönetmen Director: hatice kamer Görüntü Yön.
▪▪Emin is a young Kurdish man who
Director of Photography: hatice kamer Kurgu
had had to seek asylum in Norway due
Editing: hatice kamer Oyuncular Cast: behiye
to political reasons. He is not allowed
kamer, emin kamer, süheyla kamer, kessıa
to enter Turkey, so his mother goes to
lınn hope Yapımcı Producer: hatice kamer
Norway instead to see her son. Norway, a
Dünya Hakları World Sales: hatice kamer
country which is culturally different and
geographically far away from Turkey, is a
▪▪Emin politik nedenlerden dolayı Norveç’e
iltica eden bir Kürt gencidir ve Türkiye’ye girişi completely strange land for her. However,
what puzzles her most is her compass
yasaktır. Bu yüzden annesi onu görmek için
which ceases to show her the direction of
Norveç’e gider. Kültürel ve coğrafi olarak
Mecca so that she can pray properly.
Türkiye’den çok farklı olan bu ülke birçok
altyazılı Kurdish; English & Turkish s.t.

işkenceyi gördük
WE HAVE SEEN TORTURE
12cu.fr.
p
16.00

garod
LONGING

türkiye turkey / 2012 / BluRay / Renkli
Colour / 30’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

8pt.mo.
p
21.30

Turkish; English s.t.

sarsıyor. “Artık işkence yok, işkenceye sıfır
tolerans, her şey şeffaf” denen bir süreçte
koç Senaryo Screenplay: cenk örtülü & zeynel yaşananları sorguluyor, sorgulatıyorlar.
koç Görüntü Yön. Director of Photography: cenk ▪▪At the workshop organized by directors
örtülü & buğra dedeoğlu Kurgu Editing: cenk Koç and Örtülü, the participants who are
torture victims, produced their own films
örtülü & buğra dedeoğlu Yapım Production
using their own photographs and created
Co.: asi film, tohav Dünya Hakları World Sales:
a striking narrative language. While
asi film
recounting the torture and their torturers,
they questioned the system, embracing
▪▪Yönetmenler Zeynel Koç ve Cenk
life and bringing us to our senses in spite
Örtülü’nün işkence mağdurlarıyla
of what they have gone through. They are
düzenledikleri sinema atölyesinde
both questioning and encouraging the
katılımcılar kendi fotoğraflarını kullanıp
viewer to question their experiences at a
anlatım dillerini kurarak kendi filmlerini
yapıyor. İşkenceyi ve işkencecileri anlatırken time when people keep saying “there is no
more torture and the punitive processes
sistemi sorgulayan mağdurlar, her şeye
rağmen yaşama yeniden umutla sarılarak bizi have become see-through.”
Yönetmenler Directors: cenk örtülü & zeynel

türkiye turkey / 2012 / DigiBeta / Renkli
Colour / 52’ / İngilizce-Ermenice-Türkçe;
İngilizce altyazılı English-Armenian-Turkish;
English s.t.
Yönetmenler Directors: onur günay & burcu
yıldız Görüntü Yön. Director of Photography:
onur günay, burcu yıldız, öykü tümer Kurgu
Editing: elif ergezen, onur günay, burcu
yıldız Kaynak Print Source: onur günay &
burcu yıldız

▪▪Garod bir hasretlik hikâyesi; baba-oğul
iki Ermeni müzisyenin, Onnik ve Ara
Dinkjian’ın müzikal yolculuklarının hikâyesi.

Bu iki müzisyenin geçmişleri ve müzikal
serüvenlerini bir yandan Diyarbakır, Anadolu
ve Ermeni kilise müziğiyle olan bağları,
diğer yandan da Night Ark, Sid Clark, Arto
Tunçboyacıyan, Eleftheria Arvanitaki, Sezen
Aksu, Kardeş Türküler, Ahmet Kaya gibi grup
ve müzisyenlerle buluşmaları ekseninde
anlatan belgesel, farklı coğrafyalardan ve
ülkelerden geçerek bir müzikal geleneğin
izlerini sürüyor.
▪▪Garod is a story of longing, a story about
the lives and musical journeys of two
Armenian musicians, a father and his
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rest, remaining oblivious, unwilling. As
such, the documentary is based on the
eyewitness accounts of journalists such
as Mehmet Ali Birand, Ece Temelkuran,

elveda istanbul
ADIEU ISTANBUL
13ct.sa.
p
19.00

BEGINNINGS

DigiBeta / Renkli Colour / 90’ / Türkçeİngilizce; İngilizce ve Türkçe altyazılı Turkish-

Bugün hayatları nasıl? Başka ülkelerde
yaşamlarını sürdüren İstanbullu Rumlardan
bazıları memleketlerine dönmek isterken
Yönetmen Director: dıeter sauter Senaryo
Screenplay: dıeter sauter Görüntü Yön. Director İstanbul’daki farklı kültürler gitgide tamamen
yok mu olacak?
of Photography: dıeter sauter Kurgu Editing:
▪▪“Harassed, attacked, deported... We
dıeter sauter Müzik Music: serkan alkan
lived in a permanent‚ cold fear!” says
Yapımcılar Producers: dıeter sauter & ismail
necmi Yapım Production Co.: ın works ıstanbul one of only two Istanbul-Greeks who
still have shops in the European centre
Dünya Hakları World Sales: ın works ıstanbul
of Istanbul, Istiklal Street. Before 1950,
Istanbul Greeks made up half of the shops
▪▪“Taciz, saldırı ve sürgün... Sürekli
on Istiklal. The process that took off on
soğuk bir korkuyla yaşadık!” Bu sözler,
6-7 September 1955 with a pogrom has
İstanbul’da, Avrupa yakasının merkezi
resulted with only 2.000 people remaining
İstiklal Caddesi’nde, bugüne kadar
dükkânını ayakta tutabilmiş olan iki Rumdan from the 150.000 İstanbul Greeks. What
kind of life was it –as minorities– and
birine ait. Oysaki 1950’den önce İstiklal
how is it today? Will the different cultures
Caddesi’ndeki dükkânların yarısı Rumlara
on the Bosporus disappear while some
aitti. 6-7 Eylül 1955’de organize bir şekilde
Istanbul-Greeks who have lived in Greece
başlayan sürecin 40. Yılına gelindiğindeyse
or elsewhere wish to return to their
İstanbul’da yaşayan 150.000 Rumdan
hometown now?
geriye sadece 2.000 kişi kalmıştı. Bir azınlık
mensubu olarak bu insanlar neler yaşadılar?
English; English & Turkish s.t.

savaşın tanıkları
THE WITNESSES OF THE WAR
10ça.we.
p
21.30

Turkish; English s.t.

Editing: emrah dönmez Müzik Music: hakan
özdalı Yapımcı Producer: sami solmaz Yapım
Production Co.: z yapım Dünya Hakları World
Sales: nizam eren iletişim

▪▪Savaşın Tanıkları, medyada yer almayan

haberleri konu alıyor. Batıda yaşayanlar
doğuda ne olup bittiğinden neredeyse
tamamen habersiz. Ulusal medya
kuruluşlarında sadece devletin onayladığı
metinler, görüntüler yayınlanıyor. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan

türkiye turkey / 2013 / HDCAM / Renkli
Colour / 86’ / İngilizce-Türkçe-ErmeniceKürtçe; İngilizce ve Türkçe altyazılı English-

söylemlerini tutku ve içtenlikle, yer yer
alınganlık, güvensizlik ya da katıksız bir
gençlik neşesiyle tartışmalarına tanıklık
ediyor.
Yönetmen Director: somnur vardar Görüntü
Yön. Director of Photography: gor baghdsaryan ▪▪A group of young people from Armenia
and Turkey meet in two cities for a
Kurgu Editing: catherıne gouze, somnur
vardar, gor baghdsaryan Yapımcılar Producers: reconciliation project. First, they search
the traces of Armenian life in Muş, a city
somnur vardar & zeynep güzel Kaynak Print
in the southeast of Turkey. Then, they
Source: somnur vardar
explore the memory of the people whose
ancestors were deported from Muş to have
▪▪Türkiye ve Ermenistan’dan bir grup
settled near Gyumri, in Armenia. During
genç, bir uzlaşı projesi için altı ay arayla
their explorations, friendships develop but
iki farklı kentte buluşur. Önce Muş’ta
that involves them questioning the notions
Ermeni yaşamının izlerini ararlar. Ardından
of friendship and trust as well as the
Gümrü’de, Muş’tan sürgün edilmiş ve
issues of memory, history, genocide, denial
hayatta kalmış Ermenilerin torunlarıyla
and the demand for the truth. This film
konuşurlar. Gruptaki gençler birbiriyle
depicts on how the discourses of conflict
arkadaş olurken tarih, hafıza, soykırım,
and reconciliation are being discussed
inkâr ve gerçeklik talebinin yanı sıra dostluk
with passion, compassion, resentment,
ve güven kavramlarını da sorgularlar.
distrust or simply with pure youthful joy.
Yolun Başında, gençlerin çatışma ve uzlaşı
Turkish-Armenian-Kurdish; English &
Turkish s.t.

TAŞKAFA, STORIES FROM THE
STREET

Colour / 64’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Director of Photography: m. akif solmaz Kurgu

10ça.we.
p
16.00

taşkafa, bir sokak hikâyesi

türkiye turkey / 2012 / DigiBeta / Renkli

Screenplay: sami solmaz Görüntü Yön.

Mete Çubukçu, Şanar Yurdatapan, Nevzat
Bingöl, and Ramazan İmral, on the
terrible face of war.

yolun başında

türkiye-almanya turkey-germany / 2013

Yönetmen Director: sami solmaz Senaryo

87

olaylar haricinde, aynı ülkenin bir parçasının
yaşadıkları diğer parçası tarafından
izlenmiyor, görülmek istenmiyor. Belgesel,
yaşanan savaşın boyutlarını anlatabilmek için
o günlere tanıklık eden Mehmet Ali Birand,
Ece Temelkuran, Mete Çubukçu, Şanar
Yurdatapan, Nevzat Bingöl, Ramazan İmral
gibi gazetecilerin deneyimlerini aktarıyor.
▪▪People in the west of Turkey are
unaware of what’s happening in the east.
National media organisations in Turkey
publish only texts or images approved
by the government. Except for extreme
cases brought to the European Court of
Human Rights, one part of the country
is unaware of the living conditions of the

12cu.fr.
p
21.30
türkiye turkey / 2013 / Betacam / Renkli
Colour / 64’ / Türkçe-İngilizce-Almanca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Turkish-EnglishGerman; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: andrea luka zımmerman
Senaryo Screenplay: gülen güler & andrea
luka zımmerman Görüntü Yön. Director of
Photography: andrea luka zımmerman Kurgu
Editing: alper şen Müzik Music: murat melih
özen Yapımcılar Producers: gülen güler & bıll
mcalıster Yapım Production Co.: yalan dünya
film ltd. Dünya Hakları World Sales: yalan
dünya film ltd.

▪▪İstanbul’un sokak köpekleri ve şehrin
köpeklerle bağı aracılığıyla hafıza ve aidiyet
biçimlerini ele alan bir makale-belgesel...
İktidar sahiplerinin neredeyse 400 yıldır
dönem dönem gündeme gelen yok etme
girişimlerine rağmen, sokak köpekleri semt
sakinlerinin ısrarlı ve süregelen savunusuyla
bir arada var olma ve bakılma haklarını
korumaktadır. Taşkafa, sokak köpeklerinin
tarih boyunca süregelen hikâyesini öykücü,
yazar, eleştirmen John Berger’in eşsiz
metinleri ve sesiyle anlatarak kamu ve iktidar
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arasındaki ilişkiyi, alan, kimlik ve aidiyet,
kültürel ezber kavramlarını araştırırken tek
yönlü bakışa karşı duran bir belgesel.
▪▪Taşkafa is a feature length documentary
essay, a film about memory and forms
of belonging, through a search for the
role played in the city by Istanbul’s
street dogs and their relationship to its
human populations. Despite several
major attempts by Istanbul’s rulers,
politicians and planners over the last
400 years to exterminate them, the city’s

türkiye sineması 2012-2013
turkısh cınema 2012-2013

street dogs have persisted thanks to an
enduring alliance with widespread civilian
communities, which recognize and
defend their right to co-exist. Taşkafa is
structured around readings by acclaimed
storyteller, essayist, and critic John Berger.
The film opens a window on the contested
relationships between power and the
public, community and categorisation (in
location and identity), and the ongoing
struggle/resistance against a single way of
seeing and being.

kısalar SHORTS

▪▪Having lost her parents, a gay woman
returns to her village.

Yönetmen Director: abdurrahman öner /
2012 / Siyah-Beyaz B&W / 12’

KÜPELI

▪▪Bir kadın, kocasına akşam yemeği için
masayı hazırlamaktadır. Kamera odanın içine
doğru süzülür ve onlarca yıllık evlilikleri ve
sıkıntılarına şahit oluruz.
▪▪In the room the woman prepares dinner
for her husband. The camera enters the
room gently and we witness the couple’s
troubled marriage.

Yönetmenler Directors: çetin baskın &
metin akdemir / 2013 / Renkli Colour / 14’
▪▪Diyarbakır’da, surların hemen dibinde
uzun yıllardır faaliyet gösteren “Küpeli”
havuzu.
▪▪The Küpeli pool that stands right by the
Diyarbakır city wall since years.

DERİN NEFES AL TAKE A DEEP BREATH MAYA ONCE UPON A TIME

hisar kısa film seçkisi
HİSAR SHORT FILM SELECTION
13ct.sa.
b
16.00
▪▪İstanbul Film Festivali, her yıl olduğu
gibi yılın en iyi kısa filmlerine ev sahipliği
yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam
Film Merkezi’nin düzenlediği Hisar Kısa
Film Seçkisi 2005’ten bu yana, Türkiye’de
yıl içerisinde çekilen yüzlerce kısa filmi
tarıyor, başvuruları topluyor, elemelerden
geçiriyor ve jüri kararıyla seçilen 10 kısa
filmi bir araya getiriyor.
▪▪Hisar Kısa Film Seçkisi’ne bu yıl 200
film başvurdu. Başvuran filmler arasından
yılın en iyi on kısa filmi, yönetmen
Belmin Söylemez, sinema yazarı Esin
Küçüktepepınar, oyuncu Taner Birsel ve
yapımcı Sevilay Demirci’den oluşan jüri
tarafından belirlendi. Seçkinin ilk gösterimi
32. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde
gerçekleştirilecek. Hisar Kısa Film
Seçkisi’nin temel amacı, ulusal arenada boy
gösteren başarılı kısa filmleri ve belgeselleri
yurtdışına taşıyarak uluslararası alanda
tanıtılmalarını ve izlenmelerini sağlamak.
▪▪Istanbul Film Festival will once more
host the 10 best Turkish short films of the
year. Organised by the Boğaziçi University
Mithat Alam Film Center, the Hisar Short
Film Selection since 2005 browses each
year hundreds of short films made in
Turkey, gathers submissions and brings
together 10 best shorts selected by a jury.
▪▪This year among 200 films submitted to
the selection, the 10 best short films were
selected by director Belmin Söylemez, film
critic Esin Küçüktepepınar, actor Taner
Birsel, and producer Sevilay Demirci.

BUHAR VANISHED INTO BLUE

The first screening of the Hisar Short Film
Selection will be made during the 32nd
Istanbul Film Festival.
▪▪The main goal of the Hisar Film
Selection is to introduce successful
short films and documentaries to the
international platform, therefore to ensure
their promotion and exposure abroad.
Toplam Süre Duration: 155’

Ayrıntılı bilgi için For details
www.mafm.boun.edu.tr
Zeynep Ünal (Etkinlikler ve Projeler
Yöneticisi Activities and Projects Manager)
T: (212) 359 46 77-78
E: zeynep.unal@boun.edu.tr
BUĞU STEAM
Yönetmen Director: burak koçak / 2012 /
Siyah-Beyaz B&W / 27’
▪▪Buğunun ardındaydı hakikat ama biz

hakikat yerine buğuya adımızın baş harfini
yazmakla ilgileniyorduk.
▪▪The truth was behind the steam but we
were interested in writing our initials on
the steam rather than on the truth.

Yönetmen Director: başak büyükçelen

Yönetmen Director: rodi yüzbaşı / 2012

2012 / Renkli Colour / 8’

Renkli Colour / 20’

▪▪Modern bir ailede yetişmiş genç bir kız,
ailesi tarafından zorla bekâret kontrolüne
götürülür.
▪▪A high school student, raised in a
modern family, is taken to a gynaecologist
for a virginity examination by her parents.

▪▪Türkiye’nin en doğusundaki köylerden
birinin bir yıllık yaşam döngüsüne dair.
▪▪On the year-long cycle of a village at
easternmost Turkey.

DOM

Yönetmen Director: süleyman demirel

MÜPHEM VAGUE

2012 / Renkli Colour / 6’
Yönetmen Director: halil aygün / 2012
▪▪Gelecek belirsizdir ama doğuştan
belirlenmiştir. Gelecek de geçmiş de aslında
▪▪Nusaybin’de yaşayan Dom’ların traji-komik belli belirsizdir.
hikâyelerinden kesitler.
▪▪In Turkey, the future is vague, but it’s
determined by birth.
▪▪Tragicomical episodes from the Doms
living in Nusaybin.
ÜSTÜMÜZDEN GEÇTİ BULUT
THE CLOUD HAS PASSED OVER US
EVICKO DEAR EVA
Renkli Colour / 21’

Yönetmen Director: ziya demirel / 2012

Yönetmen Director: yaşar arif karagülle

Renkli Colour / 13’

2012 / Renkli Colour / 15’

▪▪Hırslı tıp öğrencisi Milan, yaklaşan anatomi
sınavına, sessiz ve kırılgan kız arkadaşı
Eva’nın üzerinde çalışmaya karar verir.
▪▪The ambitious medical student Milan
studies for his upcoming exam. He
decides to study on her quiet and fragile
girlfriend Eva.

▪▪Doğduğu topraklara geri dönen Cengiz,
babasının hatırası, geçmişi ve kendisinin
muğlak geleceği ile yüzleşmektedir.
▪▪Returning to his homeland, Cengiz
needs to confront the memory of his
father, his own past and his vague future.

HALA THE PATERNAL AUNT
Yönetmen Director: veysel akşahin / 2012
Renkli Colour / 20’
▪▪Anne ve babasını kaybettikten sonra
doğduğu köye dönen eşcinsel bir kadının
hikâyesi.
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lale belkıs
kalbimin efendisi
MASTER OF MY HEART
30ct.sa.
b
16.00
türkiye turkey / 1970 / Betacam / Renkli
Colour / 94’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

sıklıkla işbirliği yaptığı unutulmaz senarist
Sadık Şendil’in senaryosunu yazdığı bu film,
hem merkezdeki yaralı aşk hem de En İyi
Screenplay: sadık şendil Görüntü Yön. Director
Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan
of Photography: kriton ilyadis Müzik Music:
Lale Belkıs’ın alameti-i farikası “kötü kadın”
metin bükey Oyuncular Cast: ediz hun, hülya
koçyiğit, lale belkıs, münir özkul, süleyman rolündeki performansıyla Yeşilçam klasikleri
arasında yer alıyor.
turan, güzin özipek, ömercik, zeynep tedü,
▪▪This film tells the story of how a woman
mürüvvet sim, zeki sezer, hüseyin kutman,
temel gürsu, kayhan yıldızoğlu, halit kıvanç, falls apart and later gets together with her
husband while she is trying to defend her
tijen par Yapımcılar Producers: nahit ataman
brother’s crime and is slandered. Written
Yapım Production Co.: arzu film Dünya Hakları
by Sadık Şendil, with whom director
World Sales: arzu film
Ertem Eğilmez collaborated numerous
▪▪ 1970 antalya en iyi yönetmen, en iyi senaryo, times for Arzu Film in popular hits such
en iyi yardımcı kadın oyuncu best dırector, best as Hababam Sınıfı / Class of Hababam,
screenplay, best supportıng actress (l. belkıs)
Neşeli Günler / Happy Days, and Mavi
Boncuk / Lucky Bead, Master of my Heart
is a Yeşilçam classic both with the love
▪▪Kardeşinin suçunu saklarken iftiraya
story it is constructed around and also
kurban giden bir kadın ile gerçeğin ortaya
with the remarkable performance of Lale
çıkmasıyla yıllar sonra yeniden bir araya
geldiği kocasının öyküsünü anlatır Kalbimin Belkıs as her trademark role, the “femme
fatale” –which also garnered her the Best
Efendisi. Ertem Eğilmez’in Arzu Film
Supporting Actress Award.
bünyesinde Hababam Sınıfı, Neşeli Günler,
Mavi Boncuk gibi komedi klasiklerinde
Yönetmen Director: ertem eğilmez Senaryo

▪▪Almanya’dan beş yaşındaki çocuğuyla
birlikte kocasını aramaya Kayseri’ye
gelen Eva, kocasını yeniden evlenmiş
olarak bulur. Türkiye’deki evliliğinden de
çocuğu olan adamın, baldızıyla da ilişkisi
vardır. Hep birlikte aynı evde yaşamaya
başlarlar ancak Eva ve oğlu dışlanır. Şoför
Mustafa, Eva’ya yardımcı olmaya çalışır.
Mustafa’nın yardımseverliğinden etkilenen
Eva Müslüman olur ve Türk geleneklerini
benimser; fakat eski kocanın devreye
girmesiyle huzurları bozulur. Batı-Doğu,
aşk-ahlak-namus çelişkilerini bu yapıtında da
işleyen Halit Refiğ’in bu filmi Ahmet Mekin’in
Mustafa rolündeki benzersiz performansıyla
da unutulmazlar arasında.
▪▪Returning with her 5-year-old child

ah güzel istanbul
OH, BEAUTIFUL İSTANBUL
7pz.su.
p
13.30

11pe.th.
p
11.00

türkiye turkey / 1966 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 97’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: atıf yılmaz Senaryo
Screenplay: safa önal Görüntü Yön. Director of
Photography: gani turanlı Kurgu Editing: isak
dilman Müzik Music: metin bükey Oyuncular
Cast: sadri alışık, ayla algan, danyal topatan,
zobu Yapımcı Producer: nusret ikbal Yapım
Production Co.: be-ya film Kaynak Print Source:
kültür ve turizm bakanlığı sinema genel

bir türke gönül verdim

müdürlüğü

I LOVED A TURK
31pz.su.
b
16.00
türkiye turkey / 1969 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 100’ / Türkçe-Almanca; İngilizce
altyazılı Turkish-German; English s.t.
Producer: hürrem erman Yapım Production Co.:
Yönetmen Director: halit refiğ

erman film Dünya Hakları World Sales: erman

Senaryo Screenplay: halit refiğ Görüntü Yön.

film

Director of Photography: cengiz tacer Müzik
Music: abdullah naili bayşu Oyuncular Cast:

▪▪ 1970 adana en iyi ikinci film, en iyi yardımcı

eva bender, ahmet mekin, bilal inci,

kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu

osman alyanak, seden kızıltunç, aynur

best second fılm, best supportıng actress (s.

akarsu, murat tok, rabia alyanak Yapımcı

kızıltunç), best supportıng actor (b. inci)

from Germany to Kayseri, Turkey, to
look for her husband, Eva finds out
that he has remarried with children. It
seems though he is also in a relationship
with his niece, and all of them living in
the same house. Settling in the same
house, Eva is ostracized, finding warmth
and assistance in the driver Mustafa.
Impressed and overwhelmed by Mustafa’s
attitude, Eva converts to Islam and adopts
Turkish customs. However, with the
intervention of her former husband, Eva
once again loses her peace. Halit Refiğ
tackles conflicts such as East-West, lovemorality-integrity in this film which is also
memorable for the great performance of
Ahmet Mekin as Mustafa.

ayşe şasa

feridun çölgeçen, diclehan baban, bilge

ahmet mekin
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▪▪Atıf Yılmaz’ın iki yalnız ruhun aşkı
keşfetmesini anlatan sıcak hikâyesi sizi
eski İstanbul’da büyüleyici bir yolculuğa
çıkaracak. Ayşe (Ayla Algan) film yıldızı olma
hayaliyle köyünden kaçmış genç ve hayat
dolu bir köylü kızıdır. İstanbul’da bohem bir
hayat yaşayan sokak fotoğrafçısı Haşmet
(Sadri Alışık) ile tanışır. Gün görmüş, varlıklı
bir İstanbul ailesinden gelmesine rağmen

şimdi gecekonduda yaşayan eski İstanbullu
Haşmet, saf ve masum Ayşe’nin başına
gelecekleri öngörür, ona gecekondusunu
açar ve Ayşe’yi oyunculuk hayallerinden
vazgeçirmeye çalışır. Ancak Ayşe hayatı kendi
başına öğrenmeye kararlıdır.
▪▪Atıf Yılmaz’s warm tale of two lonely
souls discovering love is an enchanting
journey through old Istanbul. Ayşe
(Ayla Algan) is a lively young village girl
who comes to Istanbul with dreams of
becoming an actress. There she meets
Haşmet (Sadri Alışık), a bohemian,
worldly-wise street photographer who,
despite coming from a noble and affluent
Istanbul family, now lives in a slum. The
longtime Istanbulite anticipates the threats
awaiting the innocent and naive Ayşe. He
gives her shelter and tries to convince her
to give up her dreams of acting, but she is
determined to learn about life for herself.

ÖZEL GÖSTERIM:
TÜRK KLASIKLERI YENIDEN
SPECIAL SCREENING:
TURKISH CLASSICS REVISITED

ÖZEL GÖSTERIM SPONSORU SPECIAL SCREENING SPONSOR

özel gösterim: türk klasikleri yeniden
specıal screenıng: turkısh classıcs revısıted

vesikalı yarim
MY PROSTITUTE LOVE

11pe.th.
f
21.30

türkiye turkey / 1968 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 88’
Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.

Yönetmen Director: lütfi ö. akad Senaryo Screenplay: safa önal Özgün Öykü Original Story:
sait faik abasıyanık Görüntü Yön. Director of Photography: ali uğur Müzik Music: metin bükey
Oyuncular Cast: türkan şoray, izzet günay, ayfer feray, semih sezerli, behçet nacar, selahattin
içsel, aydemir akbaş Yapımcılar Producers: şerafettin gür & hürrem erman Yapım Production Co.:
şeref film Kaynak Print Source: mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi, prof. sami şekeroğlu
sinema-tv merkezi

▪ –Evli miymiş sorsana! –Soramam... –Neden? –Ya evet derse?

Sene 1968. İstanbul’da bir meyhane. Güzeller güzeli Sabiha şarkı söylemekte. Halil gözlerini
ondan alamaz. Ateş bacayı sarmıştır bir kere. Halil evli barklı, orta halli bir manavdır. Gözü
dışarıda değildir ama olan olmuştur. Ama elin ağzı torba değildir ki! Türk sinemasının en
hisli melodramlarından belki de ilkinin öyküsü böyle buruktur. Sait Faik’in öyküsünden Safa
Önal’ın senaryolaştırdığı bu film, aşk acısını öyle anlatır ki…
“Herkesin haklı olduğu” bu hikâyenin başından itibaren, Halil de Sabiha da farkındadır
sonlarının ne olabileceğinin, yine de devam etmeye çalışırlar hayatlarına. Sabiha’nın
soramadığı sorunun, Halil’in söyleyemediği gerçeğin ağırlığıyla ezilerek… Bir soruyla
başlayan bu aşk, bir türlü sorulamayan bir sorunun ağırlığıyla biter: Evli misin? Ya evet derse!
Beyoğlu’nda bir meyhanede erkeğin yalnızlığıyla başlayıp, Kocamustafapaşa’da sokağın
ortasında kalakalan kadının yalnızlığıyla biten bir aşkın hikâyesi, Türk sinemasının en naif
melodramı Vesikalı Yarim… – Evren Barın Egrik
▪ –Ask him if he’s married! –I can’t… –Why? –What if he says yes?
It’s 1968. A tavern in İstanbul. The magnificent beauty Sabiha is singing on the stage.
Halil can’t keep his eyes off of her. They’ve fallen badly in love… Halil is a married,
ordinary guy. He does not look for anything, but what’s done is done. However,
rumours are afloat. The tale of one of the most sentimental melodramas of Turkish
cinema is so sorrowful. Adapted for the screen by Safa Önal from a short story by Sait
Faik, what a heartbreak this film tells… From the start of this story in which “everyone
is right,” both Halil and Sabiha are aware what their end may be like, but they still
try to continue their lives… This love story which begins with a question ends with
the weight of a question which doesn’t end up being asked: Are you married? What if
the answer is “Yes”! Beginning with the loneliness of the man in a tavern in Beyoğlu,
and ending with the loneliness of a woman left stranded in the middle of a street in a
rundown neighbourhood, the most naive melodrama of Turkish cinema, My Prostitute
Love… – Evren Barın Egrik

Değerli katkıları için Şerafettin Gür ve Şeref Film’e teşekkür ederiz.
Acknowledging the kind contribution of Şerafettin Gür and Şeref Film.
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açılış filmi openıng fılm
aklımı oynatacağım
LOS AMANTES PASAJEROS
I’M SO EXCITED
30ct.sa. 31pz.su. 1pt.mo.
nc
a
r
21.30
21.30
21.30
ispanya spaın / 2013 / 35 mm / Renkli Colour
90’ / İspanyolca; Türkçe altyazılı Spanish;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: pedro almodovar
Senaryo Screenplay: pedro almodovar Görüntü
Yön. Director of Photography: josé luıs alcaıne
Kurgu Editing: josé salcedo Müzik Music:
alberto ıglesıas Oyuncular Cast: antonıo
banderas, penelope cruz, wılly toledo,
hugo sılva, antonıo de la torre, carlos
areces, raul arévalo, mıguel ángel sılvestre,
paz vega, blanca suárez, lola dueñas
Yapımcılar Producers: agustín almodovar&
esther garcía Yapım Production Co.: el
deseo s.a. Dünya Hakları World Sales: pathé
ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
bir film

▪▪Almodovar’ın “hafif, çok hafif bir
komedi” olarak tanımladığı yeni filmi,
ilk filmlerindeki kahkahalı, imkânsız
durumlara geri dönüşünün habercisi. Bu

kez kahramanlarımız Mexico City’ye giden
bir uçakta… Havada sorunlar yaşanmaya
başladığı anda yolcular uçağın düşeceğini
düşünerek en mahrem sırlarını itiraf etmeye
geçiverir, ta ki uçak zorunlu iniş yapana kadar.
Almodovar’ın alıştığımız oyuncularının yanı
sıra Antonio Banderas, Penélope Cruz ve Paz
Vega da filmde ufak rollerde karşımıza çıkıyor.
▪▪Described by Almodovar as “a light, very
light comedy,” I’m So Excited sees the
director return to laughter and impossible
situations in the style of his earlier films.
This time our protagonists are on a plane
travelling to Mexico City. When the flight
encounters trouble, the passengers begin
to confess their innermost secrets thinking
that the plane will crash. Starring many
of Almodovar’s regular actors, Antonio
Banderas, Penélope Cruz, and Paz Vega
will also appear in cameo roles.

sadece aşk
DAN SKALDEDE FRISØR
LOVE IS ALL YOU NEED
8pt.mo. 9sa.tu.
nc
r
21.30
21.30

14pz.su.
a
13.30

danimarka denmark / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 112’ / Danca-İngilizce; Türkçe
altyazılı Danish-English; Turkish s.t.

▪▪ 2012 reykjavik yaratıcı mükemmellik ödülü
creatıve excellence award

Yönetmen Director: susanne bıer
Senaryo Screenplay: anders thomas

▪▪“Nikâhta keramet var” dedikleri doğru olsa

jensen & susanne bıer Görüntü Yön. Director

gerek... Danimarka’da yaşayan bir İngiliz
olan Philip, yalnız ve orta yaşlı bir duldur.
Kemoterapi sonrası yeniden toparlanan
Danimarkalı kuaför Ida ise kocasının onu
terk edeceğini yeni öğrenmiştir, hem de
yarı yaşında bir kadın için... İki yaralı ruhun
kaderi, çocuklarının İtalya’daki düğününe
katılmak için yola çıkmalarıyla iç içe geçer.
Philip ve Ida, bu evlilik yaklaştıkça aile, aşk
ve mutluluğun gerçek değerini sorgulamak

of Photography: morten søborg Kurgu Editing:
pernılle bech chrıstensen Müzik Music:
johan söderqvıst Oyuncular Cast: pıerce
brosnan, trıne dyrholm, paprıka steen,
kım bodnıa Yapımcılar Producers: sısse graum
jørgensen & vıbeke wındeløv Yapım
Production Co.: zentropa entertaınments 29
Dünya Hakları World Sales: trustnordısk
Türkiye Hakları Turkish Rights: medyavizyon
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zorunda kalacaktır. Susanne Bier’in Venedik
Film Festivali’nde ilk kez gösterilen bu aşk,
kayıplar, saçmalık ve mizah kokteylinden
ancak taş kalpliler etkilenmeyebilir.
▪▪What they say is true, one finds true
love at weddings... Philip, an Englishman
living in Denmark, is a lonely, middleaged widower. Ida is a Danish hairdresser,
recuperating from chemotherapy, who has
just learned that her husband is leaving her
for a woman half his age. The fates of these

akbank galaları
akbank galas

two bruised souls are about to intertwine
as they embark for Italy to attend the
wedding of his son to her daughter. As the
union of their children approaches, Philip
and Ida are forced to reconsider the true
significance of family, love and happiness.
Debuting at Venice Film Festival, Susanne
Bier’s cocktail of love, loss, absurdity, and
humour will leave only the hardest heart
untouched.

12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su.
nc
r
a
21.30
21.30
21.30
abd-ingiltere usa-uk / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 98’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

Director of Photography: chung-hoon chung
Kurgu Editing: nıcolas de toth Müzik Music:
clınt mansell Oyuncular Cast: nıcole kıdman,
mıa wasıkowska, matthew goode, dermot
mulroney, jackı weaver, alden ehrenreıch
Yapımcı Producer: mıchael costıgan, rıdley
scott, tony scott Yapım Production Co.: fox
searchlıght pıctures, ındıan paıntbrush,
scott free productıons Dünya Hakları World
Sales: fox searchlıght pıctures Türkiye Hakları
Turkish Rights: tiglon aş

▪▪Park Chan-wook’un ilk Hollywood
çalışması, yaslı anne, kızı ve gizemli ama
çekici bir “amcası” arasındaki aşk üçgeninin
karanlık hikâyesini anlatıyor. India babasının
ölümünün ardından, dengesiz annesi ve
ikili bir yaşam sürdüren, yakışıklı Charlie
Amca ile aynı evi paylaşmaya başlar. Hiç
dostu ya da arkadaşı olmayan genç kadın,

babasının ardında bıraktığı boşluğun nihayet
dolduğunu düşünürken amcasına gönlünü
kaptırır. Prison Break’in yıldızı Wentworth
Miller’ın senaryosunu yazdığı Lanetli Kan,
yıldızlarla dolu, ahlaksızlığın derinlerini
eşeleyen, Hitchcockvari bir gerilim.
▪▪Park Chan-wook’s American directorial
debut tells the morose tale of a love triangle
between a mourning mother, daughter and
a mysterious-yet-charming “uncle”. India,
upon the death of her father, finds herself
sharing a mansion with her emotionally
unstable mother and her Uncle Charlie, a
handsome man who leads a dual existence
of his own. India thinks the void left by her
father’s death is finally being filled, yet
this friendless young woman becomes
increasingly infatuated with him. Written
by Wentworth Miller, the star of Prison
Break, Stoker is a star-studded, Hitchcockian
thriller delving the depths of human
depravity.

saksı olmanın faydaları
THE PERKS OF BEING A
WALLFLOWER
9sa.tu.
nc
21.30

emma watson , paul rudd, melanıe lynskey,
nına dobrev, dylan mcdermott, johnny
sımmons, reece thompson, mae whıtman,
joan cusack, nıcholas braun Yapımcılar
Producers: john malkovıch, lıanne halfon,
russell smıth Yapım Production Co.: mr. mudd
productıon Dünya Hakları World Sales: summıt
entertaınment Türkiye Hakları Turkish Rights:

▪▪Hayatımız boyunca yanımızdan

STOKER

Screenplay: wentworth mıller Görüntü Yön.

logan lerman, kate walsh, ezra mıller,

fida film

lanetli kan

Yönetmen Director: park chan-wook Senaryo

brook & alexandra patsavas Oyuncular Cast:

10ça.we. 14pz.su.
r
a
21.30
16.00

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 103’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Original Book: stephen chbosky Görüntü Yön.
Yönetmen Director: stephen chbosky Senaryo

Director of Photography: andrew dunn Kurgu

Screenplay: stephen chbosky Özgün Kitap

Editing: mary jo markey Müzik Music: mıchael

ayrılmayan can dostları anlatan bu dokunaklı
filmi Stephen Chobsky kendi çoksatan
romanından sinema perdesine uyarladı.
Logan Lerman, Emma Watson (Harry
Potter) ve Ezra Miller’ın (Kevin Hakkında
Konuşmalıyız) rol aldığı filmin kahramanları
karizmatik son sınıf öğrencileri, güzel ve
özgür ruhlu Sam ile korku nedir bilmeyen,
eşcinsel üvey kardeşi Patrick’in kanatları
altına aldığı utangaç, duygusal ve çekingen

Charlie. Türkçeye de kazandırılan bu komik ve
dokunaklı ergen hikâyesi, büyüme sürecinin
alt üst edici gelgitli hallerini aktarırken, kimlik
sorunları, arkadaşlık, aile, ilişkiler ve cinsellik
konularını da masaya yatırıyor.
▪▪A moving tale of unforgettable friends
that help us through life, this modern
classic is adapted to screen and directed
by Stephen Chobsky from his bestselling
novel. Starring Logan Lerman, Emma
Watson (Harry Potter) and Ezra Miller
(We Need to Talk About Kevin), the film
follows sensitive and shy Charlie, a
wallflower, always watching from the
sidelines, and a pair of charismatic seniors
–the beautiful and free-spirited Sam and
her fearlessly gay stepbrother Patrick– as
they take him under their wing. This
funny and touching coming-of-age story
captures the dizzying highs and crushing
lows of growing up while dealing with
issues of identity, friendship, family,
relationships, and sexuality.

babadan oğula
THE PLACE BEYOND THE PINES
2sa.tu.
nc
21.30

3ça.we. 4pe.th.
a
r
21.30
21.30

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 140’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

karşılaşmadan habersiz olan genç oğulları,
hepsini kuşaklara yayılan bir kan davasına
sürükleyecektir. Parlak kadrolu, yüksek
derek cıanfrance Görüntü Yön. Director of
bütçeli, heyecanla beklenen bu dramatik
Photography: sean bobbıtt Kurgu Editing: jım
helton & ron patane Müzik Music: gabe hılfer gerilim, babalar ve oğulların, hırsızlar ve
Oyuncular Cast: ryan goslıng, bradley cooper, polislerin, kahramanlar ve kötü adamların,
intikam ve pişmanlığın kesiştiği bir dünyayı
eva mendes, rose byrne, ben mendelsohn,
mahershala alı, dane dehaan, emory cohen, gözler önüne seriyor.
ray lıotta Yapımcılar Producers: jamıe patrıcof, ▪▪When sins cross generations, tragedy
is unavoidable. Luke is a professional
lynette howell, alex orlovsky, sıdney
motorcycle rider who turns to bank
kımmel Yapım Production Co.: sıdney kımmel
entertaınment, electrıc cıty entertaınment, robberies in order to support his newborn
son. When he crosses paths with
verısımılıtude Dünya Hakları World Sales:
Avery, a rookie police officer, a violent
sıerra/affınıty Türkiye Hakları Turkish Rights:
confrontation changes both their lives.
bir film
15 years later, their two teenage sons
▪▪Günahlar babadan oğula geçtiğinde trajedi unknowingly collide with one another,
thrusting all of them into a tense interkaçınılmazdır. Luke, yeni doğan oğluna
generational feud. This star-studded,
bakabilmek için banka soygunculuğuna
highly anticipated dramatic thriller traces
bulaşmış, profesyonel bir motosikletçidir.
the intersecting lives of fathers and sons,
Yolu çaylak polis memuru Avery ile
cops and robbers, heroes and villains,
kesiştiğinde şiddetli bir çatışma her ikisinin
vengeance and remorse.
de yaşamını değiştirir. On beş yıl sonra, bu
Yönetmen Director: derek cıanfrance Senaryo
Screenplay: ben coccıo, darıus marder,
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yasak aşk
TWO MOTHERS
1pt.mo.
nc
21.30

2sa.tu.
a
21.30

3ça.we.
r
21.30

avustralya-fransa australıa-france / 2012
DCP / Renkli Colour / 111’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

yanlış ve sakıncalı olduğunun farkındadır
ama mutluluk, suçluluk duygusuna ağır
basar. Ta ki sırları ortaya çıkana dek… Anne
Screenplay: chrıstopher hampton
Fontaine’in İngilizce çektiği ilk film olan
Özgün Romansı Original Novella: “two
bu sürükleyici aşk ve şehvet hikâyesi, ocak
grandmothers”, dorıs lessıng Görüntü Yön.
Director of Photography: chrıstophe beaucarne ayında izleyici karşısına çıktığı Sundance’te
“aile değerleri”ne ters düştüğü suçlamasıyla
Kurgu Editing: luc barnıer Oyuncular Cast:
büyük gürültü kopardı.
naomı watts, robın wrıght, xavıer samuel,
ben mendelsohn, james frechevıle Yapımcılar ▪▪Toplining Naomi Watts and Robin
Wright, Two Mothers centres on two
Producers: phılıppe carcassonne, francıs
lifelong friends who fall in love with each
boespflug, andrew mason Yapım Production
other’s sons. Best friends and neighbours,
Co.: cıne@, mon voısın productıon,
Lil and Roz are in their late 40s, and they
hopscotch Dünya Hakları World Sales:
have continued their relations with each
gaumont Türkiye Hakları Turkish Rights:
other’s teenage surfer sons over the years.
medyavizyon
Both mothers know that their affairs are
wrong and doomed, but their happiness
▪▪Naomi Watts ve Robin Wright’ın
başrollerini paylaştığı Yasak Aşk birbirlerinin tops their guilt, until the secret is revealed.
Anne Fontaine’s English-language debut
oğullarına âşık olan iki dostu konu alıyor.
is a gripping tale of love and lust which
40’lı yaşlarının sonlarında olan Liz ile Roz
stirred controversy at Sundance in January,
yakın arkadaş ve komşudurlar. Birbirlerinin
where it premiered, for conflicting “family
sörfçü ergen oğullarıyla yıllardır ilişki
values”.
yürütmektedirler. İki anne de ilişkilerinin
Yönetmen Director: anne fontaıne Senaryo

kapital
LE CAPITAL
CAPITAL
6ct.sa.
nc
21.30

7pz.su. 8pt.mo.
a
r
13.30
21.30

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
114’ / Fransızca-İngilizce; Türkçe altyazılı
French-English; Turkish s.t.

elle drıver Türkiye Hakları Turkish Rights: mars
prodüksıyon

Tourneuil’ün önlenemez yükselişini konu
alıyor. Avrupa’nın en büyük bankası Phenix
Bank’ın yeni yönetim kurulu başkanı olunca,
Tourneuil kurul üyelerine bir açıklama yapar:
“Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan
çalıp zenginlere vermeye devam edeceğiz!”
Gavras’ın deyişiyle, “Sermayenin kölesiyiz.
Peki bizi kim özgür kılacak?”
▪▪Banks, intrigues behind closed doors,
luxury boats, cover girls, corporate jets,
money money money... The capitalist
system with its most covert inner

workings is exposed by one of the world’s
most reputed political directors... Capital
tells the story of the unstoppable rise of
Marc Tourneuil, an expendable servant
of capital who becomes its undisputed
master. As the new CEO of Phenix Bank,
the largest in Europe, he claims to his
board “I’m your new Robin Hood! We’ll
keep on robbing the poor to give to the
rich.” In Gavras’ words: “We are slaves to
the Capital. Who will set us free?”

yolların prensi
PRINCE AVALANCHE
10ça.we. 11pe.th. 14pz.su.
nc
r
a
21.30
21.30
11.00
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 94’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

bıraktıkları eşleriyle anlaşmazlık içinde
olunca, ıssızlık bir şanssızlıklar deryasına
dönüşecektir. İzlanda filmi Either Way’in
Görüntü Yön. Director of Photography: tım
Amerikan uyarlaması olan ve erkek dostluğu
orr Kurgu Editing: colın patton Müzik
kavramını tamamen yenilikçi ve samimi bir
Music: explosıons ın the sky & davıd wıngo
Oyuncular Cast: paul rudd, emıle hırsch, lance biçimde irdeleyen Yolların Prensi prömiyerini
Sundance Film Festivali’nde yaptı.
legault, joyce payne, gına grande Yapımcılar
▪▪An odd couple of sorts, Alvin and Lance
Producers: lısa muskat, derrıck tseng, craıg
are two highway road workers spending
zobel, james belfer, davıd gordon green
Yapım Production Co.: to get to the other sıde the summer of 1988 away from their city
lives. Their task is to repaint traffic lines
Dünya Hakları World Sales: the match factory
down the centre of a country highway
Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film
ravaged by wildfire. The isolated landscape
▪▪ 2013 berlin gümüş ayı–en iyi yönetmen sılver becomes a place of misadventure as
bear–best dırector
the men find themselves at odds with
each other and the women they left
behind. Exploring male bonding in a
▪▪En hafif tabiriyle garip bir ikili
refreshingly genuine way Prince Avalanche
diyebileceğimiz Alvin ve Lance, 1988 yazını
is the American remake of the Icelandic
şehrin karmaşasından uzakta geçiren iki
otoyol işçisidir. Görevleri, bir orman yangında film Either Way, and premiered at the
zarar gören otoyoldaki şerit çizgilerini tekrar Sundance Film Festival.
çekmektir. Hem birbirleriyle hem arkalarında
Yönetmen Director: davıd gordon green

Senaryo Screenplay: davıd gordon green

Yönetmen Director: costa-gavras Senaryo
Screenplay: costa-gavras, jean-claude

▪▪ 2012 san sebastian dayanışma ödülü

grumberg, karım boukercha Özgün Kitap

solıdarıty award

Original Book: “le capıtal”, stéphane osmont

▪▪Bankalar, kapalı kapılar ardındaki entrikalar,
lüks tekneler, manken kızlar, şirket uçakları,
para, para, hep para… Kapitalist sistemin
yorgos lamprınos Müzik Music: armand
pis içyüzü dünyanın en tanınmış politik
amar Oyuncular Cast: gad elmaleh, gabrıel
film yönetmenlerinden biri olan Costabyrne, natacha regnıer, célıne sallette, lıya
kebede, hyppolıte gırardot, danıel mesguıch, Gavras tarafından gözler önüne seriliyor…
bernard le coq Yapımcı Producer: mıchèle ray- Kapital, para dünyasının en gözden
gavras Yapım Production Co.: kg productıons, çıkarılabilir hizmetkârlarından biriyken
onun tartışmasız efendisi haline gelen Marc
france 2 cınéma Dünya Hakları World Sales:
Görüntü Yön. Director of Photography: erıc

gautıer Kurgu Editing: yannıck kergoat &

bir vampir hikâyesi
BYZANTIUM
11pe.th. 12cu.fr. 14pz.su.
nc
r
a
21.30
21.30
19.00
ingiltere unıted kıngdom / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 118’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Director of Photography: sean bobbıtt Kurgu
Yönetmen Director: neıl jordan Senaryo

Editing: tony lawson Müzik Music: javıer

Screenplay: moıra buffını Görüntü Yön.

navarrete Oyuncular Cast: gemma arterton,
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Bir Vampir Hikâyesi, bol kanlı, melankolik
atmosferiyle izleyiciyi etkileyen gotik bir
dönem filmi ve aynı zamanda şık ve çağdaş
mays Yapımcılar Producers: stephen woolley,
bir gerilim.
elızabeth karlsen, alan moloney Yapım
▪▪Neil Jordan returns to familiar territory
Production Co.: westend fılms Dünya Hakları
17 years after his international hit Interview
World Sales: ım global Türkiye Hakları Turkish
with the Vampire, and tells the tale of
Rights: calınos fılms
a mother and daughter vampire duo.
▪▪Neil Jordan sinema klasikleri arasına giren Clara and Eleanor, two mysterious young
women, flee the scene of a violent crime
kült filmi Vampirle Görüşme’den on yedi yıl
sonra yeniden tanıdık konulara geri dönüyor and arrive in a run-down coastal resort.
Penniless and desperate, Clara sells her
ve bu kez anne-kız vampirlerin hikâyesini
body. Meanwhile Eleanor, the eternal
anlatıyor. Gizemli Clara ve Eleanor vahşice
işlenmiş bir cinayetin ardından kaçarak harap schoolgirl, meets Frank, a kindred spirit
who unwittingly prompts her to tell the
bir kıyı kasabasına sığınır. Beş parasızdırlar.
Clara çaresizlikten fahişelik yapmaya başlar. truth about her life. In the small, quiet
town, people start to die. Spanning two
Bu sırada ebediyen okul çağında kalakalmış
kızı Eleanor, ona hakkındaki gerçekleri soran, centuries, Byzantium is a gothic period
nazik Frank’le tanışır. Vakit geçmeden küçük, drama / stylish contemporary thriller
with plenty of gore, and a melancholic
huzurlu balıkçı köyü ölümlerle sarsılmaya
atmosphere.
başlar. İki yüz yıllık bir süreyi kapsayan
saoırse ronan, sam rıley, jonny lee mıller,

caleb landry jones, tom hollander, danny

geceyarısından önce
BEFORE MIDNIGHT
5cu.fr.
nc
21.30

6ct.sa.
a
21.30

7pz.su.
r
19.00

abd-yunanistan usa-greece / 2013 / 35 mm
Renkli Colour / 108’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: rıchard lınklater
Senaryo Screenplay: rıchard lınklater, ethan
hawke, julıe delpy Görüntü Yön. Director of
Photography: chrıstos voudourıs Kurgu
Editing: sandra adaır Müzik Music: graham
reynolds Oyuncular Cast: ethan hawke, julıe
delpy Yapımcılar Producers: rıchard lınklater,
chrıstos v. konstantakopoulus, sara
woodhatch, jacob pechenık Yapım Production
Co.: detour fılmproductıon, falıro house
productıons Dünya Hakları World Sales: ım
global Türkiye Hakları Turkish Rights: calınos
fılms

▪▪Berlin Film Festivali’ndeki uluslararası

prömiyerinde alkışlarla karşılanan
Geceyarısından Önce, Julie Delpy ile Ethan
Hawke’u beyazperdede üçüncü kez
buluşturuyor. On sekiz yıl süren aşkları,
1995’te Gün Doğmadan Önce ile başlamış,
2004’te Günbatımından Önce ile sürmüştü.
Celine ve Jesse artık hayatın bambaşka
bir aşamasına geçmiştir ve birlikte

yaşamaktadırlar; iki de kızları vardır. Bütün
aile, Jesse’yle birlikte bir Yunan adasındaki
yazarlar kampına gider. Jesse ve Celine elbette
bu boş vakitlerinde tartışacak, flörtleşecek,
kariyerleri, çocuklar ve tabii ki aşk hakkında
felsefe yapacaktır. Ve bir kez daha, sonları
belirsiz olacaktır.
▪▪Drawing cheers at its international
premiere screening at the Berlin Film
Festival in February, Julie Delpy and
Ethan Hawke reunite once more for the
long-awaited third film of an 18-year-long
romance that started with Before Sunrise in
1995, and continued with Before Sunset in
2004. Celine and Jesse have moved on to
another phase of life and are now a live-in
couple with twin girls. When Jesse travels
to a Greek island for a writers’ retreat, he
is accompanied with his family. During
this time off, they will fight, flirt and
philosophise about careers, children, and
of course love. And once again, the end is
uncertain.

başka bir hayat
DANS LA MAISON
IN THE HOUSE
4pe.th. 5cu.fr.
nc
a
21.30
21.30

6ct.sa.
r
16.00

fransa france / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 105’ Fransızca; Türkçe altyazılı

aradığı esin perisini sınıf arkadaşının evinde
bulur ve yazma yeteneğiyle birlikte keşfettiği
Yönetmen Director: françoıs ozon Senaryo
keskin gözlemciliği röntgencilik boyutuna
ulaşır. Sıra dışı öğrencisinin yeteneğinden
Screenplay: françoıs ozon Özgün Oyun
Original Play: “el chıco de la ultıma fıla”, juan etkilenen Germain ise öğretmenin keyfini
yeniden keşfeder. Ne var ki, özel hayatın
mayorga Görüntü Yön. Director of Photography:
jérôme alméras Kurgu Editing: laure gardette ihlaliyle başlayan olaylar çığırından çıkar.
Claude kontrolünü ufak ufak yitirirken, gerçek
Müzik Music: phılıppe rombı Oyuncular Cast:
ile kurmaca ayırt edilemez hale gelir.
fabrıce luchını, krıstın scott thomas,
emmanuelle seıgner, denıs ménochet, ernst ▪▪The student in the back row stands out,
is different, often brilliant, yet ill-adapted
umhauer, bastıen ughetto, jean-françoıs
balmer, yolande moreau Yapımcılar Producers: to social life. But Claude is a little bit more
than that. Only 16, he wants to get in the
erıc altmayer & nıcolas altmayer Yapım
house of one of his classmates to glean
Production Co.: mandarın cınéma, foz, mars
inspiration for his writing assignments.
fılms Dünya Hakları World Sales: wıld bunch
His talent in writing reveals a keen sense
Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film
of observation bordering on voyeurism.
▪▪ 2012 san sebastian en iyi film, en iyi senaryo
Impressed with this unusual and gifted
best fılm, best screenplay
student, his high school teacher Germain
▪▪ 2012 toronto fipresci ödülü prıze
rediscovers a taste for teaching, but the
intrusion sparks a series of uncontrollable
▪▪Arka sıradaki öğrenci göze çarpar; farklıdır, events. Bit by bit, Claude loses his control
over his own story, and reality and fiction
parlak bir zekâya sahiptir ama uyumsuzdur.
become indiscernible.
Henüz 16 yaşındaki Claude’da fazlası da
vardır. Claude, kompozisyon ödevi için
French; Turkish s.t.

dısconnect
13ct.sa. 14pz.su. 14pz.su.
nc
nc
nc2
21.30
13.30
19.00
abd usa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
115’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Hakları World Sales: exclusıve medıa Türkiye
Yönetmen Director: henry alex rubın Senaryo

Hakları Turkish Rights: d productıons

Screenplay: andrew stern Görüntü Yön. Director

▪▪Hayatı olmadığınız yerlerde de yaşamanın
sonuçları nelerdir? İnternetin bize sağladığı
özgürlük müdür, tutsaklık mı? Henry-Alex
Oyuncular Cast: jason bateman, hope davıs,
frank grıllo, mıchael nyqvıst, paula patton, Rubin’in bu ilk uzun metrajlı kurmaca filmi,
sinsice iç içe geçen bir dizi sürükleyici öykü
andrea rıseborough, alexander skårsgard,
eşliğinde internetin günlük hayatımıza
max thıerıot, colın ford, jonah bobo,
etkisini anlatıyor ve bizi unutulmayacak
norbert leo butz, haley ramm Yapımcılar
karakterlerle tanıştırıyor: kimlik hırsızlığı
Producers: wıllıam horberg, mıckey lıddell,
jennıfer monroe, marc forster, brad sımpson kurbanı gergin çift, sanal zorbalık yapan
Yapım Production Co.: ld entertaınment Dünya oğluyla uğraşan eski polis, oğulları intihara
of Photography: ken seng Kurgu Editing: lee

percy & kevın tent Müzik Music: max rıchter
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kalkışan sevgi dolu anne-baba, yetişkin
sitelerde internet kamerası hep açık hırslı
TV muhabiri… İlk gösterimi Venedik Film
Festivali’nde yapılan Disconnect, “Defolu ve
insan olmaya dair bir aşk mektubu.” Rubin,
2005 yapımı, tekerlekli sandalye ragbisi
konulu belgesel Murderball’un da yönetmeni.
▪▪What are the consequences of living
life everywhere but right here? The first
narrative feature from Henry-Alex Rubin
(director of the 2005 wheelchair rugby
documentary Murderball), Disconnect
explores the impact of the internet on our

daily lives through a series of gripping,
cunningly interwoven parallel narratives.
The film introduces us to an array of
unforgettable characters: a strained
couple victim of identity theft, an excop struggling with his cyber-bullying
son, two loving parents wrestling with
the attempted suicide of their son, an
ambitious TV reporter on adult webcam...
“A love letter to being flawed and human,”
Disconnect made its world premiere at the
Venice Film Festival.

kayıp umutlar
PROMISED LAND
3ça.we. 4pe.th. 5cu.fr.
nc
a
r
21.30
21.30
21.30
abd usa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
106’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

görünen işleri, bölgede saygı duyulan bir
öğretmenin halkın da desteğiyle projeye karşı
çıkmasıyla çıkmaza girer. Kaya gazını hidrolik
Screenplay: john krasınskı & matt damon
kırma yöntemiyle çıkarma konusunda büyük
Görüntü Yön. Director of Photography: lınus
holdingler ile kasaba halklarının çatışmasına
sandgren Kurgu Editing: bılly rıch Müzik
odaklanan film, Amerika’da bu konudaki son
Music: danny elfman Oyuncular Cast: matt
damon, john krasınskı, frances mcdormand, tartışmaların da odağına yerleşiyor.
▪▪Co-scripted, produced and starred by
rosemarıe dewıtt, scoot mcnaıry, tıtus
Matt Damon, Gus Van Sant’s latest drama
wellıver, hal holbrook Yapımcılar Producers:
explores corporate intrigue and small-town
chrıs moore & matt damon Yapım Production
politics. Steve Butler, an ace corporate
Co.: partıcıpant medıa Dünya Hakları World
salesman is sent along with his partner to
Sales: focus features Türkiye Hakları Turkish
a key rural town for their company’s offer,
Rights: calınos fılms
for gas drilling rights to their properties.
What seems like an easy job for the
▪▪Matt Damon’ın hem senaryosuna
outsider duo becomes complicated by the
katkıda bulunduğu hem de başrolü
objection of a respected schoolteacher
paylaştığı, Gus Van Sant’ın bu en yeni filmi,
with support from a grassroots campaign.
şirket entrikalarına ve taşra politikalarına
odaklanıyor. Şirketinin gözbebeği, pazarlama Promised Land explores America at the
crossroads where big business and the
uzmanı Steve Butler ve iş arkadaşı, kasaba
strength of small-town community
sakinlerinin topraklarından doğalgaz
converge, and becomes the battlefield in
çıkartma hakkı için teklif sunmak üzere
hydraulic fracturing debate.
kırsal bir kasabaya gönderilir. Kolaymış gibi
Yönetmen Director: gus van sant Senaryo
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aşk kokusu
APRÈS MAI
SOMETHING IN THE AIR
31pz.su. 1pt.mo.
a
nc
13.30
13.30

3ça.we.
r
19.00

fransa france / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 122’ / Fransızca-İtalyanca; Türkçe

bir yolculuk, dönemin çalkantıları içinde
ait oldukları yeri bulmak isteyen Gilles
Yönetmen Director: olıvıer assayas Senaryo
ve arkadaşlarını önce İtalya’ya, oradan
da Londra’ya sürükleyecektir. Yönetmen
Screenplay: olıvıer assayas Görüntü Yön.
Assayas’ın 1994 tarihli L’eau froide’ının
Director of Photography: erıc gautıer Kurgu
devamı olmasa da uzantısı niteliğindeki
Editing: luc barnıer Oyuncular Cast: lola
film, “şiir hissini, tamamen şimdiye
creton, clément métayer, félıx armand,
adanmış bir gençliği, 1970’lerin yeraltı
dolorès chaplın, carole combes, ındıa
salvor menuez, hugo conzelmann Yapımcılar kültürünü” yeniden yakalamaya çalışıyor.
▪▪Paris in the early 70’s. Gilles, a young
Producers: charles gıllıbert, nathanaël
karmıtz, sylvıe barthet, marın karmıtz Yapım high school student, is taken in by the
political and creative turmoil of the times.
Production Co.: mk2 Dünya Hakları World Sales:
Much like his friends, he is torn between
mk2 Türkiye Hakları Turkish Rights: kurmaca
his radical commitment and his personal
film
ambitions. Through romantic encounters
▪▪ 2012 venedik venıce en iyi senaryo, mimmo
and artistic discoveries, Gilles and his
rotella ödülü best screenplay, mımmo rotella
friends’ journeys take them to Italy and
award
then London, in order to find their place
▪▪ 2012 ghent en iyi müzik best musıc
in these turbulent times. Not a sequel,
but an extension of director Assayas’
1994 feature Cold Water, the film tries
▪▪70’lerin başı, Paris… Genç lise öğrencisi
Gilles dönemin siyasal ve yaratıcı akımlarına to recapture “a sense of poetry, a youth
kendini kaptırır. Arkadaşlarının çoğu gibi o completely committed to the present, the
whole underground community of the
da radikal düşünceleri ile kişisel tutkuları
1970s.”
arasında gidip gelmektedir. Romantik
karşılaşmalar ve sanatsal keşiflerle dolu
altyazılı French-Italian; Turkish s.t.

▪▪Bir trajedi, hayatın anlamına yönelik
düşünceleri etkileyerek dört kişinin hayatını
değiştirir. On yedi yıllık bitkisel hayatın
ardından Eluana Englaro’nun hayatının
artık sonlandırılmasına karar verilir.
Bu karar üzerine bir senatör, vicdanı ile
siyasal sadakati arasında kalır. Senatörün
kürtaj karşıtı aktivist kızı, karşı gruptaki
protestoculardan Roberto’ya âşık olur.
Bu sırada ünlü bir aktris, kızının komadan
çıkacağı umuduyla mucizelere ve inanca
sığınmıştır. Umutsuzluk içinde kaybolmuş
ve ölmeye kararlı güzel Rossa ise genç
doktor Pallido tarafından kurtarılır. Cepteki
Yumruklar, Günaydın Gece ve Yenmek’in
yönetmeni İtalyan usta Marco Bellocchio,
izleyiciyi çetrefilli ötanazi konusunun
çokyönlü keşfine davet ediyor.
▪▪A tragedy instigates reflections on the

gebo ve gölge
O GEBO E A SOMBRA
GEBO AND THE SHADOW
31pz.su. 1pt.mo.
b
b
13.30
16.00

2sa.tu.
nc2
16.00

portekiz-fransa portugal-france / 2012
35 mm / Renkli Colour / 91’ / Fransızca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı French; English &
Turkish s.t.
Yönetmen Director: manoel de olıveıra Senaryo
Screenplay: manoel de olıveıra Özgün Oyun
Original Play: raul brandão Görüntü Yön.
Director of Photography: renato berta Kurgu
Editing: valerıe loıseleux Oyuncular Cast:

uyuyan güzel

claudıa cardınale, jeanne moreau, mıchael

BELLA ADDORMENTATA
DORMANT BEAUTY
1pt.mo.
f
11.00

2sa.tu.
nc
19.00

lonsdale, leonor sılveıra, rıcardo trêpa, luís
mıguel cıntra Yapımcı Producer: antoıne de

4pe.th.
nc2
19.00

clermont-tonnerre, martıne de clermonttonnerre, luís urbano Yapım Production Co.:
o som e a furıa & mact productıons Dünya

italya-fransa ıtaly-france / 2012 / DCP

Hakları World Sales: pyramıde ınternatıonal

Renkli Colour / 115’ / İtalyanca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Italian; English & Turkish s.t.

Producers: rıccardo tozzı, gıovannı stabılını,
marco chımenz Yapım Production Co.: cattleya,

Yönetmen Director: marco bellocchıo Senaryo

raı cınema, frıulı venezıa gıulıa fılm

Screenplay: marco bellocchıo, veronıca

commıssıon, babe fılms Dünya Hakları World

raımo, stefano rullı Görüntü Yön. Director

Sales: celluloıd dreams Kaynak Print Source:

of Photography: danıele cıprì Kurgu Editing:

pascale ramonda

francesca calvellı Müzik Music: carlo
crıvellı Oyuncular Cast: tony servıllo,

▪▪ 2012 venedik venıce en iyi yeni genç erkek

ısabelle huppert, malba rohrwacher,

oyuncu best new young actor (f. falco)

mıchele rıondıno, maya sansa, pıer gıorgıo

▪▪ 2012 sao paulo eleştirmenler ödülü crıtıcs

bellocchıo, fabrızıo falco Yapımcılar

award

meaning of life and changes the lives
of four people. After seventeen years of
vegetative state, it is decided to put an
end to the life of Eluana Englaro. Upon
this resolution, a senator is torn between
his conscience and his political loyalty.
His daughter, a pro-life activist, falls in
love with Roberto, who is protesting in
the opposite group. Meanwhile, a famous
actress turns towards faith and miracles
in hope of bringing her daughter out of
a coma. And the beautiful Rossa, lost in
despair and determined to die, is saved by
the young doctor Pallido. Italian master
Marco Bellocchio (Fists in the Pocket, Good
Morning, Night, Vincere) offers a multifaceted exploration of the thorny issue of
euthanasia.

▪▪Dünyanın en yaşlı sinemacısı, 103 yaşındaki
yönetmen Manoel de Oliveira’nın 59. filmi,
Portekizli modernist Raul Brandão’nun,
başına buyruk oğlunu korumak için kendini
feda eden yoksul Fransız aile reisini konu
alan 1923 tarihli oyunundan uyarlanmış.
Gebo, yaşına ve bitkinliğine karşın ailesini
geçindirebilmek için muhasebecilik yapmaya
devam etmektedir. Karısı Doroteia ve onlara
bakan gelinleri Sofia’yla birlikte oturmaktadır

ama oğulları João’nun yokluğu hepsi için
endişe kaynağıdır. João bir süredir kayıptır ve
belli ki Gebo bir şeyler saklamaktadır. João
birdenbire ortaya çıkınca her şey değişir.
Efsane oyuncularla dolu kadrosuyla bu filmin
ilk gösterimi, Ağustos 2012’de Venedik Film
Festivali’nde gerçekleşmişti.
▪▪The world’s oldest living filmmaker,
103-year-old director Manoel de Oliveira’s
59th film is an adaptation of a 1923
play by Portuguese modernist Raul
Brandão, about a poor French patriarch
who sacrifices himself to protect his
wayward son. Despite his age and general
weariness, Gebo keeps on working as
an accountant to provide for his family.
He lives with his wife, Doroteia, and his
daughter-in-law, Sofia, but it is the absence
of João, son and husband, that worries
them. João has been missing for some
time now, and Gebo seems to be hiding
something unpleasant. All of a sudden,
João arrives and everything changes.
Starring cinema legends, Gebo and the
Shadow premiered at the Venice Film
Festival in August 2012.
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erotic, playful, ritualistic each day. But,
they need to break away from the past to
really turn the battle into love. Inspired by
Kafka, and Cézanne’s painting The Love

fransa günlüğü
JOURNAL DE FRANCE
30ct.sa. 1pt.mo.
nc2
f
16.00
13.30

SUSPENSION OF DISBELIEF

100’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
French; English & Turkish s.t.

& claudıne nougaret Senaryo Screenplay:
raymond depardon & claudıne nougaret
Görüntü Yön. Director of Photography: raymond
depardon Kurgu Editing: françoıs gedıgıer
& sımon jacquet Oyuncular Cast: raymond
depardon Yapımcı Producer: claudıne
nougaret Yapım Production Co.: palmeraıe et
desert Dünya Hakları World Sales: wıld bunch

▪▪Depardon Fransa’yı fotoğraflarken, ortağı
Nougaret kimsenin görmediği karelerini
yeniden keşfediyor. Efsanevi belgeselci ve
fotoğrafçı Raymond Depardon, altı yılını
geniş format fotoğraf makinesiyle ülkesini
fotoğraflayarak geçirmiş ve yıllardan beri
birlikte çalıştığı Claudine Nougaret ile
birlikte alışılmışın dışında bir seyahat
güncesi hazırlamış. Yolculuk, Depardon’un

muhabirlik yaptığı zaman, mekân ve kişilere
–Çad, Venedik, Cannes, Bokassa, Jean-Luc
Godard– uzanırken benzersiz bir Fransa
portresi çiziyor; müthiş bir kariyerin ve sanat
fotoğrafçılığının bir özetini de sunuyor.
▪▪He photographs France, she rediscovers
his unseen footage... Legendary
documentarian and photographer
Raymond Depardon spent six years
capturing his home country with a
large format camera. And with his longtime partner and collaborator Claudine
Nougaret, he created an extraordinary
travel journal. The journey returned
Depardon to important places and people
from his past as a reporter –Chad, Venice,
Cannes, Bokassa, Jean-Luc Godard–
offering a unique portrait of a country, an
overview of a truly remarkable career, and
the development of art of photography.

güreş ve aşk
MES SÉANCES DE LUTTE
LOVE BATTLES
30ct.sa. 1pt.mo.
nc2
nc
11.00
19.00

Battle, Jacques Doillon’s latest drama that
combines “heart, mind and sex” was first
screened at the Berlinale in February.

gördüğüne inan

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour

Yönetmenler Directors: raymond depardon

3ça.we.
f
13.30

3ça.we. 4pe.th. 2sa.tu.
r
f
a
11.00
13.30
19.00
ingiltere unıted kıngdom / 2012 / DCP
Renkli Colour / 107’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

eder. Mike Figgis’in bu gerçeklik ile hayaller
ve kurmaca senaryo gerçekliği arasında
geçişlerle örülü yeni filmi erotik bir psikolojik
Screenplay: mıke fıggıs Görüntü Yön. Director
of Photography: mıke fıggıs Kurgu Editing: mıke gerilim; Mulholland Dr. ve Siyah Kuğu gibi
fıggıs Müzik Music: mıke fıggıs Oyuncular Cast: modern klasiklerle kıyaslanan postmodern
sebastıan koch, lotte verbeek, rebecca nıght, bir cinayet filmi.
▪▪A world renowned academic becomes
emılıa fox, frances de la tour, julıan sands,
deeply implicated in the death of
kenneth cranham, eoın macken, lachlan
Angelique, a mysterious and beautiful
nıeboer Yapımcılar Producers: vıto dı rosa &
young French woman, as the lines
mıke fıggıs Yapım Production Co.: red mullet,
between reality and fiction blur… Martin is
sosho productıon Dünya Hakları World Sales:
a talented screenwriter and novelist going
content fılms
through a difficult patch in his career. Yet
after the death of Angelique and the arrival
▪▪Gerçek ile kurgu arasındaki çizgiler
of her twin sister, Martin finds himself
bulanıklaşırken, dünyaca tanınmış bir
torn between the similarities in this
akademisyen, gizemli Fransız güzeli
mystery to the disappearance of his wife 15
Angelique’in ölümü vakasına karışır.
years ago. Mike Figgis’s new film oscillates
Yetenekli bir senaryo yazarı ve romancı olan
between a script’s fiction, reality and
Martin kariyerinin zorlu bir dönemindedir.
fantasy: an erotic psychological thriller, a
Angelique’in ölümü ve kadının ikiz kız
post-modern murder-mystery compared
kardeşinin gelişiyle birlikte, bu gizemli
to modern classics such as Mulholland Dr.
cinayet ile karısının on beş yıl önce ortadan
and Black Swan.
kayboluşu arasındaki benzerlikleri fark
Yönetmen Director: mıke fıggıs Senaryo

fransa france / 2012 / HDD / Renkli Colour
98’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe altyazılı

çekilirler; savaşları fiziksel hale gelir, erotik,
bir oyun gibi, dövüşerek, güreşerek, bir tören
gibi… Bu mücadeleyi aşka dönüştürmek için
Yönetmen Director: jacques doıllon Senaryo
geçmişten uzaklaşmaları gerekmektedir.
Screenplay: jacques doıllon Görüntü Yön.
Kafka’dan ve Cézanne’ın Bacchanal (Aşk
Director of Photography: laurent chalet
Savaşları) adlı tablosundan esinlenen
& laurent fénart Kurgu Editing: marıe da
Jacques Doillon’un “kalbi, zihni ve cinselliği
costa Oyuncular Cast: sara forestıer, james
thıérrée Yapımcılar Producers: danıel marquet birleştiren” bu son dramı, ilk kez şubatta
Berlin’de izleyici karşısına çıktı.
& jacques doıllon Yapım Production Co.:
doıllon et compagnıe, groupe 2 Dünya Hakları ▪▪A young woman travels to attend the
funeral of her distanced father, and also
World Sales: doc & fılms ınternatıonal
to see once again the highly attractive
▪▪Genç bir kadın hem babasının cenazesine neighbour –a man of nature– with
whom she has developed an ambiguous
katılmak, hem de bir doğa adamı olarak
relationship. As the man and the woman
tanıdığı çekici komşusuyla ilişkisinin adını
get ever closer, they spar and clash,
koymak üzere taşraya döner. Adamla
backing off, but never completely avoiding
yakınlaşırlarken kavga edip çarpışırlar;
each other, their battle growing physical,
birbirlerini görmezden gelmeden geri
French; English & Turkish s.t.
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goltzıus ve pelikan
kumpanyası
GOLTZIUS AND THE PELICAN
COMPANY
31pz.su. 1pt.mo.
a
nc2
19.00
13.30

6ct.sa.
r
21.30

ingiltere-hollanda-fransa-hırvatistan ukthe netherlands-france-croatıa / 2012

Müzik Music: marco robıno Oyuncular Cast:

DCP / Renkli Colour / 128’ / İngilizce-

ramsey nasr, f. murray abraham, kate moran,

Flamanca-Fransızca; İngilizce ve Türkçe

gıulıo berrutı, pıppo delbono, anne louıse

altyazılı English-Dutch-French; English &

hassıng, flavıo parentı, vıncent rıota

Turkish s.t.

Yapımcı Producer: kees kasander Yapım
Production Co.: kasander fılm Dünya Hakları

Yönetmen Director: peter greenaway Senaryo

World Sales: banksıde fılms

Screenplay: peter greenaway Görüntü
Yön. Director of Photography: reınıer van

▪▪ 2012 roma rome internet eleştirmenleri–en

brummelen Kurgu Editing: elmer leupen

iyi film onlıne crıtıcs–best fılm
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▪▪Tabuları yıkan sinema düşünürü/öncüsü
Peter Greenaway bu kez seks, din ve sanatın
iç içe geçtiği üç katmanlı bir film sunuyor.
Film, Alsace Uçbeyi’ni biri Eski Ahit nüshası
olan iki resimli kitabı basması için ikna
eden Hollandalı 16. yüzyıl erotik gravürcüsü
Hendrik Goltzius’un öyküsünü anlatıyor.
Goltzius ve ekibi anlaşmaya ek olarak, Eski
Ahit’ten altı cinsel tabuyu simgeleyen altı
erotik öyküyü sahnelemeyi önerir: zina,
ensest, aldatma, pedofili, fahişelik ve
ölüsevicilik. Ancak Goltzius’un kendi erotik
sırları da vardır.
▪▪The iconoclast thinker/innovator of
cinema, Peter Greenaway this time

presents a triple-layered film that
interweaves sex, religion and art. The
film tells the story of Hendrik Goltzius,
a 16th century Dutch engraver of erotic
prints, who convinces the Margrave
of Alsace into paying for printing two
illustrated books, one of them a version
of the Old Testament. To further enhance
the deal, Goltzius and his company staff
offer to perform dramatisations of six
Old Testament erotic stories, symbolising
the six sexual taboos: fornication, incest,
adultery, paedophilia, prostitution and
necrophilia. But Goltzius has his own
erotic secrets to tell as well.

iftira ağı
CAUGHT IN THE WEB
31pz.su. 1pt.mo.
nc
r
19.00
16.00

3ça.we.
nc2
19.00

çin chına / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
121’ / Çince; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Mandarin; English & Turkish s.t.

altı milyon izleyiciye ulaşan ve ilk uluslararası
gösterimini Toronto’da gerçekleştiren Chen
Kaige’nin bu en yeni filmi, yönetmenin
Screenplay: chen kaıge & tang danıan
dönem filmlerinin izinden ayrılarak “çağdaş
Görüntü Yön. Director of Photography: yang
Çin toplumuna ayna tutuyor.”
shu Kurgu Editing: lı dıanshı Müzik Music:
meng ke & ma shangyou Oyuncular Cast: chen ▪▪In the Internet age, the most
insignificant of our actions can become
hong, gao yuanyuan, yao chen, mark chao
hugely controversial; the same technology
Yapımcılar Producers: cheng hong & tang
that connects us can be used to tear us
danıan Yapım Production Co.: new classıcs
medıa corporatıon Dünya Hakları World Sales: apart. This is what happens to Ye, a young
woman, who refuses to give her seat to the
moonstone entertaınment
elderly man next to her. When her action
becomes viral on the internet, “a human
▪▪İnternet çağında en önemsiz davranışlar
flesh search” ensues, and the public rallies
bile büyük tartışmalara yol açabilir;
to identify and punish her. Drawing sixbirbirimize bağlanmamıza aracılık eden
million viewers in China and making its
teknoloji bizi ayırabilir de… Ayaktaki yaşlı
international premiere at Toronto, Chen
adama yerini vermeyi reddeden genç Ye’nin
başına gelen de bu olur. Bu sahnenin videosu Kaige’s latest film follows his period
internette yayılınca, genç kızı bulup cezasını dramas and “makes a mirror of today’s
Chinese society.”
vermek isteyen halk harekete geçer ve
Çin’deki tabiriyle “insan eti avı” başlar. Çin’de
Yönetmen Director: chen kaıge Senaryo

45’ ruhu
THE SPIRIT OF ‘45
31pz.su. 1pt.mo.
nc
f
21.30
21.30

3ça.we.
nc2
13.30

ingiltere unıted kıngdom / 2012 / DCP /
Renkli Colour / 94’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
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Festivali’nde yapan bu benzersiz belgesel,
Ken Loach’un Glasgow’da geçen komedisi
Editing: jonathan morrıs Müzik Music: george Meleklerin Payı’nın hemen ardından geliyor.
fenton Yapımcı Producer: rebecca o’brıen, kate ▪▪This is a story of “generosity, mutual
support and co-operation.” This is a story
ogborn, lısa marıe russo Yapım Production
of how the spirit of unity which buoyed
Co.: sıxteen fılms, fly fılms Dünya Hakları
Britain during the war years carried
World Sales: wıld bunch
through to create a vision of a fairer,
united society, a welfare state from near
▪▪Bu bir “cömertlik, karşılıklı destek ve
işbirliği” belgeseli. Savaş yıllarında İngiltere’yi economic collapse. Ken Loach has used
film from archives, alongside sound
canlı tutan, ekonomik çöküntüdeyken
recordings and recent interviews to create
daha iyi, birbirine kenetlenmiş bir refah
a rich political and social documentary that
ülkesinin hayalini kuran bir birlik ruhunun
“hopes to remember the determination
hikâyesi anlatılan. Ken Loach arşiv
of those who were intent on building a
görüntülerinden, ses kayıtlarından ve yeni
yapılmış röportajlardan ortaya çıkardığı hem better world.” Making its world premiere
at Berlin Film Festival in February, The
siyasal hem de toplumsal anlamda çarpıcı
Spirit of ‘45 follows Ken Loach’s Glasgow
belgeselinde “daha iyi bir dünya hayaliyle
comedy The Angels’ Share.
yola çıkanların kararlılığını hatırlatmayı”
amaçlıyor. İlk gösterimini Berlin Film
Yönetmen Director: ken loach Görüntü Yön.

Director of Photography: steve standen Kurgu

gün doğarken
KAD SVANE DAN
WHEN DAY BREAKS
31pz.su. 1pt.mo.
f
nc2
16.00
19.00

3ça.we.
f
16.00

sırbistan-hırvatistan-fransa serbıa-croatıafrance / 2012 / DCP / Renkli Colour / 90’ /

fuar alanında yapılan kanalizasyon kazıları
sırasında demir bir kutu bulunduğunu
öğrenir. Fuar alanı, İkinci Dünya Savaşı’nda
Sırp Yahudiler ve Çingeneler için bir
Yönetmen Director: goran paskaljevıc Senaryo
toplama kampı olarak kullanılmıştır.
Screenplay: goran paskaljevıc & fılıp davıd
Kutunun içindekiler Misha’nın hayatını
Görüntü Yön. Director of Photography: mılan
değiştirecektir…
spasıc Kurgu Editing: krıstına pozenel Müzik
▪▪The Serbian submission for the Oscars,
Music: vlatko stefanovskı Oyuncular Cast:
the latest film from master director Goran
mustafa nadarevıc, predrag ejdus, nebojsa
Paskaljevic, tells a tale of re-discovering
glogovac, nada sargın, zafır hadzımanov,
one’s past. Misha Brankov is a retired
meto jovanovskı, olga odanovıc-petrovıc,
toma jovanovıc, ana stefanovıc, mıra banjac music professor. One morning he receives
Yapımcılar Producers: goran paskaljevıc, damır a letter requesting him to contact the
Jewish Museum in Belgrade. At the
teresak, ılann gırard Yapım Production Co.:
nova fılm Dünya Hakları World Sales: nova fılm museum, he learns that during some
excavations on the sewers at the city’s Old
Fairgrounds, an iron box was found, in
▪▪Usta yönetmen Goran Paskaljevic’in
this same place where during the Second
Sırbistan’ın Oscar adayı olan bu son filmi
World War an infamous concentration
dokunaklı bir kendini keşfetme hikâyesi
camp was set up for Serbian Jews and
anlatıyor. Misha Brankov emekli bir müzik
öğretmenidir. Bir sabah Belgrad’daki Yahudi Gypsies. The contents of the box will
change the professor’s life...
Müzesi ile temasa geçmesini isteyen bir
mektup alır. Burada, Belgrad’daki eski
Sırpça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Serbian;
English & Turkish s.t.
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henüz bir şey görmediniz
VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU
YOU AIN’T SEEN NOTHIN’ YET!
31pz.su. 4pe.th. 5cu.fr.
a
f
nc
11.00
19.00
11.00
fransa-almanya france-germany / 2012
DCP / Renkli Colour / 115’ / Fransızca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı French; English &
Turkish s.t.
Yönetmen Director: alaın resnaıs Senaryo
Screenplay: alex réval & laurent herbıet
Görüntü Yön. Director of Photography: erıc
gautıer Kurgu Editing: hervé de luze Müzik
Music: mark snow Oyuncular Cast: sabıne
azéma, pıerre ardıtı, anne consıgny, lambert
wılson, mıchel pıccolı, anny duperey,
mathıeu amalrıc, hıppolyte gırardot, mıchel
vuıllermoz Yapımcı Producer: jean louıs lıvı
Yapım Production Co.: f comme fılm Dünya
Hakları World Sales: studıocanal

▪▪Hayata yakın zamanda veda eden ünlü

oyun yazarı Antoine d’Anthac, ölümünden
sonra iletilen bir mesajla yıllar boyunca
yönettiği Eurydice adlı oyunda rol almış
tüm arkadaşlarını bir araya toplar. Hepsi
de kendini canlandıran bu saygıdeğer
oyunculardan son arzusu, Eurydice’nin
genç bir oyuncu kumpanyası olan La
Compagnie de la Colombe uyarlamasını
değerlendirmeleridir. Bu deneyimli

oyuncular, genç aktörleri ekranda
izlerken bir yandan kendileri de oyunu
sahneleyeceklerdir. Fransız Yeni Dalga
akımının bu önemli yönetmeni, son
filminde kurmaca ile gerçeği, film ile
tiyatroyu harmanlarken aşk, yaşam, ölüm
ve ölümden sonra aşkın tiyatro sahnesinde
hâlâ yerinin olup olmadığını sorguluyor.
▪▪From beyond the grave, celebrated
playwright Antoine d’Anthac gathers
together all his friends who have appeared
over the years in the play Eurydice he
directed. As per his last wish, these
esteemed actors (all playing themselves)
assess a recording of the work performed
by a young acting company, La
Compagnie de la Colombe, while they also
stage the play themselves. The latest from
one of the most important directors of
the French New Wave powerfully merges
fact with fiction, film with theatre while
questioning if love, life, death and love
after death still have any place on a theatre
stage.

DÍAS DE PESCA
GONE FISHING
30ct.sa. 31pz.su. 4pe.th.
r
f
nc2
21.30
19.00
16.00
arjantin argentına / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 80’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Spanish; English & Turkish s.t.

▪▪ 2012 san sebastian signis ödülü award

Yönetmen Director: carlos sorın Senaryo

▪▪Elli iki yaşında, alkolizmden paçasını
kurtarmaya çalışan ve hayatının gidişatını
değiştirmeye kararlı biri olsaydınız ne
yapardınız? Gezici pazarlamacı Marco, alkol
alışkanlığının yerine koyabileceği bir hobi
edinmesini öneren danışmanını dinleyerek
balıkçılığa heveslenir. Köpekbalığı avlama
mevsiminde Buenos Aires’ten yola çıkarak,
neredeyse dünyanın sonuna, Patagonya’nın
el değmemiş sahillerine gelir. Yolculuğunun
bir diğer nedeni de, yıllardır görmediği kızı

Director of Photography: julıán apezteguía
Kurgu Editing: mohamed rajıd Müzik Music:
nıcolás sorın Oyuncular Cast: alejandro
awada, vıctorıa almeıda Yapımcı Producer:
hugo sıgman Yapım Production Co.:
kramer & sıgman fılms (k&s fılms),
guacamole fılms Dünya Hakları World Sales:
celluloıd dreams Türkiye Hakları Turkish
Rights: filmartı

treatment. He travels from Buenos Aires
to the untamed coast of Patagonia, almost
the end of the world, during shark fishing
season. He is also going there to find Ana,
his daughter, with whom he lost touch
years earlier. Carlos Sorin’s latest film
that follows Bombon, the Dog and The Cat
Vanishes is a gentle drama about searches,
encounters, misencounters, and second
chances.

ihanet oyunları
STEEKSPEL
TRICKED
11pe.th. 13ct.sa. 14pz.su.
nc2
a
f
11.00
21.30
11.00
hollanda the netherlands / 2012 / BluRay
Renkli Colour / 85’ / Flamanca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Dutch; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: paul verhoeven Senaryo
Screenplay: robert alberdıngk, kım van
kooten, paul verhoeven Görüntü Yön. Director
of Photography: lennert hıllege Kurgu Editing:
job ter burg Müzik Music: fons merkıes
Oyuncular Cast: peter blok, robert de hoog,
sallıe harmsen, gaıte jansen, rıcky koole,
carolıen spoor, jochum ten haaf, peter
tıddens Yapımcılar Producers: rené mıoch &
justus verkerk Yapım Production Co.: fcce
Dünya Hakları World Sales: fcce

balığa gidiyorum

Screenplay: carlos sorın Görüntü Yön.

Ana’yı bulmaktır. Carlos Sorin’in Bombon,
Köpek ve Kaybolan Kedi’nin ardından çektiği
bu yeni filmi, arayışlar, karşılaşmalar, kötü
tesadüfler ve ikinci şanslar üzerine incelikli
bir dram.
▪▪What do you do when you are a 52-yearold recovering alcoholic, who decides
to try and change the direction of your
life? Marco is a travelling salesman who
decides to try fishing when his counsellor
suggests he take up a hobby as part of his

▪▪Şimdiye kadar yapılmış en benzersiz,
çığır acıcı film. İhanet Oyunları, kitle
fonlaması yani crowdsourcing yöntemiyle
doğrudan halk tarafından şekillendirilmiş
ve yapım sürecinin tüm önemli aşamaları
(senaryo yönetiminden konu örgüsündeki
sürprizlere, jenerikten diyaloglara ve hatta
müziğe kadar) halk tarafından belirlendiği
uluslararası bir proje. Filmin ilk bölümü,
bu benzersiz süreci röportajlar ve kısa
çekimlerle ekrana aktarıyor. İkinci bölüm
ise ortak yapılan filmin kendisi: Yalanlar ve
ihanetle dolu heyecanlı bir gerilim-dram.
Hikâye, emlak zengini zampara Remco

karakteri üzerine odaklanıyor. Remco’nun
debdebeli yaşamı, eşinin düzenlediği
50. doğumgünü partisi sırasında tersine
dönüyor. İhanet Oyunları, Paul Verhoeven’ın
Robocop, Total Recall / Gerçeğe Çağrı, Basic
Instinct / Temel İçgüdü ve yakın zamandaki
Black Book / Kara Kitap gibi uluslararası
hitlerinden sonra çektiği ilk filmi.
▪▪This is a unique and groundbreaking
film production, a crowdsourced
international project that was directly
shaped by the general public, who
determined all the crucial elements of the
filmmaking process –from the direction
of the script, plot twists, to music score.
The first part of the film introduces this
unique movie making experience through
interviews and clips. The second part is
the result: a drama of lies and betrayal.
The story centres on real estate tycoon and
womanizer Remco whose glittery lifestyle
takes a turn for the worse during his 50th
birthday party thrown by his wife. Tricked
is Paul Verhoeven’s last film after the
international hits such as Robocop, Total
Recall, Basic Instinct, and more recently
Black Book.
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hannah arendt
1pt.mo.
a
19.00

8pt.mo. 9sa.tu.
r
nc
19.00
11.00
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almanya germany / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 110’ / Almanca-İngilizce; İngilizce ve
Türkçe altyazılı German-English; English &

bir skandala yol açar, ama rakipleri ve
arkadaşları tarafından saldırıya uğrasa da
sarsılmaz. “Düşünen bir kadının filmini”
Yönetmen Director: margarethe von
yaptığını belirten Alman auteur Margarethe
trotta Senaryo Screenplay: pamela katz &
Von Trotta, Arendt’i gözlemci ve yazar olarak,
margarethe von trotta Görüntü Yön. Director
1961-1964 yıllarında Eichmann hakkındaki
of Photography: carolıne champetıer Kurgu
çalışmasına verilen tepkilere direnirken
Editing: bettına böhler Müzik Music: andré
resmediyor.
mergenthaler Oyuncular Cast: barbara
▪▪A genius, a thinker, a fierce and
sukowa, axel mılberg, janet mcteer, julıa
chainsmoking woman who shook the
jentsch, ulrıch noethen, mıchael degen,
world with her discovery of “the banality
nıcholas woodeson, sascha ley, vıctorıa
of evil”... After she attends the Nazi Adolf
trauttmansdorff, klaus pohl Yapımcılar
Producers: bettına brokemper, johannes rexın Eichmann’s trial in Jerusalem, Hannah
Arendt dares to write about the Holocaust
Yapım Production Co.: heımatfılm, amour
in terms no one had ever heard before.
fou luxembourg, mact productıons, metro
Her work instantly provokes a scandal, but
communıcatıons Dünya Hakları World Sales:
Arendt stands strong as she is attacked
the match factory
by friends and foes alike. German auteur
Margarethe Von Trotta states that she has
▪▪Dâhi, düşünür, sert ve ateşli, sigaraları
made “a film about a woman who thinks,”
uç uca ekleyen, “kötülüğün sıradanlığı”nı
and portrays Hannah Arendt from 1961 to
keşfiyle dünyayı sarsan bir kadın… Hannah
1964 during which the thinker observes,
Arendt, Nazi Adolf Eichmann’ın Kudüs’teki
mahkemesine katıldıktan sonra, Holokost’u writes, and endures the reception of her
work on Eichmann.
daha önce kimsenin yapmadığı şekilde
yazma cesaretini gösterir. Çalışması, anında
Turkish s.t.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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Bir sinema klasiği:
32. İstanbul Film Festivali
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tım buckley’den sevgilerle
GREETINGS FROM TIM BUCKLEY
30ct.sa. 4pe.th. 8pt.mo.
f
nc2
r
11.00
13.30
13.30
abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 90’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

yolculuğa çıkar ve hiçbir zaman barışamadığı
geçmişi, kökleri ve babasının müziğiyle
tanışır. Gossip Girl dizisinden Dan Humphrey
emma sheanshang Görüntü Yön. Director of
Photography: andrıj parekh Kurgu Editing: bıll olarak tanıdığımız Penn Badgley’in
pankow Oyuncular Cast: penn badgley, ımogen canlandırdığı Jeff kendini anlatırken bir
poots, kate nash, bıll sadler Yapımcı Producer: yandan da 1960’lı yıllardan Tim Buckley’i
izleriz.
john n. hart jr., patrıck mıllıng smıth, amy
▪▪Each legendary in their own generations,
nauıokas, fred zollo Yapım Production Co.:
Tim Buckley and Jeff Buckley’s tales never
smuggler fılms Dünya Hakları World Sales:
intersect. Whe Jeff Buckley left this world
celluloıd dreams Türkiye Hakları Turkish
due to a tragic death like his father, he was
Rights: calınos fılm
only two years older than him. Drawing
inspiration from real events, this film
▪▪Kendi kuşaklarının efsanevi
charts a few days in the life of Jeff Buckley
müzisyenlerinden Tim Buckley ve Jeff
–the early days of his career that made
Buckley’in hiç kesişmeyen yollarının
hikâyesi... Jeff Buckley tıpkı babası gibi trajik him what he is for us now. Requested to
take the stage in a concert to pay homage
bir ölümle aramızdan ayrıldığında ondan
to the late Tim Buckley, Jeff takes a trip
sadece iki yaş büyüktü. Gerçek olaylardan
ilham alan bu filmde, henüz tanınmamış bir down the streets of New York, down
memory lane, and meets his past, his
müzisyen olan Jeff Buckley’in hayatından
roots, and his father’s music that he never
birkaç günü izliyoruz. Tim Buckley anısına
could confront. As Jeff Buckley (played by
düzenlenecek bir konserde sahne alması
Gossip Girl’s Pen Badgley) tells us about
istenen Jeff, konser hazırlığı sırasında
himself, we see Tim Buckley in the 60s.
New York sokaklarında geçmişe doğru bir
Yönetmen Director: danıel algrant Senaryo

Screenplay: danıel algrant, davıd brendel,

Sabah, “Dünya Festivallerinden” bölümü tema sponsorudur.

ailem için
AT ANY PRICE
2sa.tu.
r
19.00

4pe.th. 11pe.th.
nc2
nc
21.30
13.30

abd usa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
105’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Hakları World Sales: exclusıve medıa Türkiye
Yönetmen Director: ramın bahranı Senaryo

Hakları Turkish Rights: d productıons

Screenplay: hallıe elızabeth newton & ramın

▪▪Sert babasının yolundan giden tohum
üreticisi Henry, oğlu Dean’in aile işini
devralması konusunda hem ısrarlı hem
gonclaves Müzik Music: dıckon hınchlıffe
ümitlidir. Parasal endişeleri nedeniyle,
Oyuncular Cast: dennıs quaıd, zac efron,
oğlunun otomobil yarışçısı olma hayallerine
kım dıckens, maıka monroe, heather
kayıtsız kalır. İşleriyle ilgili önemli bir
graham, clancy brown, chelcıe ross, red
soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte baba
west Yapımcılar Producers: kevın turen,
ve oğul kendilerini tüm aileyi etkileyecek
teddy schwarzman, justın nappı, chrıstıne
vachon, ramın bahranı, pamela koffler Yapım beklenmedik bir durumun içinde bulur.
Goodbye Solo / Hoşçakal Solo ve Chop
Production Co.: black bear pıctures, kıller
Shop / Küçük Çırak filmlerinin yönetmeni
fılms, treehouse pıctures, noruz Dünya
bahranı Görüntü Yön. Director of Photography:
mıchael sımmonds Kurgu Editing: affonso
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Ramin Bahrani’nin şehirleşme, rekabet ve
sanayileşme gibi olgulara değinen, bol yıldızlı
yeni filminin ilk gösterimi Venedik ve Toronto
film festivallerinde gerçekleşmişti.
▪▪In the line of his strict father, seed
farmer Henry has unyielding ambitions
for his son Dean to take over the family
business. However, preoccupied with
finances, he remains indifferent to his
son’s dreams of becoming a professional
race-car driver. When a high-stakes

dünya festivallerinden
from the world of festıvals

investigation into their business is
exposed, father and son are pushed into
an unexpected situation that threatens
the family’s entire livelihood. Exploring
contemporary social phenomena
of urbanisation, competition and
industrialisation, this highly acclaimed
drama by Ramin Bahrani, the director of
Chop Shop and Goodbye Solo, premiered at
Venice and Toronto film festivals.

renoır
9sa.tu.
f
21.30

12cu.fr. 13ct.sa.
nc
nc2
13.30
21.30

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
111’ Fransızca; Türkçe altyazılı French;

dokunaklı dram, yönetmen Stéphane
Brizé’nin 2010’da festivalde Jüri Özel Ödülü
Music: nıck cave & warren ellıs Oyuncular Cast: kazanan filmi Mademoiselle Chambon’un
vıncent lındon, héléne vıncent, emmanuelle hemen ardından geliyor.
▪▪What is the secret to love between a
seıgner Yapımcılar Producers: gılles sacuto
mother and son? And what if pain enters
& mıléna poylo Yapım Production Co.: ts
the equation? At the age of 48, Alain is
productıons Dünya Hakları World Sales:
released from prison. Having nowhere
rezo fılms Türkiye Hakları Turkish Rights:
else to go, he has to go back and live with
medyavizyon
his mother, a situation that renews all
the fury of their violent past. But then
▪▪Anne-oğul sevgisinin sırları geçmiş
he discovers that his mother has a fatal
günahlar ve acıyla çizilmiştir. 48 yaşındaki
illness. In these last remaining months
Alain hapisten yeni çıkmıştır. Gidecek yeri
of her life, will they face this painful new
olmadığından annesiyle yaşamaya başlar
reality, finally be able to make a move to
ve şiddetle örülü geçmişlerinin gazabı
reconciliation, and reach each other? This
onları tekrar yakalar. Ancak annesi ölümcül
moving drama follows director Stéphane
bir hastalığa yakalanmıştır. Annenin son
Brizé’s Mademoiselle Chambon which won
aylarında acıyla dolu bu yeni durumla
the Special Jury Prize at the Festival in
yüzleşerek birbirlerine ulaşabilecek ve
2010.
sonunda uzlaşabilecekler midir? Bu
Görüntü Yön. Director of Photography: antoıne
héberlé Kurgu Editing: anne klotz Müzik

Turkish s.t.

Akdeniz cennetinde babasının son modeli ve
hayatının neşesiyle tanışır; özgür ruhlu, ışık
Screenplay: jérôme tonnerre &gılles bourdos saçan Andrée’yle… Andrée’nin büyüsü Jean’ı
da tutsak eder. Bu tutsaklık, irade yoksunu
Görüntü Yön. Director of Photography: mark
ve savaş yorgunu Jean’ı bir sinemacıya
pıng bıng lee Kurgu Editing: yannıck kergoat
dönüştürecektir.
Müzik Music: alexandre desplat Oyuncular
Cast: mıchel bouquet, chrısta théret, vıncent ▪▪When a wounded soldier clashes with
his master painter father over a redrottıers, thomas doret, romane bohrınger
headed muse, either a tragedy ensues or
Yapımcı Producer: olıvıer delbosc, marc
another artist is born. The closing film of
mıssonnıer Yapım Production Co.: fıdélıté
the 2012 Cannes Film Festival tells the
fılms Dünya Hakları World Sales: wıld bunch
story of Auguste Renoir, the painter, and
Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film
Jean Renoir, filmmaker-to-be. In 1915, the
21-year-old Jean is seriously injured on the
▪▪Yaralı asker ile usta ressam babası kızıl
battlefield, and goes to recover at the home
saçlı bir esin perisi yüzünden birbiriyle
of his father, celebrated impressionist
çatıştığında ya sonuç trajedi olacak ya da
Auguste Renoir, on the French Riviera.
yeni bir sanatçı doğacaktır. 2012 Cannes
At this Mediterranean Eden, Jean meets
Film Festivali’nin kapanış filmi, ressam
the incandescent, free-spirited Andrée,
Pierre-Auguste Renoir ile müstakbel film
his father’s last model and joy of life. Jean
yapımcısı oğlu Jean Renoir’ın öyküsünü
too falls under the spell of the radiantly
anlatıyor. 1915’te, 21 yaşındaki Jean savaşta
kötü bir yara alır ve iyileşmek için babası ünlü beautiful, Andrée... and as he does so,
within weak-willed, battle-shaken Jean, a
empresyonist ressam Auguste Renoir’ın
filmmaker begins to grow.
Fransız Rivierası’ndaki evine gider. Bu
Yönetmen Director: gılles bourdos Senaryo

tarihi şehir merkezi
CENTRO HISTÓRICO
HISTORIC CENTRE
31pz.su. 1pt.mo.
f
f
11.00
16.00

6ct.sa.
nc2
16.00

portekiz portugal / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / Portekizce; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Portuguese; English & Turkish s.t.
Yönetmenler Directors: manoel de olıveıra,
akı kaurısmäkı, vıctor erıce, pedro costa
Senaryo Screenplay: manoel de olıveıra, akı
kaurısmakı, vıctor erıce, pedro costa Görüntü
Yön. Director of Photography: pedro costa,
leonardo sımõe, valentín álvarez, tımo
salmınen, francısco lagrıfa olıveıra Kurgu
Editing: akı kaurısmakı & valérıe loıseleux
Müzik Music: pedro santos Oyuncular Cast:
ventura, antónıo santos, manuel ‘tıto’
furtado, valdemar santos, amândıo martıns,
henrıqueta olıveıra, ılkka koıvula Yapımcı
Producer: rodrıgo areıas Yapım Production Co.:
fundaçao cıdade de guımaraes Dünya Hakları
World Sales: urban dıstrıbutıon ınternatıonal

bir yudum bahar
QUELQUES HEURES DE
PRINTEMPS

▪▪Portekiz’in kurulduğu şehir olan
Guimarães’te bugün gezinirken, “Bu şehir
bize bugün ne hikâyeler anlatacak?” diye
soruyoruz. Sorunun cevabı, dört çağdaş
Avrupalı usta sinemacının farklı sesi ve
benzersiz bakışıyla geliyor. Çokboyutlu

A FEW HOURS OF SPRING
30ct.sa. 2sa.tu.
f
nc
13.30
11.00

3ça.we.
r
13.30

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
108’ Fransızca; İngilizce ve Türkçe altyazılı

Yönetmen Director: stéphane brızé Senaryo

French; English & Turkish s.t.

Screenplay: stéphane brızé & florence vıgnon

tarih hem gerçek hem kurguyla birleşiyor:
Hiçbir şey ilk anda göründüğü gibi kalmıyor.
Eski başkent Guimarães’in tarihi merkezi,
2012 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş;
Roma Uluslararası Film Festivali’nde ilk
gösterimi yapılan bu film de ilgili etkinlikler
çerçevesinde hazırlanmıştı.
▪▪As we take a stroll through modern-day
Guimarães (the founding city of Portugal),
we ask ourselves: “What stories does
it have to tell us?” The answer to this
question comes from the distinct voices
of four eminent contemporary European
master filmmakers, with unique visions
of cinema. The multiple dimensions of
history come from both fiction and reality:
things are not what they first seem. The
Historical Centre of the ancient capital
Guimarães was designated a European
Capital of Culture in 2012 and this film
was produced as a part of related events,
premiering at the Rome International
Film Festival.
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dörtlü
QUARTET
31pz.su. 2sa.tu.
nc
f
13.30
11.00

4pe.th.
nc2
11.00

İngiltere unıted kıngdom / 2012 / DCP
Renkli Colour / 95’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: dustın hoffman Senaryo
Screenplay: ronald harwood Görüntü Yön.
Director of Photography: john de borman Kurgu
Editing: barney pıllıng Müzik Music: darıo
marıanellı Oyuncular Cast: maggıe smıth,
tom courtenay, bılly connolly, paulıne
collıns, mıchael gambon Yapımcılar Producers:
fınola dwyer & stewart mackınnon Yapım
Production Co.: headlıne pıctures & fınola
dwyer productıons Dünya Hakları World Sales:
hanway fılms Türkiye Hakları Turkish Rights:
mars entertaınment

▪▪ 2012 chicago izleyici ödülü audıence award
▪▪Efsanevi aktör Dustin Hoffman, sinemaya
başladığı günden beri hayalini kurduğu şeyi
gerçekleştirerek ilk filmini yönetiyor. Verdi’nin
hayatından esinlenen yazar Ronald Harwood
(Piyanist), senaryoyu kendi oyunundan
uyarlamış. Çocukluk arkadaşları Wilf ve
Reggie, eski iş arkadaşları Cissy ile birlikte,
eski operacıların kaldığı bir huzurevi olan

Beecham’da oturmaktadır. Ev sakinleri her
yıl Giuseppe Verdi’nin doğum gününde
konser vererek huzurevine yardım toplar.
Eski kuartetlerinin dördüncü üyesi, meşhur
soprano Jean’ın huzurevine taşınmasıyla o
yılın konser planı çözüme kavuşur. Tek sorun
Jean’ın sahneye çıkmayı reddetmesidir.
▪▪Legendary actor Dustin Hoffman
directing his debut – a dream he wanted
to realise since when he was starting out.
Oscar-winning Ronald Harwood (The
Pianist) wrote the screenplay from his
stage play, inspired from the tale of Verdi.
Lifelong friends Wilf and Reggie, together
with former colleague Cissy, are residents
of Beecham House, a home for retired
opera singers. Every year on Giuseppe
Verdi’s birthday, the residents unite to give
a concert to raise funds for their home.
When Jean, a former grande dame, the
fourth member of their former quartet,
moves into the home, the plans for this
year’s concert start to unravel. But there’s
just one problem: she refuses to sing.

hayallerin ötesinde
IMAGINE
5cu.fr.
r
13.30

6ct.sa.
a
16.00

8pt.mo.
nc
11.00

Polonya-ingiltere-portekiz-fransa polanduk-portugal-france / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 105’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

▪▪ 2012 varşova warsaw en iyi yönetmen, izleyici

ve profesyonelce davranmamakla suçlanır.
Andrzej Jakimowski’nin 2007’nin bol ödüllü
hit filmi Tricks’in ardından gelen bu üçüncü
filmi dünyanın gerçekte nasıl olduğunu keşfe
çıkıyor.
▪▪Moving around with freedom –can it
be poetic as well? Ian, a new instructor
at a well-known Lisbon clinic for the
visually impaired, starts to teach spatial
orientation free of charge to a group of

patients. He quickly wins the trust of
his patients –hopeful young adults and
children of various nationalities. However,
his bold methods -although successfulprove to be too challenging for the staff
and those in charge, and he is accused
of unprofessional behaviour. Director
Andrzej Jakimowski’s third feature that
follows 2007’s multi-awarded hit Tricks
explores what the world is really like.

kalbimdeki ışık
NI GUANG FEI XIANG
TOUCH OF THE LIGHT
31pz.su. 2sa.tu.
nc
a
11.00
16.00

13ct.sa.
f
19.00

tayvan-hong kong taıwan-hong kong
2012 / DCP / Renkli Colour / 110’ / Çince;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Mandarin; English gerçek dünyaya adım attığında zorluklarla

yüzleşir. Artık gören öğrencilerle aynı
kulvarda kendi yolunu bulmaya çalışacaktır.
Sonunda yolu, dansçı olma hayalleri kuran
Yönetmen Director: chang jung-chı Senaryo
güzel ama yılgın Jie ile kesişir. Tayvan’ın Oscar
Screenplay: lı nıen-hsıu Görüntü Yön. Director
adayı olan bu incelikli ve dokunaklı dram,
of Photography: dylan doyle Kurgu Editing:
yönetmen Chang’ın ilk uzun metrajlı filmi.
lı nıen-hsıu Müzik Music: wen tzu-chıeh
▪▪This is a story of inspiration,
& huang yu-sıang Oyuncular Cast: huang
determination and love, based on true
yu-sıang, lee lıeh, sandrıne pınna Yapımcılar
events related to the life of visuallyProducers: wong kar waı, jacky pang yee
impaired Taiwanese piano prodigy Huang
wah, hong tat cheung Yapım Production
Yu-Siang, who plays himself. Born to
Co.: jet tone fılms, block 2 pıctures ınc.,
a rural family, Siang grew up with no
sıl-metropole organısatıon lımıted Dünya
barriers with the love and support of his
Hakları World Sales: fortıssımo fılms
mother. But he has to face the real world
▪▪ 2012 busan izleyici ödülü audıence award
as he leaves his family behind in order to
attend university where he has to compete
on the same playing field as the sighted
▪▪Görme engelli Tayvanlı piyano dehası
students and to find his own way. He soon
Huang Yu-Siang’ın gerçek yaşam öyküsüne
crosses paths with Jie, a beautiful but
dayanan bir esin, kararlılık ve aşk hikâyesi.
frustrated vendor who dreams of being
Filmde kendini canlandıran, taşradan bir
a dancer. Taiwan’s Oscar nominee, this
aileden gelen Siang, annesinin sevgisi ve
desteğiyle büyürken bütün engelleri aşmıştır. delicate drama is director Chang’s debut
Üniversite çağı geldiğinde ailesine veda edip feature.
& Turkish s.t.

ödülü best dırector, audıence award
Yönetmen Director: andrzej jakımowskı Senaryo
Screenplay: andrzej jakımowskı Görüntü Yön.

▪▪Özgürce hareket edebilmek aynı zamanda

Director of Photography: adam bajerskı Kurgu

şiirsel olabilir mi? Lizbon’da görme engelliler
için hizmet veren tanınmış bir klinikte
eğitmen olarak işe başlayan Ian, bir grup
hastaya ücretsiz mekânsal oryantasyon
eğitimi vermektedir. Ian dünyanın farklı
ülkelerinden gelmiş, umutla dolu genç
yetişkinlerden ve çocuklardan oluşan
hastalarının güvenini çabucak kazanır. Ancak,
başarılı olduğu kadar sıra dışı yöntemleri
idareciler tarafından fazla zorlayıcı bulunur

Editing: cezary grzesıuk Müzik Music: tomasz
gassowskı Oyuncular Cast: alexandra marıa
lara, edward hogg, melchıor derouet,
francıs frappat Yapımcılar Producers: andrzej
jakımowskı, vladımır kokh, françoıs
d’artemare Yapım Production Co.: zaır sp. z
o.o, kmbo productıon, fılmes do tejo Dünya
Hakları World Sales: beta cınema Türkiye Hakları
Turkish Rights: calınos fılms
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wasseypur çeteleri –
bölüm 1
GANGS OF WASSEYPUR –
PART ONE
11pe.th. 14pz.su.
f
b
13.30
13.30
hindistan ındıa / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 156’ / Hintçe; İngilizce ve Türkçe

Yönetmen Director: anurag kashyap Senaryo

altyazılı Indian; English & Turkish s.t.

Screenplay: zeeshan qadrı, akhılesh, sachın
ladıa, anurag kashyap (satya) Görüntü Yön.
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sinemasına kafayı takmış bir kasaba olan
Wasseypur’un en korkulan adamı oluyor.
Wasseypur Çeteleri – Bölüm 1, ilk kez 2012
khanwalkar Oyuncular Cast: manoj bajpayee,
yılında Cannes’da Yönetmenlerin On Beş
rıcha chaddha, reema sen, tıgmanshu
Günü bölümünde gösterildi.
dhulıa, jaıdeep ahlawat Yapımcılar Producers:
▪▪This unique gangster epic in its entirety
vıacom 18, guneet monga, sunıl bohra,
covers seventy years as it observes three
anurag kashyap Yapım Production Co.: akfpl
generations of rival criminal families in
Dünya Hakları World Sales: elle drıver
a feud over the control of Wasseypur, a
mining town in India. The first part sets
▪▪Bu eşsiz gangster destanı yetmiş yıllık bir
süreyi kapsıyor ve Hindistan’da bir madenci off towards the end of colonial India,
as Shahid Khan loots the British trains
kasabası olan Wasseypur’un hâkimiyetini
and later becomes a worker at Ramadhir
ele geçirme hırsı peşinde, birbirlerine kan
Singh’s coal mine, only to spur a revenge
davası güden rakip ailelerin üç nesil süren
battle. At the turn of the decade, Shahid’s
hikâyesini anlatıyor. Bu ilk yarı, sömürge
son, Sardar Khan, vows to get his father’s
dönemi Hindistan’ın son zamanlarında
honour back, becoming the most feared
başlıyor: İngiliz trenlerini yağmalayan Şahit
Han, ardından sadece intikam için Ramadhir man of Wasseypur, a place obsessed with
mainstream Bollywood cinema. Gangs of
Singh’in kömür madeninde işçilik yapıyor.
On yılın sonunda oğlu Serdar Han babasının Wasseypur was first screened within the
Directors’ Fortnight at Cannes in 2012.
onurunu kurtarmaya yemin edip Bollywood
Director of Photography: rajeev ravı Kurgu

Editing: shweta venkat Müzik Music: sneha

derin sular
DJÚPID
THE DEEP
30ct.sa. 2sa.tu.
a
r
19.00
21.30

8pt.mo.
nc
13.30

izlanda-norveç ıceland-norway / 2012
DCP / Renkli Colour / 95’ / İzlandaca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Icelandic;
English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: baltasar kormákur
Senaryo Screenplay: jón atlı jónasson &
baltasar kormákur Görüntü Yön. Director
of Photography: bergsteınn björgúlfsson
Kurgu Editing: sverrır krıstjánsson & elısabet
ronaldsdóttır Oyuncular Cast: ólafur darrı
ólafsson, jóhann g. jóhannsson, björn
thors, stefán hallur stefánsson, thorbjörg
helga thorgılsdóttır Yapımcılar Producers:
baltasar kormákur & agnes johansen
Yapım Production Co.: blueeyes productıons,

wasseypur çeteleri –
bölüm 2

fılmhuset produksjoner as Dünya Hakları
World Sales: bac fılms Türkiye Hakları Turkish

GANGS OF WASSEYPUR –
PART TWO

Rights: calınos fılms

11pe.th. 14pz.su.
f
b
16.00
16.00
hindistan ındıa / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 159’ / Hintçe; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Indian; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: anurag kashyap Senaryo
Screenplay: zeeshan qadrı, akhılesh, sachın
ladıa, anurag kashyap (satya) Görüntü Yön.
Director of Photography: rajeev ravı Kurgu
Editing: shweta venkat Müzik Music: sneha
khanwalkar Oyuncular Cast: manoj bajpayee,
rıcha chaddha, reema sen, tıgmanshu
dhulıa, jaıdeep ahlawat Yapımcılar Producers:
vıacom 18, guneet monga, sunıl bohra,
anurag kashyap Yapım Production Co.: akfpl
Dünya Hakları World Sales: elle drıver

▪▪Bu benzersiz gangster destanının

ikinci bölümü, ailenin körü körüne
kendini kaptırdığı intikamın büyümesini
anlatıyor. Wasseypur artık Serdar Han ile
Ramadhir Singh arasındaki savaşla yerle
bir olmuş kasaba değil: İnternet üzerinden
kazandıklarıyla etrafa para saçan lobiciler ve
yozlaşmış devlet görevlileriyle dolu… Herkes

Wasseypur’un en güçlü adamı Faysal Han
ile aynı safta olmak istiyor. Fakat onun tek
arzusu Ramadhir Singh’i yok etmek. İntikam
sadece bu Bollywood saplantılı aileye değil
kasabaya da nüfuz etmiş, artık şiddetli ve
kanlı bir yaşam biçimine dönüşmüş.
▪▪The second part of this gangster saga
explains the growing up of the family’s
cult of vengeance. Wasseypur is no more
the town that was once consumed by
the raging war between Sardar Khan
and Ramadhir Singh. It has spawned a
new generation of money-squandering
lobbyists with illegal online profiteering
and corrupt government officials.
Everyone wants an alliance with the most
powerful man of Wasseypur, Faizal Khan.
His sole ambition however, is to annihilate
Ramadhir Singh. Vengeance is inherited
not just by the Bollywood-obsessed family
but also this town. It has become a violent
and bloody way of life.
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▪▪Normal bir insan Kuzey Denizi’nin
dondurucu sularına en fazla 15 dakika
dayanabilir. Peki ya bir balıkçı? Güçlü bir
adam? Milli bir kahraman? Mart 1984’te,
soğuk bir gecede, İzlanda’nın güney kıyısı
açıklarında, bir balıkçı teknesi içindekilerle
birlikte batar. Mürettebattan Gulli

imkânsızı başarıp, bir şekilde kurtulur.
Kıyıya ulaşabilmek için okyanusta tam beş
saat yüzdüğünü söyleyince, dayanıklılığın
sembolü ve bilimsel bir fenomen olarak
ulusal bir kahramana dönüşüverir. Yabancı
Dilde En İyi Film dalında dokuz filmlik
Oscar listesine kalan Derin Sular, Gulli’nin
inanılması güç yolculuğunu ve sonrasını
resmediyor.
▪▪A normal man can last at most 15
minutes in the freezing winter waters the
Arctic. But what about a fisherman? A
strong man? A national hero? On a cold
night in March 1984, off the South Coast
of Iceland, a fishing boat sank with it all
its men. Gulli, one of the crew members,
miraculously managed to survive. He had
accomplished the impossible, and had
swam five hours in the ocean to reach the
shore. He suddenly became a national
hero, a symbol of endurance and a
scientific phenomenon. Having made the
nine-film Oscar shortlist, The Deep depicts
his journey and how he survived through
the aftermath.

7 kasa
7 CAJAS
7 BOXES
30ct.sa. 1pt.mo.
r
nc
13.30
16.00

2sa.tu.
nc2
21.30

paraguay paraguay / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 105’ / İspanyolca-Guarani; İngilizce
ve Türkçe altyazılı Spanish-Guarani;

guanes, tana schémborı Yapım Production Co.:

English & Turkish s.t.

maneglıa schémborı realızadores, synchro
ımage, nephılım produccıones Dünya Hakları

Yönetmenler Directors: juan carlos maneglıa

World Sales: shorelıne entertaınment

& tana schémborı Senaryo Screenplay: juan
carlos maneglıa Görüntü Yön. Director of

▪▪ 2012 san sebastian gençlik jürisi ödülü youth

Photography: rıchard careaga Kurgu Editing:

jury award

juan sebastıán zelada & juan carlos maneglıa
Müzik Music: fran vıllalba Oyuncular Cast:

▪▪Paraguay’ın uzun yıllardan sonra çıkardığı

celso franco, víctor sosa, lalı gonzález,

bu ilk ticari yapım, içinde ne lüks arabalar ne

nıco garcía, paletıta, manuel portıllo, marıo de büyük patlamalar bulunmasına rağmen
toñanez, nelly dávalos, roberto cardozo
Yapımcılar Producers: rocío galıano, camılo

ülkesinde gişe rekorları kırdı. Slumdog
Millionaire / Milyoner ile karşılaştırılan bu
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kovalamaca-gerilim filminin kahramanı 17
yaşındaki Victor. Yoksulluğun göz kırpmadan
can aldığı sokaklarda, pazar yerinde el
arabasıyla hamallık yapan Victor’un en
büyük hayali bir gün kendini televizyonda
görebilmektir. Victor, görür görmez
büyülendiği kameralı cep telefonunu satın
alabilmek için, içinde ne olduğunu bilmediği
yedi tahta kasayı taşımayı kabul eder. Polis,
rakip hamallar ve işvereni peşindeyken, onun
için önemli olan tek şey, önce kendi hayatı,
sonra da kasaları yerine ulaştırabilmektir.
▪▪The first commercial film in many years
to emerge from Paraguay smashed box
office records in its native country even

dünya festivallerinden
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though it didn’t contain any fast cars or
big explosions. This chase thriller, which
drew comparisons to Slumdog Millionaire,
follows an action-filled day in the life of
17-year-old Victor. On these streets where
poverty hovers around like the grim
reaper, Victor is working as a delivery boy
pushing his wheelbarrow and dreaming
of being on TV one day. In order to buy
the camera phone he is obsessed with, he
accepts an offer to carry seven boxes with
unknown contents. As the police, rival
delivery boys and his employee chase him
the only thing that matters for Victor is to
deliver the boxes on time and save his life.

çatışmadan sonra
BAAD EL MAWKEAA
AFTER THE BATTLE
9sa.tu.
nc2
21.30

13ct.sa.
b
13.30

mısır-fransa egypt-france / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 122’ / Arapça; İngilizce ve

tutulmuş, yoksul ve halktan biridir. Remi ise
Mahmut’a çok uzak bir dünyada yaşayan,
modern, reklam sektöründe çalışan bir
Yönetmen Director: yousry nasrallah Senaryo
kadındır. Tüm bu kargaşa içinde kesişen
Screenplay: omar shama & yousry nasrallah
yolları, hayatlarını değiştirecektir.
Görüntü Yön. Director of Photography: samır
bahsan Kurgu Editing: mona rabı’ Müzik Music: ▪▪This is an insider’s look at the ongoing
Arab revolution which is yet to reach
tamer karawan Oyuncular Cast: mena shalaby,
bassem samra, nahed el sebaï, salah abdallah its final destination. In his latest film
which competed at Cannes 2012, Yousry
Yapım Production Co.: new century, sıècle
Nasrallah, who was last seen at the Festival
productıons, france 3 cınéma, studıo 37
with Scheherazade,Tell Me A Story (2009),
Dünya Hakları World Sales: mk2
portrays the struggle of change on the
streets of Tahrir through a love story.
▪▪Henüz son durağına varmayan Arap
devrimine içerden bir bakış. Festivalde Anlat Mahmut, one of the “Knights of Tahrir
Square”, is a poor fellow recruited by the
Şehrazat (2009) adlı filmini izlediğimiz
Yousry Nasrallah, 2012’de Cannes’da yarışan Mubarak regime to assault the young
revolutionists. Remi is a modern woman
bu son filminde Tahrir sokaklarının değişim
who works in advertising and lives in a
mücadelesini bir aşk hikâyesi üzerinden
world far from Mahmut. Their lives will
anlatıyor. “Tahrir Meydanı Şövalyeleri”nden
change as their paths cross in the midst of
Mahmut, Mübarek rejimi tarafından genç
the turmoil that surrounds them.
devrimcilerin üzerine saldırması için
Türkçe altyazılı Arabic; English & Turkish s.t.

Cornelia’nın tasvip etmeyeceği besbelli bir de
kız arkadaş edinmiştir. Barbu’nun bir kazaya
karıştığı için tutuklandığını öğrendiğinde
netzer Görüntü Yön. Director of Photography:
Cornelia’nın annelik içgüdüsü kabarır, oğlunu
andreı butıca Kurgu Editing: dana lucretıa
bunescu Oyuncular Cast: lumınıta gheorghıu, kurtarmak için elinden geleni yapar. Ondan
bogdan dumıtrache, natasa raab, ılınca goıa, sonra da oğlunun yine eskisi gibi bağımlılığını
sürdürmesini bekler.
florın zamfırescu, vlad ıvanov Yapımcılar
▪▪Child’s Pose presents in a thrilling,
Producers: calın peter netzer & ada solomon
Yapım Production Co.: parada fılm Dünya Hakları emotional, yet humorous way, the
relationship between a ruling mother and
World Sales: beta cınema
her grown-up child. Cornelia is 60 and
▪▪ 2013 berlin altın ayı, fipresci ödülü golden
fundamentally unhappy: her son, Barbu,
bear, fıprescı prıze
34, fights with all his might to become
independent. He has moved out, has his
own car, has a girlfriend who obviously
▪▪Çocuk Pozu, dediğim dedik bir anne ile
doesn’t meet Cornelia’s standards. When
yetişkin oğlu arasındaki ilişkiyi duygusal ve
Cornelia finds out that Barbu was involved
heyecan verici olduğu kadar mizahi bir yolla
in a tragic accident, her motherly instincts
aktarıyor. 60 yaşındaki Cornelia, son derece
take over and she uses all her skills, to save
mutsuzdur çünkü 34 yaşındaki oğlu Barbu
Barbu from jail. Then she expects him to
bütün gücüyle ondan bağımsızlığını ilan
once again become the dependent child he
etmeye çalışmaktadır. Barbu hem ayrı eve
çıkmış, hem kendine bir araba almış hem de was before.
Yönetmen Director: calın peter netzer Senaryo
Screenplay: razvan radulescu & calın peter

ölü ve mutlu
EL MUERTO Y SER FELIZ
THE DEAD MAN AND BEING HAPPY
1pt.mo.
f
19.00

2sa.tu.
r
16.00

4pe.th.
a
11.00

ispanya-arjantin-fransa spaın-argentınafrance / 2012 / DCP / Renkli Colour /
94’ İspanyolca; İngilizce veTürkçe altyazılı
Spanish; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: javıer rebollo
Senaryo Screenplay: lola mayo, javıer rebollo,
salvador rosellı Görüntü Yön.
Director of Photography: santıago racaj
Kurgu Editing: ángel hernández zoıdo
Oyuncular Cast: josé sacrıstán,
roxana blanco, jorge jellınek, lısa calıgarıs,
valerıa alonso, carlos lecuona Yapımcılar
Producers: josé nolla, lola mayo, damıán
parís, luıs mıñarro Yapım Production Co.:
ıcónıca, lolıta fılms, eddıe saeta,
utópıca cıne, noodles productıons
Dünya Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon

çocuk pozu
POZITIA COPILULUI
CHILD’S POSE
7pz.su.
a
19.00

9sa.tu.
r
19.00

10ça.we.
nc
13.30
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ınternatıonal

▪▪ 2013 goya en iyi erkek oyuncu best actor
(j. sacrıstan)

▪▪ 2012 san sebastian en iyi erkek oyuncu,
fipresci ödülü best actor (j. sacrıstan), fıprescı

romanya romanıa / 2012 / DCP / Renkli

prıze

Colour / 112’ / Rumence; Türkçe ve İngilizce

▪▪ 2012 toulouse en iyi kadın oyuncu best

altyazılı Romanian; Turkish & Englis s.t.

actress (r. blanco)

▪▪Yollar, köpekler ve silahlarla dolu bu filmde
başkahraman olan kiralık katil, adam öldürmüyor… Arjantin’de yaşayan yaşlı İspanyol
tetikçi Santos öleceğini hissedince, sağlam
bir dolu morfinle birlikte hastane odasından
kaçarak belirli bir hedefi olmaksızın kuzeye
doğru yolculuğa çıkar. Yolda rastladığı bir
kız, kara mizahla dolu beş bin kilometrelik
yol boyunca en sadık yoldaşı olacaktır.
Yönetmen Javier Rebollo’ya göre “Yol filmleri
hızlı filmlerdir. Karakterler durmaktan korkar,
çünkü durmak hatırlamak demektir.”
▪▪A hired killer who doesn’t kill in a film
with roads, dogs and guns... A Spaniard
in Argentina, old hired killer Santos
realizes that he is dying, and runs away
from his hospital room with a happy load
of morphine, starting a trip up North,
heading nowhere in particular. A girl
he finds on the road becomes his loyal
companion along five thousand kilometres
of black comedy. “Road movies are fast
movies,” says director Javier Rebollo, “their
characters are afraid to stop because to stop
means to remember.”
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zeytin
ZAYTOUN
31pz.su. 5cu.fr.
f
f
13.30
16.00

9sa.tu.
nc2
11.00

ingiltere-israil-fransa uk-ısrael-france
2012 / DCP / Renkli Colour / 107’ / İngilizceArapça-İbranice; İngilizce ve Türkçe altyazılı

Düşmanla karşı karşıya gelen küçük Fahed ve
arkadaşları öfkelerini pilottan çıkarır. Yine de,
Fahed babasının zeytin ağacını dikebilmek
için beraber İsrail’e geçmek şartıyla
Yönetmen Director: eran rıklıs Senaryo
pilotu serbest bırakır. Askerler peşlerinde
Screenplay: nader rızq Görüntü Yön. Director
Lübnan’ı boydan boya geçerken nefret ve
of Photography: dan laustsen Kurgu Editing:
tahammülsüzlüklerini aşmak, birbirlerine
hervé schneıd Müzik Music: cyrıl morın
güvenmeyi öğrenmek zorunda kalacaklardır.
Oyuncular Cast: stephen dorff, abedallah el
▪▪The latest film from the director of
akel, ashraf barhom, alıce taglıonı, loaı
Lemon Tree and The Syrian Bride is a
nofı, alı sulıman, tarık kopty, jonny arbıd
touching road film that “takes away the
Yapımcılar Producers: gareth unwın & fred
rage and make us rethink and reconsider,”
rıtzenberg Yapım Production Co.: zaytoun
in the words of Riklis. Zaytoun is set in
productıons ltd. Dünya Hakları World Sales:
1982, during Israel-Lebanon war. Israeli
pathé ınternatıonal Kaynak Print Source: the
fighter pilot Yoni parachutes himself out
festıval agency
of his crashing plane, into a Palestinian
▪▪Limon Ağacı ve Suriyeli Gelin’in yönetmeni refugee camp in Beirut. Face to face with
Eran Riklis’in bu son filmi, yönetmenin kendi the enemy, young Fahed and his friends
sözleriyle “bizi öfkeden uzaklaştıran, yeniden take their anger on the pilot. Yet, Fahed
releases the pilot in exchange for passage
düşünmeye ve yeniden değerlendirmeye
into Israel to plant his father’s olive tree.
sevk eden” bir yol filmi. Zeytin 1982 yılında,
As they are chased by the militia across
İsrail-Lübnan savaşı sırasında geçiyor.
Lebanon, they will need to overcome their
İsrailli savaş pilotu Yoni, düşmeye başlayan
hatred and intolerance and learn to trust
uçağından paraşütle atlar ve Beyrut’ta bir
each other.
Filistin mülteci kampının ortasına düşer.
English-Arabic-Hebrew; English &
Turkish s.t.

bwakaw
6ct.sa.
f
11.00

10ça.we. 12cu.fr.
r
a
16.00
13.30

filipinler phılıppınes / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Tagalog; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Tagalog; English & Turkish s.t.
▪▪ 2012 cinemalaya en iyi erkek oyuncu, netpac,
Yönetmen Director: jun robles lana Senaryo

izleyicinin seçimi best actor (e. garcia), netpac,

Screenplay: jun robles lana Görüntü Yön.

audıence choıce

Director of Photography: carlo mendoza

▪▪ 2012 asya-pasifik sinema ödülleri asıa-pacıfıc

Kurgu Editing: lawrence ang Müzik Music:

screen awards en iyi erkek oyuncu best actor

jeff hernandez Oyuncular Cast: eddıe garcıa,
armıda sıguıon-reyna, gardo versoza, soxıe
topacıo, alan paule, luz valdez, rez cortez,
beverly salvıejo, jonathan nerı, may-ı fabros
Yapımcılar Producers: ferdınand lapuz, percı
ıntalan, antonıo tuvıera, tonee acejo Yapım
Production Co.: octobertraın fılms Dünya
Hakları World Sales: fortıssımo fılms

▪▪Bwakaw adlı sevgi dolu sokak köpeği,
evinde tuttuğu tabutu ve 70’inden sonra
farkına vardığı eşcinselliğiyle Rene zor
zamanlar geçirmektedir. Huysuz bir ihtiyara
dönüşürken artık ölme zamanının geldiğine
karar verir. Ama kendi ölümünü beklerken
sevgili köpeği Bwakaw aniden hastalanır.

Bwakaw’ı iyileştirmeye uğraşan Rene huzuru
ummadığı bir kişide, üç tekerli aracıyla
onları veterinere yetiştiren Sol’da yakalar. İlk
gösterimi Toronto Film Festivali’nde yapılan
ve Filipinler’in Oscar adayı olan Bwakaw,
yalnızlık, arkadaşlık ve yaşlanmaya dair hafif
bir kara komedi.
▪▪Rene is having a hard time: He has an
affectionate stray dog named Bwakaw
and a coffin at home, and has come out to
be gay at the age of 70... Cantankerously

getting older, the grumpy Rene has
decided it is time to die. As he waits for
the day of his own death, his beloved dog
Bwakaw suddenly falls ill. In his struggle
to get Bwakaw cured, Rene finds comfort
in the most unlikely person: Sol, a tricycle
driver who helps him bring Bwakaw to the
vet. Premiering at Toronto Film Festival
and selected as The Philippines’ Oscar
entry, Bwakaw is a light black comedy
about solitude, friendship, growing old.

kon-tıkı
30ct.sa. 5cu.fr.
nc
f
16.00
11.00

6ct.sa.
r
11.00

norveç norway / 2012 / DCP / Renkli Colour
120’ Norveççe; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Norwegian; English & Turkish s.t.

adını verdiği salıyla Büyük Okyanus boyunca
yapacağı 8.000 kilometrelik deniz seferidir.
Ona bu yolculukta birbirini hiç tanımayan,
espen sandberg Senaryo Screenplay: petter
deneyimsiz beş adam eşlik edecektir.
skavlan Görüntü Yön. Director of Photography:
Norveç’ten hareket ederek dünyayı sallarıyla
geır hartly andreassen Kurgu Editing: per
aşacaklardır. Ülkesinde gişe rekorları kıran
erık erıksens & martın stoltz Müzik Music:
bu nefes kesici azim öyküsü, Yabancı Dilde
trond bjerknæs Oyuncular Cast: pål sverre
En İyi Film Oscar’ı adayları arasındaydı.
hagen, anders baasmo chrıstıansen, gustaf
▪▪One of the most ambitious Scandinavian
skarsgård, odd-magnus wıllıamson, tobıas
productions ever, Kon-Tiki tells the
santelmann, jakob oftebro Yapımcılar
compelling story about choosing your own
Producers: jeremy thomas & aage aaberge
adventure and doing what you believe
Yapım Production Co.: nordısk fılm Dünya
in. In 1947, a war-weary world became
Hakları World Sales: hanway fılms Türkiye
fascinated with the young Norwegian
Hakları Turkish Rights: medyavizyon
adventurer Thor Heyerdahl, who
▪▪ 2012 haugesund (norveç norway) izleyici
embarked on an astonishing expedition
ödülü audıence award
–a journey of 8,000 kilometres across the
Pacific Ocean on a raft he named Kon-Tiki.
He was accompanied by five inexperienced
▪▪İskandinavya’nın en iddialı
prodüksiyonlarından Kon-Tiki, insanın kendi young men; none of them knew each
yolunu seçmesinden yola çıkan destansı ve other from before. His epic journey would
take off from Norway and have half the
zorlu bir serüven anlatıyor. Savaş yorgunu
world as its stage. Nominated for the Best
dünyanın gözü 1947’de Norveçli genç
Foreign Language Film Oscar, Kon-Tiki
maceracı Thor Heyerdahl’a odaklanır. Bu
broke box-office records in Norway.
gencin dudak uçuklatan amacı, Kon-Tiki
Yönetmenler Directors: joachım rønnıng &

… adına
W IMIE...
IN THE NAME OF
7pz.su.
a
21.30

8pt.mo. 12cu.fr.
f
nc
16.00
11.00

polonya poland / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 96’ / Lehçe; Türkçe altyazılı Polish;
Turkish s.t.

Yönetmen Director: malgoska szumowska
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yükle yüzleşmek zorunda kalır. Kasabalıların
en tatsız kuşkuları doğrulanırken Adam tek
düşman olarak tescillenir. Geçen yıl festivalde
Photography: mıchal englert Kurgu Editing:
Elles / Kadınlar adlı filmi gösterilen yönetmen
jacek drosıo Müzik Music: pawel
Malgoska Szumowska’nın bu son filmi
mykıetyn & adam walıckı Oyuncular Cast:
andrzej chyra, mateusz koscıukıewıcz, lukasz Polonya’da din ve cinsellik tartışmalarının
odağına yerleşti.
sımlat, maja ostaszewska, marıa maj, tomasz
▪▪Father Adam takes over a small parish
schuchardt, kamıl adamowıcz, mateusz
in the middle of nowhere. He organizes
gajko Yapımcı Producer: agnıeszka kurzydlo
a community centre for delinquent boys.
Yapım Production Co.: mental dısorder 4
His energy appreciated, the locals accept
Dünya Hakları World Sales: memento fılms
him as one of their own, but no one knows
ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
he harbours his own secret. His strong
kodeks medya
feelings for an eccentric and silent young
man force Father Adams to confront a
▪▪Rahip Adam ıssızlığın ortasında bir yerde
long forgotten burden and passion. As the
kilise cemaatinin başına geçer ve yoldan
villagers’ worst suspicions are validated,
çıkmış genç çocuklar için bir merkez kurar.
Yaklaşımı herkesten kabul görür, kasabalılar Father Adam becomes the obvious
enemy. The latest film from Malgoska
onu bağırlarına basar, ama Adam’ın bir sırrı
vardır. Bir süre sonra, sıra dışı, sessiz bir genç Szumowska, whose Elles was screened at
the festival last year, instigated debates on
adamla kurduğu yakınlık yüzünden, uzun
religion and sexuality in Poland.
süredir bastırdığı tutkuları ve taşıdığı ağır
Senaryo Screenplay: malgoska szumowska
& mıchal englert Görüntü Yön. Director of

beyaz fil
ELEFANTE BLANCO
WHITE ELEPHANT
7pz.su.
f
19.00

12cu.fr. 13ct.sa.
b
nc2
13.30
11.00

ispanya-arjantin-fransa spaın-argentınafrance / 2012 / 35 mm / Renkli Colour /

üzere olan Nicolás’la gitgide yakınlaşan genç,
çekici ve ateist sosyal hizmetler memuru
Luciana iki arkadaşın arasına girecektir. Julian
ve Nicolás için son dostluk ve inanç sınavı
Yönetmen Director: pablo trapero
ise patlak veren bir isyanla birlikte gelecektir.
Senaryo Screenplay: alejandro fadel,
Pablo Trapero’nun Aslan İni ve Carancho’nun
martín maureguı, santıago mıtre, pablo
ardından gelen bu son çalışması, ilk kez
trapero Görüntü Yön. Director of Photography:
Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde
guıllermo nıeto Kurgu Editing: pablo
gösterildi.
trapero & nacho ruız capıllas Müzik Music:
mıchael nyman Oyuncular Cast: rıcardo darın, ▪▪In a highly dangerous Buenos Aires
slum, Julian and Nicolás, two Catholic
jeremıe renıer, martına gusman Yapımcılar
priests and long-standing friends, work
Producers: juan gordon, pablo trapero,
tirelessly to help the locals. Deeply
juan pablo gallı, juan vera, alejandro
respected by the local community, they
cacetta Yapım Production Co.: morena fılms,
take very different paths in their fight
matanza cıne, patagonık, full house Dünya
Hakları World Sales: wıld bunch Türkiye Hakları against corruption and injustice. Between
them is Luciana, an attractive atheist social
Turkish Rights: sinema-tv
worker growing closer to Nicolás, who is
▪▪İki eski arkadaş olan Katolik rahipler Julian slowly losing his faith. The final test of
ve Nicolás, Buenos Aires’in tehlikelerle dolu friendship and faith for Julian and Nicolás
will come when a riot erupts. Following
bir gecekondu mahallesinde yerel halka
Lion’s Den and Carancho, Pablo Trapero’s
yardım etmek için yorulmaksızın çalışır.
latest effort premiered at Cannes in the
Bölge halkının büyük saygı duyduğu ikili,
Un Certain Regard section.
yozlaşma ve adaletsizlikle savaşlarında çok
farklı yollar izlemektedir. İnancını kaybetmek
110’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
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sanatçı ve modeli
EL ARTISTA Y LA MODELO
THE ARTIST AND THE MODEL
7pz.su.
nc
11.00

9sa.tu.
r
13.30

11pe.th.
nc2
16.00

ispanya spaın / 2012 / DCP / Siyah-Beyaz
B&W / 104’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe

teklif ederler. Hayata yeni adım atan genç
kadın ile son günlerini yaşadığını hisseden
yaşlı adam arasında güzel bir ilişki doğar.
Yönetmen Director: fernando trueba Senaryo
Fernando Trueba ve efsanevi Fransız senarist
Screenplay: fernando trueba & jean-claude
Jean-Claude Carrière, yaşamı ve ölümü,
carrıère Görüntü Yön. Director of Photography:
gençliği ve yaşlılığı, dehşet zamanlarında
danıel vılar Kurgu Editing: marta velasco
insanın karşısına çıkan güzelliği arıyor.
Oyuncular Cast: jean rochefort, aıda
▪▪Somewhere in the occupied France of
folch, claudıa cardınale, götz otto, chus
lampreave, chrıstıan sınnıger, martın gamet, 1943, an old sculptor and his wife live in
mateo deluz Yapımcı Producer: crıstına huete a small town not far from the Spanish
border. The 80-year-old sculptor Marc
Yapım Production Co.: fernando trueba p.c.
Cros has long quit working. But one day
Dünya Hakları World Sales: sıx sales
in the street his wife Lea picks up a young
▪▪ 2012 san sebastian en iyi yönetmen best
woman. The couple offer her the chance to
dırector
live in the sculptor’s workshop, and, while
she’s there, to model for what will be the
last work by old Cros. Slowly, a beautiful
▪▪1943’te işgal altındaki Fransa’da, İspanya
relationship is born between the young
sınırına yakın küçük bir kasabada, yaşlı
girl who is just starting out in life and the
bir heykeltıraş ve karısı yaşamaktadır. 80
yaşındaki sanatçı Marc Cros heykel yapmayı old man who senses that his end is near.
Veteran Spanish director Fernando Trueba
bırakalı yıllar olmuştur. Bir gün karısı Lea
and legendary French writer Jean-Claude
sokakta gördüğü genç bir kadını eve getirir.
Carrière search for life and death, youth
Genç kadına atölyede kalmasını ve yaşlı
and old age, and beauty in times of horror.
Cros’un son yapıtına modellik yapmasını
altyazılı Spanish; English & Turkish s.t.

Spanish; English & Turkish s.t.

yarım kalan şarkı
SONG FOR MARION
1pt.mo.
b
19.00

2sa.tu.
r
11.00

5cu.fr.
nc
19.00

ingiltere unıted kıngdom / 2012 / 35 mm /
Renkli Colour / 93’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

basmak… Mutluluğun anahtarı budur. Ama
72 yaşında, yaşlı, utangaç ve huysuz Arthur
için pek öyle sayılmaz. Kanserle boğuşan
Senaryo Screenplay: paul andrew wıllıams
sevgili eşi Marion’ın ısrarlarıyla, sıra dışı
Görüntü Yön. Director of Photography: carlos
yerel bir koroya katılır Arthur. Oğlu James
catalan Kurgu Editing: dan farrell Oyuncular
Cast: terence stamp, vanessa redgrave, gemma ile arası iyi olmayan ve koronun yönetmeni
Elizabeth’in cazibesine karşı koymaya çalışan
arterton, chrıstopher eccleston Yapımcılar
Producers: ken marshall, phılıp moross, jens Arthur, müzikal bir keşifle aradığından
çok daha fazlasını bulacak, hayatı yeniden
meurer, rachel dargavel Yapım Production
sevmeyi öğrenecektir. London to Brighton’ın
Co.: steel mıll pıctures Dünya Hakları World
Sales: entertaınment one fılms ınternatıonal yönetmeni Paul Andrew’nun çektiği, komedi
ve dramın bir araya geldiği bu dokunaklı
Türkiye Hakları Turkish Rights: calınos fılms
film, değişmek için asla geç olmayacağını
kanıtlıyor.
▪▪Aşk, şefkat, saygı ve notaları doğru
Yönetmen Director: paul andrew wıllıams
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▪▪Love, affection, respect, and hitting the
right notes –this is the key to happiness,
but not for the shy, grumpy, 72-year
old Arthur. Reluctantly inspired by his
cancer-stricken, beloved wife, Marion,
Arthur joins a highly unconventional
local choir. At odds with his son James,
and trying to resist the charms of choir

director Elizabeth, Arthur will get more
than he bargains for through a musical
discovery, and learn to love life again.
This tender comedic drama from Paul
Andrew Williams, the director of London
to Brighton, reminds us that it is never late
to change.

YENI BIR BAKIŞ
NEW VISIONS

gizem
MYSTERY
2sa.tu.
f
19.00

9sa.tu.
nc2
16.00

10ça.we.
r
11.00

çin-fransa chına-france / 2012 / DCP /
Renkli Colour / 98’ / Çince; Türkçe altyazılı
Mandarin; Turkish s.t.

genç kadın bir arabanın altında can verir.
Vakayı üstlenen polis memuru olayın kaza
meı feng, yu fan, lou ye Görüntü Yön. Director olmadığından emindir. Cannes’da Belirli Bir
of Photography: zeng jıan Kurgu Editing: sımon Bakış bölümünde ilk gösterimi yapılan film,
Spring Fever / Bahar Sarhoşu’nun başarısının
jacquet Müzik Music: jóhann jóhannsson
izinden gidiyor ve Çinli senarist-yönetmen
& peyman yazdanıan Oyuncular Cast: hao leı,
Lou Ye’nin beş yıllık sansürün ardından
qın hao, qı xı, zu feng, zhu yawen, chang
sinemaya dönüşünü müjdeliyor.
fangyuan, qu yıng Yapımcılar Producers: lou
▪▪The nouveau riche, a double-life and a
ye, chen xı, naı an, krıstına larsen Yapım
resulting crime in China’s megalopolis,
Production Co.: dream author pıctures, les
fılms du lendemaın Dünya Hakları World Sales: Wuhan... Lu Jie has no idea her husband
Yongzhao is leading a double life, until the
wıld bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: bir
day she sees him entering a hotel with a
film
young woman. Her world crumbles –but
▪▪ 2012 tayvan taiwan altın at: en iyi yeni
it’s just the beginning. A few hours later,
oyuncu, en iyi özgün müzik golden horse: best the young woman dies under the wheels
new performer (qi xi), best orıgınal fılm score
of a car. The police officer in charge of
the case refuses to believe her death was
▪▪Yeni zenginler, çifte bir hayat ve sonucunda accidental... Premiering at the opening
of Un Certain Regard in Cannes, Mystery
Çin’in megalopolisi Wuhan’da işlenen
follows the success of Spring Fever, and
bir cinayet… Lu Jie, genç bir kadınla
marks the official return of writer-director
otele girerken gördüğü güne dek kocası
Lou Ye, after five years of censorship.
Yongzhao’nun çifte bir hayat sürdüğünden
habersizdir. Dünyası başına yıkılır ama
bu daha hiçbir şeydir. Birkaç saat sonra
Yönetmen Director: lou ye Senaryo Screenplay:

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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saygın bir aile
YEK KHANEVADEH-E MOHTARAM
A RESPECTABLE FAMILY
31pz.su. 2sa.tu.
nc2
a
21.30
13.30

3ça.we.
f
21.30

iran-fransa ıran-france / 2012 / DCP /
Renkli Colour / 90’ Farsça; İngilizce ve Türkçe

Tahran’dan uzak bir şehir olan Şiraz’da
öğretmenlik yapmak için İran’a döner. Ailevi
ve parasal sorunlar arasında sıkışmış bir
Yönetmen Director: massoud bakhshı Senaryo
halde, ülkesinin artık kendisine tamamen
Screenplay: massoud bakhshı Görüntü Yön.
yabancı olduğunu hisseder. Babasının
Director of Photography: mahdı jafarı Kurgu
ölümünün ve “saygın ailesinin” neye
Editing: jacques comets Oyuncular Cast:
dönüştüğünü keşfinin ardından bir seçim
babak hamıdıan, mehrdad sedıghıan, ahoo
yapmak zorunda kalır.
kheradmand, mehran ahmadı, parıvash
▪ Documentarist Massoud Bakhshi has
nazarıeh Yapımcı Producer: mohammad
afarıdeh, jacques bıdou, marıanne dumoulın inspired from the story of his childhood
Yapım Production Co.: fıroozeı fılm, sıma fılm, after the 1979 revolution, his teenage
years during the war and of his experience
jba productıon Dünya Hakları World Sales:
today in Tehran to tell a modern day Cainpyramıde ınternatıonal
Abel story. Arash is an Iranian academic
who lives in the West. He returns to Iran
▪ Belgeselci yanıyla tanınan Massoud
to teach in Shiraz, a city far from Tehran
Bakhshi son kurmaca filminde, 1979 İslam
where his mother lives. Drawn into a
Devrimi sonrasında geçen çocukluğundan,
savaş yıllarındaki gençliğinden ve günümüz series of domestic and financial dramas,
he faces a country that is now alien to him.
Tahran’ındaki deneyimlerinden esinlenerek
Following the death of his father and the
çağdaş bir Habil-Kabil hikâyesi anlatıyor.
discovery of what his “respectable family”
Filmin kahramanı Arash, Batı’da yaşayan
İranlı bir akademisyendir. Annesinin yaşadığı has become, he is forced to make choices.
altyazılı Persian; English & Turkish s.t.

uyum dersleri
UROKI GARMONII
HARMONY LESSONS
1pt.mo.
r
19.00

6ct.sa.
a
11.00

9sa.tu.
f
13.30

kazakistan-almanya-fransa kazakhstangermany-france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Kazakça; Türkçe altyazılı

▪ 2013 berlin en iyi görüntü best camera

Kazakh; Turkish s.t.
Yönetmen Director: emır baıgazın Senaryo
Screenplay: emır baıgazın Görüntü Yön. Director
of Photography: azız zhambakıyev Kurgu
Editing: emır baıgazın Oyuncular Cast: tımur
aıdarbekov, aslan anarbayev, bagıla kobenova,
mukhtar andassov, anelya adılbekova,
beıbıtzhan muslımov, omar adılov, adlet
anarbekov, daulet anarbekov, nursultan
nurbergenov Yapımcı Producer: anna katchko
Yapım Production Co.: jsc kazakhfılm, the post
republıc halle, rohfılm, arızona prod. Dünya
Hakları World Sales: fılms dıstrıbutıon Türkiye
Hakları Turkish Rights: bir film

▪ Aslan, sınıf arkadaşları tarafından
herkesin önünde küçük düşürülünce
temizlik konusunda takıntılı hale gelmiştir.
Mükemmeliyetçiliği ve bu takıntısı yüzünden,
suç oranının oldukça yüksek olduğu köy
okulunun acımasız dünyasıyla sürekli
mücadele etmek zorunda kalır. Aslan,
okuldaki bütün kötülüklerin kaynağı olarak,
küçük öğrencileri tehdit ederek paralarını alan
ve okuldaki kurulu güç sisteminin parçası
olan çete lideri Bolat’ı görmektedir. Okulunu
bu suçlardan arındırmak niyetiyle, Bolat’a
karşı harekete geçmeye karar verir. Emir
Baigazin’in hepsi amatör oyuncular olan
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öğrencilerle çektiği bu karanlık ve simgesel
ilk uzun metrajı, Berlin’de yarışan ilk Kazak
filmi oldu.
▪▪Following a public humiliation in front
of his classmates, young Aslan begins
to be obsessed by cleanliness. With his
relentless perfectionism, he is in dire
conflict with the tough world of his
high-crime village school in Kazakhstan.
Aslan sees all the evil in the school gang

leader Bolat, who seems to be a part of
the established power system at school,
bullying younger kids to extort money. Out
of good motives to rid his school of crime,
Aslan decides to take action against Bolat...
Employing a cast of non-professional
school kids, the sombre and symbolic
debut feature of director Emir Baigazin
was the first Kazakh film to compete at
Berlin.

hamallar
PEDDLERS
2sa.tu.
f
16.00

6ct.sa.
nc2
11.00

14pz.su.
f
16.00

hindistan ındıa / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 116’ / Hintçe; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Hindi; English & Turkish s.t.

işine giren eski öğretmen Bilkis. Birbirine
değmeyen bu hayatların kesişmesiyle neler
Screenplay: vasan bala Görüntü Yön. Director of olacak? Mumbai sokaklarında takip ettiğimiz
bu karanlık suç filmi 2012 Cannes’da
Photography: sıddharth dıwan Kurgu Editing:
Eleştirmenler Haftası’nda gösterildi.
prerna saıgal Müzik Music: karan kulkarnı
▪▪This is the new Indian cinema; an
Oyuncular Cast: gulshan devaıah, sıddharth
alternative
to Bollywood. Vasan Bala,
menon, krıtı malhotra, nımrat kaur, murarı
who completed his budget via donations
kumar Yapımcı Producer: eros ınternatıonal,
through Facebook, manages to be a
guneet monga, anurag kashyap Yapım
Production Co.: akfpl Dünya Hakları World Sales: promising hope for the independent
Indian cinema. Mac is a wandering
elle drıver
orphan, Ranjit is a rookie police officer
with sexual problems, and Bilkis is a
▪▪Bollywood’a alternatif yeni bir Hindistan
former teacher who gets involved in drug
sineması karşımızdaki. Vasan Bala, eksik
trafficking in order to raise money for her
kalan bütçesini kitle fonlaması yöntemiyle
cancer therapy. What will happen when
bir Facebook kampanyasıyla tamamladığı
ilk filmiyle Hindistan bağımsız sineması için these unconverging lives intersect? This
umut vermeyi başarıyor. Sokaklarda başıboş dark crime thriller set on the streets of
Mumbai was screened at Cannes 2012
takılan yetim çocuk Mac, henüz işinde
Critics’ Week.
yeni, cinsel sorunları olan polis memuru
Ranjit ve kanser tedavisi için uyuşturucu
Yönetmen Director: vasan bala Senaryo

karakuş
BLACKBIRD
4pe.th. 5cu.fr.
f
nc2
11.00
13.30

14pz.su.
b
21.30

kanada canada / 2012 / HDCAM / Renkli
Colour / 107’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
jessup, mıchael buıe, alex ozerov, alexıa
Yönetmen Director: jason buxton Senaryo

fast Yapımcılar Producers: davıd mıller, marc

Screenplay: jason buxton Görüntü Yön. Director

almon, jason buxton Yapım Production Co.: a71

of Photography: stephanıe weber-bıron Kurgu

productıons, story engıne pıctures, festına

Editing: kımberlee mctaggart Müzik Music: asıf lente productıons Dünya Hakları World Sales:
ıllyas & shehab ıllyas Oyuncular Cast: connor

fılms boutıque

▪▪ 2012 toronto en iyi ilk kanada filmi best
debut canadıan feature

▪▪ 2012 atlantic film festival (kanada canada)
en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo best
feature, best dırector, best screenwrıter

▪▪ 2012 vancouver en iyi kanada filmi best
canadıan feature

▪▪Korku kültürü ve sanal kimlikler
buluştuğunda sonuç felaket olur; Sean’un
başına geldiği gibi. Kafka okuru genç
Sean, Kanada’da küçük bir kasabanın
uyumsuz gotik öğrencilerindendir. Okul
arkadaşlarının sürekli baskısından kendini
korumaya çalışırken, internet üzerinden
birini ölümle tehdit etmiş olur. Sonunda
tutuklanır, ıslahevine konur, medya ve
yetkililer tarafından Columbine benzeri bir
silahlı katliam planladığı iddiasıyla haksız
yere suçlanır. Paranoyanın kol gezdiği kasaba

halkı tarafından dışlanan Sean’ın tek umudu
lekeli imajını düzeltmek ve masum olduğunu
popüler kız arkadaşı Deanna’ya kanıtlamaktır.
▪▪When bullying, culture of fear and
online presence collide, the outcome is
tragedy and prisons that we create for
ourselves. Troubled and resistant, Kafkareading teen Sean is the goth misfit of
school in a rural town in Canada. Seeking
to protect himself from his bullying
college mates, he issues a death threat
during an online chat. Soon, he is arrested
and falsely accused by the media and
the authorities of planning a Columbine
shooting scenario. Ostracised by the
paranoia-infected townsfolk, Sean’s only
hope is to overcome his dark image
and prove his innocence to his popular
girlfriend Deanna.

belalı mahalle
ILL MANORS
30ct.sa. 2sa.tu.
nc2
r
21.30
13.30

5cu.fr.
f
19.00

ingiltere unıted kıngdom / 2012 / DCP
Renkli Colour / 121’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

bir şey düşünmeyen Chris, umutsuzca
seks tacirlerinden kaçan Katya, doğru olanı
yapmaya çalışan Aaron... Temposunu aksiyon
Screenplay: ben drew Görüntü Yön. Director of
ve müzikten alan bu benzersiz suç gerilimi,
Photography: gary shaw Kurgu Editing: hugh
ödüllü İngiliz rap sanatçısı, besteci-şarkıcı
wıllıams, davıd freeman, sotıra kyrıacou,
ve oyuncu Ben Drew’un (nam-ı diğer Plan B)
farrah drabu Müzik Music: plan b & al shux
merakla beklenen ilk yönetmenlik denemesi.
Oyuncular Cast: rız ahmed, ed skreın, natalıe
▪▪Six disparate lives, all struggling to
press, anouska mond, lee allen, jo hartley,
lee whıtlock, dannıelle brent, martın serene survive the circles of violence –real things,
real people, and real world... Kirby, an
Yapımcı Producer: atıf ghanı Yapım Production
ex-dealer; Ed, a mindless thug who has
Co.: aımımage & ıce Dünya Hakları World Sales:
lost his phone; junky Michelle who is just
banksıde fılms
looking for her next hit. Chris is hell-bent
▪▪ 2012 dinard en iyi görüntü best
on revenge and Katya is desperately trying
cınematography
to escape sex traffickers, while Aaron just
tries to do the right thing. A unique crime
thriller through action and music, Ill
▪▪Şiddet sarmalında tutunmaya çalışan
Manors is the highly anticipated directorial
birbirinden farklı altı hayat; gerçek şeyler,
debut by Ben Drew (aka Plan B), awardgerçek insanlar ve gerçek dünya… Eski
winning British rapper, singer-songwriter
torbacı Kirby, telefonunu kaybeden ruhsuz
and actor.
zorba Ed, bir sonraki vuruşunun peşindeki
müptela Michelle… Ve intikamından başka
Yönetmen Director: ben drew Senaryo
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lucıa’dan sonra
DESPUÉS DE LUCÍA
AFTER LUCIA
10ça.we. 13ct.sa. 14pz.su.
nc2
r
nc
16.00
11.00
19.00
meksika mexıco / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 103’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe

ve yabancısı oldukları büyük şehre ayak
uydurmakta zorlanırlarken Alejandra,
Roberto’dan daha çabuk toparlanır.
Yönetmen Director: mıchel franco Senaryo
Ama kısa süre sonra sınıf arkadaşlarının
Screenplay: mıchel franco Görüntü Yön.
kıskançlık, şehvet, öfke ve acımasızlığı onu
Director of Photography: chuy chavez Kurgu
zorda bırakacaktır. Okulda giderek artan
Editing: mıchel franco & antonıo brıbıesca
zorbalık ve şiddetten babasına bahsetmeye
Oyuncular Cast: tessa la gonzales, hernán
mendoza, gonzálo vega sısto, tamara yazbek çekinen Alejandra’nın sessizliği ve içe
dönüklüğü giderek feci bir kaderi çağıracaktır.
bernal, paco rueda, paloma cervantes, juan
Meksika’nın Oscar adayı Lucia’dan Sonra,
carlos berruecos, dıego canales, carmen
Michel Franco’nun ilk filmi Daniel and
beato, humberto busto Yapımcılar Producers:
Ana’nın başarısının izinden gidiyor.
mıchel franco, marco polo, constandse,
▪▪Six months after the death of his wife,
elías menassé, fernando rovzar Yapım
Lucia, in a car accident, Roberto and his
Production Co.: pop fılms, lemon fılms,
teenage daughter Alejandra set off from
fılmadora nacıonal, strombolı fılms Dünya
Vallarta for a fresh start in Mexico City.
Hakları World Sales: mk2
Unable to cope with their grief and the
▪▪ 2012 cannes en iyi film – belirli bir bakış best pace of the unfamiliar big city, Alejandra
fılm – un certaın regard
finds herself on her feet more easily than
▪▪ 2012 chicago jüri özel ödülü specıal jury
Roberto, but very soon, she arouses basic
prıze
instincts –jealousy, lust, rage, cruelty– in
▪▪ 2012 san sebastian özel mansiyon specıal
her classmates. Ashamed and unable to
mentıon
tell her father about the escalating bullying
and violence at school, Alejandra’s silence
and introversion ultimately takes a
▪▪Roberto, karısı Lucia’nın trafik kazasında
dreadful toll. Mexico’s Oscar submission,
ölmesinden altı ay sonra kızı Alejandra’yla
After Lucia follows the success of Michel
yeni bir başlangıç için Vallarta’dan başkent
Mexico City’e taşınır. Yaslarıyla başa çıkmakta Franco’s debut feature Daniel and Ana.
altyazılı Spanish; English & Turkish s.t.

nur
NOOR
12cu.fr. 13ct.sa.
f
nc2
13.30
16.00
pakistan-fransa-türkiye pakıstan-franceturkey / 2012 / DCP / Renkli Colour / 78’
Urduca-Pencapça; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Urdu-Panjabi; English & Turkish s.t.

explore pakıstan Dünya Hakları World Sales:
wıde management

Yönetmenler Directors: çağla zencirci &
guıllaume gıovanettı Görüntü Yön. Director of

▪▪ 2012 dieppe (fransa france) büyük ödül grand

Photography: jacques ballard Kurgu Editing:

prıx

trıstan meunıer & mıchko netchak Katılanlar

▪▪ 2012 bogota en iyi kurmaca film best fıctıon

Participants: noor, uzma alı, baba muhammad,

fılm

gunga saeen, mıthu saeen Yapımcılar

▪▪ 2012 roma rome jüri özel mansiyonu specıal

Producers: crıstıne aspertı & svetlana novak

jury mentıon

Yapım Production Co.: c’est au 4, c’est au 3,

▪▪Nur erkek olmak istiyor. Artık Pakistan’ın
trans cemiyeti Kuşraların bir parçası değil.
Ve onlardan biriyle yaşadığı aşkı tamamen
geride bıraktı. Şimdi bir kamyon süsleme
merkezinde bir erkek işi yapıyor ve kararını
vermiş: Onu olduğu gibi kabul edecek bir
kız bulacak. Kamyonla Pakistan’a yaptığı
yolculuk boyunca Nur kendini oynuyor ve
sadece kendi olmak istiyor. İlk kez 2012
yılında Cannes Film Festivali’nin yan
bölümü ACID’de gösterilen bu film fiziksel
görünümler ve sosyal kodların derinlerine
iniyor ve “erkek olma”nın anlamını
sorguluyor.
▪▪Noor wants to be a man. He doesn’t

belong anymore to the Khusras, Pakistan’s
transgender community. And he is
definitely done with the love story he
had with one of them. Now, he is doing a
man’s job in a Truck Decoration Center
and he has made up his mind: he will find
a girl who will accept him as he is... On a
journey through Pakistan on a truck, Noor
plays himself and just wants to be himself.
First screened in the ACID sidebar of the
Cannes Film Festival in 2012, this debut
feature inspects deeper than physical
appearance or social codes, while it
queries what it means “to be a man.”

ayakçı
CHALÁN
GOFER
31pz.su. 1pt.mo.
nc2
r
19.00
11.00

6ct.sa.
f
13.30

meksika mexıco / 2012 / DCP / Renkli Colour
60’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe altyazılı

farklı olması gerektiğine karar verir. Patronu
metresini öldüresiye dövdüğünde Alan
Yönetmen Director: jorge mıchel grau Senaryo kadını hastaneye götürür. Yaptığı iyilik cezasız
kalmaz elbette, ama yine de, en sonunda
Screenplay: edgar san juan padılla Görüntü
dizginleri ele alacaktır. We Are What We Are /
Yön. Director of Photography: alberto anaya
Kan Kokusu’nun yönetmeninin bu son filmi,
Kurgu Editing: mıguel schverdfınger Müzik
yozlaşmaya rağmen hayatta kalmaya dair bir
Music: pascual reyes Oyuncular Cast: noé
ibret öyküsü anlatıyor.
hernández, juan carlos remolına, arı
▪▪Alan’s daily life as a driver and “dobrıckman, luıs cárdenas, marco antonıo
argueta, antonıo zúñıga Yapımcılar Producers: all” assistant to a federal senator entails
enduring the anger and arrogance of
vérónıca novelo, jaye galıcot Yapım
his superior; suffering the contempt of
Production Co.: fılm tank Dünya Hakları World
the senator’s bodyguards, and, above
Sales: fılm tank
all, cleaning up all traces of his boss’
▪▪ 2012 karadağ montenegro en iyi erkek
misbehaviour. Today, however, Alan has
oyuncu best actor
decided that things will be different. When
the senator brutally beats his mistress,
Alan takes her to the hospital. Doing the
▪▪Bir senatörün şoförlüğünü ve her tür
right thing will get him into trouble, but
ayak işini yapan Alan, patronunun bitmek
he will finally take matters in his own
bilmeyen öfkesi ve kibrine de katlanır;
hands. The latest film from the director
senatörün korumalarının aşağılamalarını
of We Are What We Are tells a story of
sineye çeker ve hepsinin ötesinde
survival during times of corruption.
patronunun arkasını temizlemek zorunda
kalır. Ancak nasıl olduysa bugün her şeyin
Spanish; English & Turkish s.t.
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vardır. Fakat onlarda ikisinden de yoktur. Yine
de rüyalarına doğru yola çıkarlar.
▪▪Iraq in the early 1990s was a devastating
land to survive in. But there is another
side when we think of Iraq, other than war
or Saddam Hussein –hope. Inspired from
director Karzan Kader’s own childhood,
this is a story about two homeless brothers
–Zana and Dana– two homeless Kurdish

seni gördüğümde
WHEN I SAW YOU
1pt.mo.
b
11.00

7pz.su.
f
11.00

13ct.sa.
nc2
19.00

filistin-ürdün-yunanistan-birleşik arap
emirlikleri palestıne-jordan-greece-uae
2012 / 35 mm / Renkli Colour / 93’ / Arapça;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Arabic; English &
Turkish s.t.
Yönetmen Director: annemarıe jacır Senaryo
Screenplay: annemarıe jacır Görüntü Yön.
Director of Photography: helene louvart Kurgu
Editing: annemarıe jacır & panos voutsaras
Müzik Music: kamran rastegar Oyuncular
Cast: mahmoud asfa, ruba blal, saleh bakrı,
fıras w. taybeh, alı elayan, ruba shamshoum,
ahmad srour, anas algaralleh, waleed
ramahı Yapımcı Producer: ossama bawardı
Yapım Production Co.: phılıstıne fılms, lamma
shoftak llc Dünya Hakları World Sales: the
match factory

▪▪Bazı insanlar insanları takip eder, bazıları
ise güneşi. İnsan ruhu sınır tanımaz. Ürdün,
1967. Dünya değişimin kucağında kıpır kıpır,
oysa o sıralarda on binlerce mülteci Filistin
sınırından geçmektedir. Ghaydaa ve on bir
yaşındaki oğlu Tarık da onlar arasındadır.
“Geçici” bir mülteci kampına yerleştirilmiş,
dönecekleri günü beklemektedirler. Tuhaf ve

sınır tanımayan biri çocuk olan Tarık, babasını
aramak amacıyla özgürlüğün peşinde
evden kaçar. Annemarie Jacir’in Bu Denizin
Tuzu’nun ardından gelen ikinci uzun metrajlı
filmi, Huffington Post’a göre “sinemasal bir
şiir; güzel, yeni ufuklar açan, son derece
dokunaklı bir film.”
▪▪Some people follow the masses, others
the sun. The human spirit knows no
borders. Jordan, 1967. The world is
alive with change as tens of thousands
of refugees pour across the border from
Palestine –Ghaydaa and her 11-year-old
son Tarek are amongst them. Placed in
a “temporary” refugee camp, they wait
for the day they will return. Eccentric
and unbounded, Tarek runs away from
home in a search for freedom. Following
the success of Salt of this Sea, Annemarie
Jacir’s second feature film is “cinematic
poetry; beautiful, groundbreaking and
deeply, deeply moving,” according to
Huffington Post.

neredesin süpermen?
BEKAS
8pt.mo. 9sa.tu.
r
nc2
11.00
19.00

13ct.sa.
f
21.30

isveç-finlandiya-ırak sweden-fınland-ıraq
2012 / DCP / Renkli Colour / 92’ / Kürtçe;
Türkçe altyazılı Kurdish; Turkish s.t.
▪▪1990’lı yılların başında Irak hiç de
yaşanacak bir ülke değildi. Fakat Irak’ın
savaş ve Saddam Hüseyin dışında bir yüzü
Screenplay: karzan kader Görüntü Yön.
daha var, o da umut. Yönetmen Karzan
Director of Photography: johan holmquıst
Kader’in kendi çocukluğundan esinlendiği
Kurgu Editing: sebastıan rıngler & mıchal
leszczylowskı Müzik Music: juhana lehtınıemı bu film iki evsiz kardeşin hikâyesini anlatıyor.
Zana ve Dana, şehrin ilk sinemasında
Oyuncular Cast: zamand taha, sarwal fazıl
Süpermen’i izleyen ve Amerika’ya gitmeye
Yapımcı Producer: sandra harms Yapım
karar veren evsiz, Kürt kardeşler. Amerika’ya
Production Co.: sonet fılm ab, helsınkı fılmı
vardıklarında Süpermen tüm sorunlarını
oy, dramatıska ınstıtutet, fılm ı väst Dünya
çözecek, hayatlarını kolaylaştıracak ve başta
Hakları World Sales: trustnordısk Türkiye
Saddam olmak üzere tüm kötü adamları
Hakları Turkish Rights: bir film
cezalandıracaktır. Amerika’ya gidebilmek için
▪▪ 2012 dubai izleyici ödülü audıence award
ise pasaport, para ve bolca şansa ihtiyaçları
Yönetmen Director: karzan kader Senaryo

boys who see Superman in the city’s first
cinema and decide to go to America.
Once they get there Superman can solve
all their problems, make their lives easy
and punish the evil guys –with Saddam
at the top of the list. To get there, they
need passports, money and a lot of luck.
Unfortunately they have neither, but they
still start the journey towards their dream.

malları ver
GIMME THE LOOT
2sa.tu.
f
21.30

5cu.fr.
r
11.00

6ct.sa.
nc2
13.30

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 81’
İngilizce; İngilizce ve Türkçe altyazılı English;
English & Turkish s.t.

sanatçının tek seçenekleri hiç durmamaktır.
Yakıcı güneş altında fırtına gibi geçen iki yaz
günü, şehrin en büyük graffiticileri olma
Screenplay: adam leon Görüntü Yön. Director
yolunda karaborsadan aldıkları sprey boyalar
of Photography: jon mıller Kurgu Editing:
ile yasadışı içkiler, çalıntı spor ayakkabılar,
morgan faust Müzik Music: nıcholas brıtell
ip üstünde soygunculuk ve zengin bir kızın
Oyuncular Cast: tashıana washıngton, ty
gerdanlığı arasında soluk soluğa ilerler.
hıckson, meeko, zoe lescaze, sam soghor,
▪▪Set to powerful soul music, hip hop
melvın mogolı, joshuo rıvera, greyson
“gordo” cruz, adam metzger, dane martınez attitude, and breathtaking art, Gimme the
Loot tells the story of a platonic couple on
Yapımcı Producer: domınıc buchanan &
an epic urban adventure. Malcolm and
jamund washıngton Yapım Production Co.:
seven for ten Dünya Hakları World Sales: urban Sofia, two determined teens from the
Bronx, are the ultimate graffiti-writers.
dıstrıbutıon ınternatıonal
When a rival gang buffs their latest
▪▪ 2012 sxsw (austin) en iyi kurmaca film best
masterpiece, they must hatch a plan to
narratıve fılm
get revenge by tagging an iconic NYC
landmark. These incredibly talented young
▪▪Soul müzik, hip hop ve sanatın nefes kesici artists have little choice except to keep
bileşimiyle yola çıkan Malları Ver, destansı bir moving forward. So over the course of two
şehir macerasının merkezindeki platonik bir whirlwind, sun-soaked summer days, they
çiftin hikâyesini anlatıyor. Malcolm ve Sofia, travel through black market spray cans,
illicit bodegas, stolen sneakers, a high wire
Bronx’tan iki şöhretli, graffitici gençtir. Son
başyapıtları rakip çete tarafından bozulunca, heist, and a beautiful, rich girl’s necklace
on their way to becoming the biggest tag
intikam olarak New York’un en önemli
writers in the city.
simgelerinden birine “izlerini” bırakmayı
planlarlar. İnanılmaz yetenekli bu iki genç
Yönetmen Director: adam leon Senaryo

fidye
KAPRINGEN
A HIJACKING
2sa.tu.
a
11.00

3ça.we. 14pz.su.
f
r
19.00
21.30

danimarka denmark / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 99’ / Danca; Türkçe altyazılı Danish;
Turkish s.t.

Yönetmen Director: tobıas lındholm Senaryo
Screenplay: tobıas lındholm Görüntü Yön.
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dolarlık fidye talebinin ardından, nakliye
şirketinin başkanıyla Somalili korsanlar
arasında sinsi bir ölüm kalım mücadelesi
gudnadottır Oyuncular Cast: pılou asbæk,
søren mallıng, dar salım Yapımcılar Producers: başlar. Thomas Vinterberg’in Submarino ve
Onur Savaşı adlı filmlerinin başarılı senaristi
tomas radoor & rené ezra Yapım Production
Tobias Lindholm’un ikinci yönetmenlik
Co.: nordısk fılm productıon Dünya Hakları
denemesi.
World Sales: trustnordısk aps Türkiye Hakları
▪▪This is as realistic as piracy on high seas
Turkish Rights: calınos fılms
gets: Filmed in secret in the Indian Ocean
▪▪ 2012 selanik thessalonıkı en iyi film, fıprescı on a freighter which had been previously
ödülü best feature, fıprescı prıze
hijacked and starring a real professional
▪▪ 2012 abu dhabi özel mansiyon, en iyi erkek
negotiator. A Hijacking is a psychological
oyuncu-yeni ufuklar specıal mentıon, best
drama that follows the cargo ship MV
actor–new horızons (s. malling)
Rozen in the Indian Ocean. Heading
for harbour, the freighter is hijacked by
Somali pirates, and its crew taken hostage.
▪▪Açık denizlerde korsanlığın geldiği son
With the demand for a ransom of millions
durum kadar gerçekçi bir film: Fidye, Hint
Okyanusu’nda gizlice çekilmiş, üstelik daha of dollars, unfolds a cynical game of
önce gerçekten kaçırılmış bir yük gemisinde life and death between the CEO of the
shipping company and the Somali pirates.
ve başrolünde gerçek bir profesyonel
This is the second directing effort for
arabulucuyla… Fidye, Hint Okyanusu’nda
Tobias Lindholm who was commended for
kargo gemisi MV Rozen’ın seyrinde giden
his writing work on Thomas Vinterberg’s
psikolojik bir dram. Limana doğru yol alan
Submarino and The Hunt.
gemi, Somalili korsanlar tarafından kaçırılır
ve mürettebatı rehin alınır. Milyonlarca
Director of Photography: magnus jønck Kurgu
Editing: adam nıelsen Müzik Music: hıldur

son
HAYUTA VE BERL
EPILOGUE
10ça.we. 11pe.th. 12cu.fr.
nc2
nc
f
19.00
16.00
21.30
israil ısrael / 2012 / DCP / Renkli Colour
96’ / İbranice; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Hebrew; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: amır manor
Senaryo Screenplay: amır manor
Görüntü Yön. Director of Photography: guy raz
Kurgu Editing: ırıs ozer Müzik Music: ruth
dolores weıss Oyuncular Cast: yosef carmon,
rıvka gur, efrat ben zur, ıtay turgeman,
shaı avıvı, natan zehavı, yaron brovınskı,
hagar ben asher, rotem keınan,
efrat avıv Yapımcı Producer: assaf amır
Yapım Production Co.: norma productıons
Dünya Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon
ınternatıonal

▪▪ 2012 kudüs jerusalem en iyi erkek oyuncu
(y. carmon), en iyi kadın oyuncu (r. gur)
best actor, best actress

▪▪ 2012 selanik thessalonıkı en iyi senaryo,
jüri özel ödülü, izleyici ödülü best screenplay,
specıal jury prıze, audıence award

▪▪ 2012 tokyo büyük ödül grand prıze

▪▪Yalnızsanız ve gerçeklerin farkına yeni
vardıysanız, hayatınızın son evresi
kesinlikle çekilmez olacaktır. Yaşlı çift
Hayuta ile Berl, günümüz İsrail’ine ve
çevrelerindeki sosyal değişime uyum
sağlamakta zorlanmaktadır. Yıllar süren
mücadelenin ardından komün hayallerinden
ve refah içinde bir İsrail kurmayı amaçlayan
devrim hedeflerinden vazgeçmeyi
reddederler. Gerçeğin farkına vardıkları
sıkıntılı bir gece, son bir yolculuk için
evlerinden ayrılırlar. Senarist ve yönetmen
Amir Manor’un bu ilk uzun metrajlı filmi,
bir çiftin mahrem portresini çizerken
tüketim ve bürokrasi çarkları içinde
yabancılaşmış ve körleşmiş bir toplumu
da anlatıyor.
▪▪When solitude and disillusionment
combine, the realisation of the final
stage of your life is indisputably painful.
Hayuta and Berl, an elderly couple, find it
hard to adjust to today’s Israel and to the

social changes surrounding them. After
years of struggle, the two refuse to let go
of their communal dreams, and of their
revolutionary plans to build a welfare
state in Israel. During a night of painful
disillusionment, the two decide to leave

their apartment for a last journey. The
debut feature film of writer-director Amir
Manor, Epilogue is simultaneously the
intimate portrait of a couple and a film
about a society blinded and alienated by
consumption and despicable bureaucracy.

ayıcık
TEDDY BEAR
7pz.su.
f
16.00

10ça.we. 13ct.sa.
nc2
nc
11.00
13.30

danimarka denmark / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 92’ / Danca-İngilizce; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Danish-English; English &

henüz adım atmamıştır. Amcası Taylandlı
bir kızla evlenince onun da aşk arayışı başlar
ve şansını bu işlerin daha kolay olabileceğini
Yönetmen Director: mads matthıesen Senaryo
düşündüğü Tayland’ın Pattaya bölgesinde
Screenplay: mads matthıesen & martın
zandvlıet Görüntü Yön. Director of Photography: denemeye karar verir. Ancak kendi adına
laust trıer mørk Kurgu Editing: adam nıelsen ilk gerçek kararını aldığı bu yol zorluk ve
sıkıntılarla doludur.
Müzik Music: sune martın Oyuncular Cast:
▪▪No matter how buff one’s body is,
kım kold, elsebeth steentoft, lamaıporn
the need for love is perpetual, just like
sangmanee hougaard, davıd wınters, allan
mogensen, sukunya mongkol, barbara zatler with Dennis, a painfully shy 38-year-old
bodybuilder, who lives with his mother.
Yapımcı Producer: morten kjems juhl Yapım
The bonds with his mother are so very
Production Co.: sf fılmproductıon, beofılm
strong that their relationship is unhealthy,
Dünya Hakları World Sales: vısıt fılms
and Dennis has not had quite the chance
▪▪ 2012 sundance en iyi yönetmen best dırector to break onto being a real grown-up. His
quest for love begins when his uncle
marries a girl from Thailand, and Dennis
▪▪Vücudu ne kadar yapılı olursa olsun bir
decides to try his own luck on a trip to
insanın aşka ihtiyacı bakidir; tıpkı annesiyle
Pattaya in Thailand, as it seems that love is
yaşayan, 38 yaşındaki aşırı çekingen
easier to find there. However, his first real
vücut geliştirmeci Dennis gibi... Dennis,
attempt at making his own decisions will
annesiyle sağlıksız denebilecek kadar yakın
be difficult and painful.
olduğundan gerçek anlamda yetişkinliğe
Turkish s.t.

kurt çocuk
NEUK-DAE-SO-NYUN
A WEREWOLF BOY
2sa.tu.
nc
16.00

4pe.th. 6ct.sa.
f
r
21.30
13.30

güney kore south korea / 2012 / DCP /
Renkli Colour / 122’ / Korece; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Korean; English & Turkish s.t. Hakları World Sales: cj entertaınment
▪▪Vücut sıcaklığı 46ºC, gri gözlü, dişleri jilet
gibi keskin… Tehdit edilince bir canavara
dönüşen kurt çocuk, dünyaya nasıl uyum
of Photography: choı sang-muk Kurgu Editing:
sağlayacağını ona öğreten suskun bir genç
nam na-young Müzik Music: shım hyun-jung
Oyuncular Cast: song joong-kı, park bo-young, kıza âşık olur. Yıllar sonra, kız artık yaşlı bir
kadın olmuş ama çocuğun vahşi gözlerinin
yoo yeon-seok Yapımcı Producer: kım su-jın
Yapım Production Co.: bıdangıl pıctures Dünya hayalini ve hayvansı davranışlarını aklından
Yönetmen Director: jo sung-hee Senaryo

Screenplay: jo sung-hee Görüntü Yön. Director
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yeni bir bakış
new vısıons

yeni bir bakış
new vısıons

çıkaramamıştır. Yanında olabilmek uğruna
kendi hayatını tehlikeye atan çocuğu
kurtarmak için gitmiş ve uzaklaşırken
ona söz vermiştir: “Bekle beni. Senin için
döneceğim.”
▪▪Body temperature 46ºC, gray eyes,
razor-sharp teeth... A werewolf boy, who
turns into a beast when threatened, falls in
love with a reticent young girl who teaches

him ways to adjust to the world. The girl,
now an old woman, has never been able
to purge the images of his wild eyes and
animal-like behavior from her mind. She
recalls in order to save the life of the boy
who risked his to be by her side, she left
him with a promise: “Wait for me. I’ll
come back for you.”

vıllegas
8pt.mo. 9sa.tu.
f
nc2
21.30
13.30

13ct.sa.
r
19.00

arjantin-hollanda-fransa argentına-the
netherlands-france / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 98’ İspanyolca; İngilizce ve Türkçe

dağınık ve başıboştur. Esteban her zaman
“güvenli yolu”, Pipa da “alternatif” olanı
tercih ederken, karşı karşıya gelmeleri
Yönetmen Director: gonzalo tobal Senaryo
kaçınılmazdır. Yolculukları birbirleriyle
Screenplay: gonzalo tobal Görüntü Yön.
çatıştıkları, duyguların yoğunlaştığı bir
Director of Photography: lucas gaynor Kurgu
maceraya dönüşür. Geçmişin ağırlığını
Editing: delfına castagnıno Müzik Music:
hissederlerken bir dönemin de sonuna
nacho rodríguez baıguera Oyuncular Cast:
esteban lamothe, esteban bıglıardı, maurıcıo geldiklerini fark edeceklerdir.
▪▪Writer-director Gonzalo Tobal’s debut
mınettı, paula carruega, lucía cavallottı,
feature features two of Argentina’s most
maría ınés aldaburu Yapımcı Producer:
celebrated actors as two cousins, Esteban
benjamín domenech, santıago gallellı,
and Pipa, who have to drive together to
juan vıllegas Yapım Production Co.: reı cıne,
their grandfather’s funeral in the small
tresmılmundos cıne, pbk cıne, nfı prod.,
cıné-sud promotıon Dünya Hakları World Sales: inland town of Villegas, their childhood
village. Esteban has settled down with a
urban dıstrıbutıon ınternatıonal
regular job and a fiancée, whereas Pipa is
scruffy, always lost, the black sheep of the
▪▪Senarist ve yönetmen Gonzalo
family. As they travel the road to Villegas,
Tobal’ın bu ilk uzun metrajlı filminin
each of them faces up to the challenges
kahramanları, iki kuzen rolünü üstlenen,
of adulthood in his own way, and the trip
Arjantin’in en ünlü oyuncuları. Esteban
soon becomes an intense journey full of
ve Pipa, büyükbabalarının cenazesi için
conflict and emotions, punctuated by the
çocukluklarının geçtiği küçük kasaba
reunions, the weight of the past and the
Villegas’a doğru yola çıkar. Esteban’ın
end of an era.
düzenli bir işi ve bir nişanlısı vardır;
ailenin kara koyunu Pipa ise her daim
altyazılı Spanish; English & Turkish s.t.

göç
ALYAH
8pt.mo. 9sa.tu.
nc2
nc
21.30
19.00

10ça.we.
f
13.30

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
90’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
French; English & Turkish s.t.
Görüntü Yön. Director of Photography: davıd
Yönetmen Director: elıe wajeman Senaryo

chızallet Kurgu Editing: françoıs quıqueré

Screenplay: elıe wajeman & gaëlle macé

Oyuncular Cast: pıo marmaï, cédrıc kahn, adèle

göç olgusunu inançları nedeniyle değil kaçma
ihtiyacıyla hayata geçirmeyi sorguluyor.
▪▪Do family and new beginnings always
wınlıng, mar sodupe, aımé vaucher Yapımcı
have to clash? Parisian Alex sells hash to
Producer: lola gans Yapım Production Co.: 24
maintain his petty bourgeois lifestyle. His
maı productıons, les fılms pelléas Dünya
older brother Isaac has eventually become
Hakları World Sales: rezo fılms
a financial and emotional burden for him.
So, when his cousin tells him that he is
▪▪Aile ilişkileri ile yeni başlangıçlar hep
opening a restaurant in Tel Aviv, Alex
birbirleriyle çakışmak zorunda mıdır?
imagines beginning a new life there. But,
Parisli Alex esrar satarak sıradan burjuva
that would mean saying goodbye to his
bir yaşam sürer. Ağabeyi Isaac ise maddi
beloved Paris and friends. Torn between
ve manevi açıdan giderek kendisine yük
alyah (immigration to Israel), his drug
olmaktadır. Kuzeni Tel-Aviv’de bir restoran
deals, his complex love life and destructive
açacağını söylediğinde Alex orada yeni bir
brother, Alex has to find his own path.
hayat kurabileceğini düşünür; ancak sevgili
Premiering in the Directors Fortnight at
Paris’ine ve arkadaşlarına veda etmek
zorundadır. Alyah (İsrail’e göç) ile esrar satışı, Cannes, Alyah originates from an idea of
karmaşık aşk hayatı ve yıkıcı ağabeyi arasında looking into alyah as an occurrence that is
done not because of ideology or religion,
kalan Alex kendi yolunu çizmek zorundadır.
but simply to run away.
Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü
bölümünde ilk gösterimi yapılan film, İsrail’e
haenel, guıllaume gouıx, sarah le pıcard,

davıd geselson, olıvıer desautel, jean-marıe
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liderin gülüşü
IL SORRISO DEL CAPO
THE SMILE OF THE LEADER
5cu.fr.
b
21.30

8pt.mo.
b
11.00

italya ıtaly / 2012 / DigiBeta / Renkli ve
Siyah-Beyaz Colour and B&W / 73’
İtalyanca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Italian;
English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: marco bechıs Senaryo
Screenplay: marco bechıs & gıgı rıva Kurgu
Editing: marco bechıs & ıacopo patıerno
Yapımcı Producer: marco bechıs Yapım
Production Co.: ıstıtuto luce cınecıtta, karta
fılm Dünya Hakları World Sales: raı trade

▪▪Luce Arşivi’nin derinliklerinde bir hazine
yatıyor: Arşivde faşizmin kurduğu uzlaşım
yaratma mekanizmasına ışık tutan sayısız
görüntü ve çekim bulunuyor. Kendi liderini
ve onun felsefesini yücelten bu rejim, genç
erkek ve kızları iyi faşist yurttaşlar olarak
yetiştirmenin dışında uluslararası dengeyi
tutturmanın elzem olduğu bir ulus imajı
yaratmıştı. Bunu başarmak için Mussolini
Luce Enstitüsü’nü kurmuştu. Yönetmen
Marco Becchis belgeselci köklerine geri

dönüp bu arşivden görüntüler, sesler
ve klipler kullanarak İtalyan babasının
zamanında anlattığı faşist İtalya’nın
manzarasını yeniden inşa ediyor.
▪▪Deep inside the Archivio Luce, lie
conserved images and footage that shed
light on the mechanisms behind the
consensus-creating factory that was set in
motion by Fascism. Just like the regime
prepared young boys and girls to become
good Fascist citizens, it also constructed
the image of a nation crucial to maintain
international equilibrium, as it glorified
its leader and his philosophy. In order
to do so, Mussolini founded the Istituto
Luce. Returning to his documentary roots,
Marco Becchis uses these archival images,
sounds, and clips to re-construct an image
of Fascist Italy narrated by his Italian
father.

bir şarkının peşinde
SEARCHING FOR SUGAR MAN
1pt.mo.
a
21.30

2sa.tu.
b
13.30

6ct.sa.
b
21.30

isveç-ingiltere sweden-unıted kıngdom /
2012 / 35 mm / Renkli Colour / 85’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
▪▪ 2012 tribeca izleyici ödülü audıence award
Yönetmen Director: malık bendjelloul

▪▪ 2012 moskova moscow en iyi belgesel best

Görüntü Yön. Director of Photography: camılla

documentary

skagerström Kurgu Editing: malık bendjelloul

▪▪ 2012 atina athens en iyi belgesel best

Müzik Music: sıxto rodrıguez Katılanlar

documentary

Participants: sıxto rodrıguez, eva rodrıguez,

▪▪ 2012 durban izleyici ödülü audıence award

steve segerman, dennıs coffey, mıke

▪▪ 2012 los angeles izleyici ödülü audıence

theodore, dan dımaggıo, jerome ferrettı,

award

steve rowland Yapımcı Producer: sımon chınn

▪▪Bir Şarkının Peşinde müzik aşkını,
sözleri içinize işleyen şarkıların tutkusunu
hissettiren bir film. 60’ların sonunda
World Sales: protagonıst pıctures Türkiye
Detroit’te bir barda keşfedilir Rodriguez.
Hakları Turkish Rights: bir film
Kendi kuşağının en büyük sanatçılarından biri
▪▪ 2013 oscar en iyi belgesel best documentary
olacağına inanan yapımcıları ona bir albüm
▪▪ 2012 sundance jüri özel ödülü; izleyici ödülü kaydeder. Albüm çok ses getirir sahiden,
specıal jury prıze; audıence award
ancak sahnede intihar ettiği söylentileriyle
Yapım Production Co.: red box fılms, passıon
pıctures, canfıeld pıctures Dünya Hakları
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ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

ortadan kaybolan Rodriguez’e gerçekte ne
olduğunu kimse bilmez. Yönetmen Malik
Bendjelloul ilk filminde Güney Afrika’da bir
özgürlük simgesine dönüşen Rodriguez’i
onun gibi gizemli ve şiirsel bir biçimde arıyor.
Bu benzersiz film, eski zaman müzikleriyle
umut dolu bir yeniden buluşma hikâyesi
anlatıyor.
▪▪Searching For Sugar Man is a passionate
film about the love of music. Rodriguez
is discovered at a bar in Detroit in the
late 60s. The producers who believe

ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

that he could be the biggest artist of his
generation agree to record an album with
him. The album becomes a huge hit,
however Rodriguez disappears amidst
rumors that he committed suicide on
stage. In his feature debut director Malik
Bendjelloul poetically searches for the
mysterious Rodriguez who became a
symbol of freedom in South Africa. This is
the story of a hopeful meeting packed with
beautiful old tunes.

travıata ve biz
TRAVIATA ET NOUS
BECOMING TRAVIATA
4pe.th. 7pz.su.
b
b
16.00
13.30
fransa france / 2012 / DigiBeta / Renkli
Colour / 112’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı French; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: phılıppe bézıat Görüntü
Yön. Director of Photography: raphaël o’byrne,
hıchame allaouıé, ned burgess, matthıeu
poırot-delpech Kurgu Editing: cyrıl leuthy
Müzik Music: guıseppe verdı Katılanlar
Participants: nathalıe dessay, jean françoıs
sıvadıer, louıs langrée, londra senfoni
orkestrası / london symphony orchestra,
estonya filarmoni oda korosu / estonıan
phılharmonıc chamber choır Yapımcı
Producer: phılıppe martın Yapım Production
Co.: les fılms pelléas Dünya Hakları World
Sales: fılms boutıque

▪▪Opera sahnesinde tüm hislerin açığa
çıktığı yerdir; şarkı söyleyerek, rol yaparak
ya da müzik aracılığıyla. Bu hisler, Verdi’nin
başyapıtını canlandıran bir insanda vücut
bulmuş olabilir mi? Dünyaca ünlü Fransız
soprano Natalie Dessay’i ilk provalardan
Jean-François Sivadier yönetimindeki galada
sahne alışına dek izleyen filmde çok özel bir

ip
THE TIGHTROPE
8pt.mo. 9sa.tu.
b
b
21.30
13.30
fransa-italya france-ıtaly / 2012 / HDCAM
Renkli Colour / 86’ Fransızca-İngilizce;
İngilizce ve Türkçe altyazılı French-English;
English & Turkish s.t.

kadınla tanışıyoruz: Hem bir sanat yapıtı
hem bir efsane olan, Verdi’nin hafifmeşrep
ve hüzünlü kahramanı La Traviata. 2011
ilkbaharında iki ay boyunca tarihin sahneye
çıkışına; hislerin doğuşuna; operanın sihrinin
müziğe, sese, drama, ışığa, notalara ve
koreografiye dönüşmesine tanık oluyoruz.
▪▪How can emotion come to light on the
opera set? Does it come from singing,
acting or music? How can someone
become the incarnation of Verdi’s
masterpiece? Following world famous
French soprano Natalie Dessay from the
first repetitions until the premiere under
the direction of Jean-François Sivadier,
we meet a very special woman, a piece
of art, a myth: La Traviata, Verdi’s tragic
courtesan. For two months in Spring
2011, we witness history reappearing on
the stage, emotion coming to life, the
magic machine of the opera click in terms
of music, vocals, drama, light, notes,
choreography...

biçiminin temelini oluşturan “ip üstünde”
egzersizini ifşa etmesine izin vermiş. Beş gizli
kamerayla çekilen film, yönetmenin deyimiyle
Görüntü Yön. Director of Photography: alexıs
“performansın bütünlüğünden ödün
kavyrchıne Kurgu Editing: josıe mıljevıc,
vermeden sonuca değil sürece odaklanıyor.
barbara bossuet Müzik Music: franck
Durağan ve sıkıcı ‘filme alınan tiyatro’
krawczyk & toshı tsuchıtorı Katılanlar
alışkanlığının ötesine geçiyor.”
Participants: peter brook, franck krawczyk,
▪▪“How does one make theatre real?”
toshı tsuchıtorı, marıe-hélène estıenne,
hayley carmıchael, jos houben, mıcha lescot, Peter Brook is one of the world’s most
marcello magnı, khalıfa natour, yoshı oıda, respected and revolutionary directors of
contemporary theatre. For the very first
emıly wılson Yapımcılar Producers: sımon
time in 40 years, Brook has agreed to
brook, ermanno olmı, luıgı musını, jeanraise the curtain and allow his son Simon
pıerre eklou attısso Yapım Production Co.:
Brook to film behind the scenes and to
brook productıons, cınemaundıcı, centre
reveal the secrets of his exercise called
ınternatıonal de recherche théâtrale (cırt)
“The Tightrope,” key to his philosophy
Dünya Hakları World Sales: fılms dıstrıbutıon
and life. Shot with five hidden cameras,
this film, in the words of its director,
▪▪“Tiyatro nasıl gerçeğe dönüştürülür?”
“without compromising the integrity of
Peter Brook çağdaş tiyatronun en saygı
the performance, concentrates only on
duyulan, devrimci yönetmenlerinden.
the process, not on an end result. And,
Brook kırk yıl sonra ilk kez kendi perdesini
açarak, oğlu Simon Brook’un sahne arkasını goes beyond the static and dull tradition of
‘filmed theatre.’”
filme almasına ve kendi felsefesini, yaşam
Yönetmen Director: sımon brook Senaryo
Screenplay: peter brook & sımon brook

levıathan
5cu.fr.
b
13.30

6ct.sa.
b
19.00

ingiltere-fransa-abd uk-france-usa / 2012
Bluray / Renkli Colour / 87’ İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

kurgucusu ve yapımcısı, antropolog-bilim
insanı-sanatçı-sinemacı olan ve Harvard
Üniversitesi’ndeki Duyusal Etnografya
& véréna paravel Görüntü Yön. Director of
Photography: lucıen castaıng-taylor & véréna Laboratuvarı’nda çalışan Véréna Paravel
paravel Kurgu Editing: lucıen castaıng-taylor ile Lucien Castaing-Taylor. İnsan, hayvan
ve makineyi; güzeli ve korkuncu; yaşam ve
& véréna paravel Müzik Music: ernst karel
ölümü olağanüstü bir biçimde görüntüye
Katılanlar Participants: captaın brıan jannelle,
aktaran Leviathan, şimdiye dek izlediğimiz
adrıan guıllette, arthur smıth, asterıas
filmlerden çok farklı.
vulgarıs, callınectes sapıdus, chrıstopher
▪▪In the very waters where Melville’s
swampstead, cleona celata, clyde lee Yapımcı
ship Pequod gave chase to Moby Dick,
Producer: lucıen castaıng-taylor & véréna
Leviathan captures the collaborative clash
paravel Yapım Production Co.: arrête ton
of man, nature, and machine. It is shot
cınéma Dünya Hakları World Sales: arrête ton
on a dozen cameras –tossed and tethered,
cınéma Kaynak Print Source: cınema guıld
passed from fisherman to filmmaker– to
create a form of collective experimentation
▪▪Melville’in gemisi Pequod’un Moby Dick’i
kovaladığı sularda, insan, doğa ve makinenin that gives free reign to the perspectives
of both fishermen and their catch, as
ortak kaderleri Leviathan’da dile geliyor.
a cosmic portrait of one of mankind s
Bu kolektif deneyimi belgeleyebilmek,
oldest endeavours. Written, directed,
insanoğlunun en eski mücadelesini hem
balıkçıların hem de avın gözüyle aktarabilmek edited and produced by filmmaker-artistanthropologist-scientists working at
için, balıkçılarla filmciler arasında gidip
gelen, atılıp tutulan, iplerle bağlı düzinelerce the Sensory Ethnography Laboratory at
kamera kullanılmış. Filmin yazarı, yönetmeni, Harvard University, Véréna Paravel and
Yönetmenler Directors: lucıen castaıng-taylor
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Lucien Castaing-Taylor, Leviathan is unlike machine; beauty and horror; and life and
any film we have ever seen; capturing the death all merge in uncanny ways.
many ways in which human, animal, and

bir deneysel sinema tarihi
FREE RADICALS: A HISTORY OF
EXPERIMENTAL FILM
4pe.th. 5cu.fr.
b
b
19.00
11.00
fransa france / 2012 / Betacam / Renkli
Colour / 80’ / İngilizce; Fransızca ve Türkçe
altyazılı English; French & Turkish s.t.
Yönetmen Director: pıp chodorov Senaryo
Screenplay: lucy allwood & pıp chodorov
Görüntü Yön. Director of Photography: nıcolas
rıdeau & pıp chodorov Kurgu Editing: nıcolas
sarkıssıan & jackıe raynal Müzik Music: slınk
moss Oyuncular Cast: hans rıchter, len lye,
robert breer, jonas mekas, stan brakhage,
peter kubelka, ken jacobs Yapım Production
Co.: sacrebleu productıons Dünya Hakları
World Sales: sacrebleu productıons

▪▪Dağınık, bayağı, sapkın, müphem ve kabul

edilemez! Birinci Dünya Savaşı öncesinden
bu yana avangart ve deneysel sinemanın bu
sözlerle küçümsenen sanatçıları ve şairleri
daima sanatı yeni alanlara yönlendiren
özgürlükçü radikaller olarak görülmüştür.
Sanat dünyası ve film endüstrisinin dışında
bırakılmalarına rağmen, kültürümüzü
etkilemeye devam eden geniş ve derin bir
yapıtlar silsilesi yaratmayı becermişlerdir.
Canlı olduğu kadar ufuk açıcı bu belgesel,

basit ve davetkâr bir cümleyle başlıyor:
“Size bazı arkadaşlarımı tanıtmak ve
onların filmlerini göstermek istiyorum.”
Film, ardından avangart dünyaya giriyor ve
bu dünyanın Jonas Mekas, Peter Kubelka,
Stan Brakhage ve Hans Richter gibi radikal
sanatçılarını tanıtıyor.
▪▪Sloppy, shoddy, perverse, vague, nonacceptable! Decried with these words,
the artists and poets of avant-garde and
experimental cinema since before WWI
have always been free radicals, pushing
the artform in radical new directions.
Though they were excluded both from
the art world and the film industry, they
also created a profound body of work that
continues to influence our culture. This
vivid and eye-opening documentary begins
with a simple and inviting phrase, “I’d
like you to meet some of my friends and
see their films,” introducing the avantgarde realm and some of its radical artists
–including Jonas Mekas, Peter Kubelka,
Stan Brakhage, and Hans Richter.

eşlik ediyor. Prova çekimleri ve sanatçı
röportajlarının da yer aldığı filmde bize
bu eşsiz birlikteliğin iç yüzünü gösteren
yönetmen Colagrande, şiirsel ve baş
döndürücü tiyatro çalışmasının yakın bir
portresini çiziyor; çünkü Colagrande için
“Marina manzara, Bob akıl, Antony kalp,
Willem ise vücut” demek.
▪▪When the godmother of performance
art, Marina Abramovic, came together with
visionary director Robert Wilson in 2011,
it was the clash of the Titans, the marriage
of theatre with performance art. Her

inanmaktan vazgeçme
DON’T STOP BELIEVIN’:
EVERYMAN’S JOURNEY
2sa.tu.
b
21.30

3ça.we.
b
11.00

abd usa / 2013 / HDCAM / Renkli Colour
113’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ramona s. dıaz Görüntü Yön.
Director of Photography: gabrıel goodenough,
vıcente franco, julıa dengel Kurgu Editing:
leah marıno Müzik Music: maryam soleıman
Katılanlar Participants: neal schon, jonathan
caın, ross valory, deen castronovo, arnel
pıneda Yapımcılar Producers: ramona s. dıaz &
capella fahoome Yapım Production Co.: cıne
dıaz & defınıng entertaınment Dünya Hakları
World Sales: vısıt fılms

▪▪ 2012 palm springs en iyi belgesel, izleyici
ödülü best documentary, audıence award

marına abramovıç’in
yaşamı ve ölümü

▪▪Tam da dibe vurduğunuzu düşündüğünüz

bir anda Journey’nin gitaristi Neal Schon’dan
iş teklif eden bir e-posta alsanız neler olur?
Yılların efsanevi grubu Journey’nin yeni solist
arayışı Filipinli Arnel Pineda’nın hayatında
aynen böyle bir dönüm noktası olmuş. On iki
yaşında annesini kaybeden Pineda sokakta
büyümek, yaşamak için her işi yapmak

BOB WILSON’S LIFE AND DEATH
OF MARINA ABRAMOVIC
2sa.tu.
b
16.00

9sa.tu.
b
21.30

italya ıtaly / 2012 / BluRay / Renkli Colour
57’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

World Sales: raı trade

Turkish s.t.
▪▪Sahne sanatlarının anası Marina
Yönetmen Director: gıada colagrande Görüntü
Yön. Director of Photography: tommaso
borgstrom Kurgu Editing: natalıe crıstıanı
Katılanlar Participants: bob wılson, marına
abramovıc, wıllem dafoe, antony hegarty
Yapımcı Producer: max brun Yapım Production
Co.: art+vıbes, collateral fılms Dünya Hakları

Abramoviç ile dahi yönetmen Robert
Wilson’ın 2011’deki birlikteliğine devlerin
çarpışması veya tiyatro ile performans
sanatının evliliği denebilir. Abramoviç’in
biyografisini yeniden kurgulayan ve deneysel
bir opera yaratan Wilson’a şarkıcı ve besteci
Antony Hegarty ile oyuncu Willem Dafoe

biography was re-imagined by him, and
they were joined by singer and composer
Antony Hegarty and performer Willem
Dafoe, creating an experimental opera.
Through rehearsal footage and interviews
with the artists as they are making the
piece, Director Colagrande provides us
with insight into this unique collaboration:
an intimate portrait of a poetic and
visually stunning theatre work. Because
for Colagrande, “Marina is the landscape,
Bob the mind, Antony the heart, Willem
the bod.”

oyuncu seçimi
CASTING BY
3ça.we. 6ct.sa.
b
b
21.30
11.00
abd usa / 2012 / BluRay / Renkli Colour / 89’
İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

zorunda kaldığı bir çocukluk geçirmiş. Cover
grubu Zoo ile çaldıkları Journey şarkılarını
Youtube’a koyması sayesinde Neal Schon
tarafından keşfedilen Pineda’nın kendi
yolcuğunu izlediğimiz belgesel hem yeni
“youtube gençliği”ne hem de yıllarını Journey
şarkılarıyla eskitenlere hitap ediyor.
▪▪What would happen if you receive
an e-mail with a business offer from
Journey guitarist Neal Schon in your most
desperate hour of need? Legendary bands’
search for a new singer had a life-turning
impact on Amel Pineda of the Philippines.
Pineda had lost his mother when he was
12 and spent a childhood full of hardships
during which he grew up on the streets,
working for any jobs. The documentary
follows Pineda’s own “journey” as he is
discovered by Neal Schon after posting a
video on Youtube of a Journey cover he
played with his band Zoo, and speaks to
both the new “Youtube youth” and devoted
Journey fans.
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Robert Redford, Woody Allen, Diane Lane,
Morgan Freeman, Warren Beatty, Glenn
Close, Channing Tatum, Gabourey Sidibe,
Editing: jıll schweıtzer Müzik Music: leıgh
roberts Katılanlar Participants: al pacıno, clınt George Lucas ve Bette Midler gibi dünün
yeni yetmeleri, bugünün efsaneleriyle yapılan
eastwood, jeff brıdges, robert redford,
röportajları, günümüzün en aranan kast
woody allen, glenn glose, robert de nıro,
direktörlerinin anlatımıyla bir araya getiriyor.
robert duvall, dıane lane, martın scorsese,
▪▪Casting By is the surprising, neverjon voıght, bette mıdler, john travolta
Yapımcılar Producers: kate lacey, tom donahue, before-told tale of the indispensable yet
unsung “Casting Director”. Pioneers like
ılan arboleda, joanna colbert Yapım
Marion Dougherty and Lynn Stalmaster
Production Co.: creatıvechaos vmg Dünya
Hakları World Sales: submarıne entertaınment were iconoclasts whose exquisite taste,
keen eye and gut instincts redefined
Kaynak Print Source: autlook
Hollywood. The film combines interviews
with Clint Eastwood, Al Pacino, Jeff
▪▪Vazgeçilmez olsalar da hak ettikleri
Bridges, Robert Redford, Woody Allen,
kadar takdir görmeyen “kast direktörleri”ni
Diane Lane, Morgan Freeman, Warren
anlatan, sürprizlerle dolu bir film. Oysa ki
Beatty, George Lucas, Glenn Close,
Marion Dougherty ve Lynn Stalmaster gibi
Channing Tatum, Gabourey Sidibe,
bu mesleğin öncüleri, hassas beğenileri,
and Bette Midler -newbies of yesterday,
keskin gözleri ve içgüdüleriyle Hollywood’u
legends of today- with the voices of today’s
yeniden tanımlayan putkırıcılar olmuştu.
Film Clint Eastwood, Al Pacino, Jeff Bridges, top casting directors.
Yönetmen Director: tom donahue Görüntü Yön.
Director of Photography: peter bolte Kurgu

sapığın ideoloji rehberi
THE PERVERT’S GUIDE TO
IDEOLOGY
6ct.sa.
b
16.00

9sa.tu.
b
16.00

ingiltere-irlanda unıted kıngdom-ıreland
2012 / HDCAM / Renkli Colour / 135’ /

Neşeli Günler’den Full Metal Jacket’a, John
Carpenter’ın They Live / Yaşıyorlar’ından The
Yönetmen Director: sophıe fıennes Görüntü Yön. Dark Knight / Kara Şövalye’ye, hatta Titanic’e
Director of Photography: remko schnorr Kurgu kült klasiklerin yanı sıra, haber bültenleri
Editing: ethel shepherd Müzik Music: magnus ve propaganda filmleri de bu eğlenceli
ve kışkırtıcı belgesel çalışmanın “av”ları
fıennes Katılan Participant: slavoj zızek
arasında.
Yapımcılar Producers: james wılson, martın
▪▪Continuing their collaboration, the
rosenbaum, katıe holly, sophıe fıennes
superstar philosopher and academic
Yapım Production Co.: p guıde productıon
Slavoj Zizek and director Sophie Fiennes
lımıted Dünya Hakları World Sales: doc & fılm
now show us what psychoanalysis can
ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
istanbul kültür sanat vakfı iktisadi işletmesi tell us about ideology, by using their
inventive interpretation of cinema. Hailing
from inside recreated scenes from the
▪▪İşbirliklerini sürdüren süperstar filozof
films, Zizek inspects film clips for their
ve akademisyen Slavoj Zizek ile yönetmen
ideological implications, and pinpoints
Sophie Fiennes, şimdi de yaratıcı sinema
the real messages underneath. News clips
yorumlarını kullanarak psikanalizin
and propaganda films are prey as well as
ideoloji hakkında neler söyleyebileceğini
cult classics from The Sound of Music to
bizlere gösteriyor. Söz ettiği filmlerden
Full Metal Jacket, from John Carpenter’s
kurulan sahnelerin içinden bize seslenen
They Live to The Dark Knight, and even
Zizek, bu parçaları ideolojik yansımaları
Titanic, in this documentary essay that is
yönünden incelerken altta yatan gerçek
as provocative as it is entertaining.
mesajlarını imliyor. The Sound of Music /
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madonna ağlıyor
MEA MAXIMA CULPA: SILENCE IN
THE HOUSE OF GOD
3ça.we. 8pt.mo.
b
b
19.00
13.30
abd usa / 2012 /HDCAM/ Renkli Colour 106’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

halk protestosunu araştıran Gibney, Katolik
Kilisesi’nin gücünü nasıl kötüye kullandığını
ve Milwaukee’den başlayarak İrlanda ve
Screenplay: alex gıbney Görüntü Yön. Director
İtalya’daki kilise korolarına, henüz Papalıktan
of Photography: lısa rınzler Kurgu Editing:
sloane klevın Müzik Music: ıvor guest, robert istifa eden Kardinal Ratzinger’a uzanan
örtbas zincirini ifşa ediyor.
logan Katılanlar Participants: alex gıbney,
▪▪Mysterious cliques, million-dollar
jamey sherıdan, chrıs cooper, ethan hawke,
lawsuits, secret archives, and hideous
john slattery Yapımcılar Producers: alex
crimes: Taking off from Father Lawrence
gıbney, alexandra johnes, jedd wıder, todd
Murphy, a charismatic Milwaukee priest,
wıder, sara bernsteın Yapım Production Co.:
jıgsaw productıons Dünya Hakları World Sales: who abused more than 200 deaf children
in a school, Oscar-winning filmmaker
content fılm Türkiye Hakları Turkish Rights:
Alex Gibney documents one of the most
medyavizyon
appalling scandals of our times. Gibney’s
investigation follows the first known
▪▪Gizemli kurullar, milyon dolarlık
tazminatlar, gizli arşivler ve ağza alınmayacak public protest against clerical sex abuse in
the US, exposing the abuse of power in the
kadar feci suçlar… Oscar ödüllü belgeselci
Catholic Church and a cover-up that winds
Alex Gibney, iki yüzden fazla işitme engelli
its way from Milwaukee, through choirs
çocuğu taciz eden Milwaukee’li karizmatik
of Ireland’s churches and Italy, all the way
rahip Lawrence Murphy’nin hikâyesinden
to Cardinal Ratzinger who resigned as the
yola çıkarak günümüzün en utanç verici
Pope recently.
skandallarından birini belgeliyor. ABD’de
rahiplerin cinsel tacizine yönelik bilinen ilk
Yönetmen Director: alex gıbney Senaryo

İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

sound cıty
3ça.we. 5cu.fr.
b
b
13.30
19.00
abd usa / 2013 / BluRay / Renkli Colour
107’ / Ingilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

City’nin tarihi. Nirvana ve Foo Fighters’tan
tanıdığımız Dave Grohl, “hayatımın en
önemli işi” dediği Sound City ile zamanında
Screenplay: mark monroe Görüntü Yön.
çok şey borçlu olduğu bu stüdyoya vefa
Director of Photography: kenny stoff & jessıca
borcunu ödüyor. 70’ler, 80’ler ve 90’larda
young Kurgu Editing: paul crowder Katılanlar
Fleetwood Mac, Neil Young, Stevie Nicks,
Participants: vınny appıce, joe barresı, brıan
Tom Petty, Metallica, Nirvana gibi isimlerin
bell, frank black, james brown, Lındsey
buckıngham, mıke campbell, tım commerford, albümlerine ev sahipliği yapmış olan Sound
City de diğer stüdyolar gibi teknolojinin insan
kevın cronın, neıl gıraldo, chrıs goss, dave
grohl, omar hakım, Joshua homme Yapımcılar faktörünü dışlamasıyla kapanmış. Şaşırtıcı,
duygu dolu ve eğlenceli anılarla arşiv kayıtları
Producers: john ramsay, james a. rota, dave
içeren belgesel, müzik tarihiyle ilgilenen, iyi
grohl Yapım Production Co.: roswell fılms
bir dinleyici olan herkese hitap ediyor.
Dünya Hakları World Sales: roswell fılms
▪▪The history of America’s legendary
▪▪Amerika’nın efsanevi kayıt stüdyosu Sound record studio Sound City. With Sound City,
Yönetmen Director: dave grohl Senaryo
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which he calls the best work of his life,
Dave Grohl (of Nirvana and Foo Fighters
fame) pays homage to this studio to which
he owed a lot. The Sound City studio
which hosted the albums of Fleetwood
Mac, Neil Young, Stevie Nicks, Tom Petty,
Metallica, and Nirvana in ‘70s, ‘80s,
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and ‘90s, was closed down like other
studios, due to technology crossing out
the human factor. The documentary which
includes surprising, emotional and funny
memories as well as archival recordings,
appeals to everyone is interested in the
history of music, as well as good listeners.

baldan acı
MORE THAN HONEY
5cu.fr.
b
16.00

7pz.su.
b
16.00

SHOMEREI HA’SAF
THE GATEKEEPERS

swıtzerland / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
90’ / Almanca-İngilizce; İngilizce ve Türkçe
Turkish s.t.
Yönetmen Director: markus ımhoof Senaryo
Screenplay: markus ımhoof Görüntü Yön.
Director of Photography: jörg jeshel Kurgu
Editing: anne fabını Müzik Music: peter
scherer Yapımcı Producer: thomas kufus,
helmut grasser, pıerre-alaın meıer, markus
ımhoof Yapım Production Co.: zero one fılm,
allegro fılm, thelma fılm, ormenıs fılm
Dünya Hakları World Sales: fılms boutıque
Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film

▪▪Albert Einstein’ın dediği gibi: “Arılar
yok olup giderse insanlık sadece dört yıl
ayakta kalır.” Artık endişelenmenin zamanı
geldi… Dünyanın doğal dengesini sağlayan
mucizevi balarısının nesli tükenmek üzere.
Tarım ilaçları, antibiyotikler, tek tip tarım
ve kovanların taşınması nedeniyle kraliçe
arı ve işçilerin yorgun düştüğü aşikâr.

Mütevazı aile kovanlarından endüstriyel bal
çiftliklerine arıların kaderinin peşine düşen
yönetmen Markus Imhoof, arıların mucizevi
dünyasında cevaplar arıyor ve insanoğlunun
geleceğine dair karanlık bir öngörüyle
karşımıza çıkıyor.
▪▪Albert Einstein once said: “If bees ever
die out, mankind will have only four
years left to live”. And it is time to worry...
One of the most important miracles
of the earth’s natural balance is highly
endangered: the honeybee. Between
pesticides, antibiotics, monocultures and
transports from plantation to plantation,
the queens and their workers seem to
lose their powers. Following their fate
from his own little family-owned apiary
up to the industrialized honeyfarms,
director Markus Imhoof takes us into the
fascinating universe of the bee, seeking
answers, and a morbid foresight into the
future of mankind.

görevimiz lars
MISSION TO LARS
2sa.tu.
b
19.00

3ça.we.
b
16.00

ingiltere-abd uk-usa / 2012 / HDCAM

4pe.th. 6ct.sa.
b
b
21.30
13.30
israil-fransa-almanya-belçika ısrael-francegermany-belgıum / 2012 / HDD / Renkli

iyi, kendi yöneticileri tarafından ifşa ediliyor:
İsrail gizli servisi Şin Bet’in altı eski müdürü
ilk kez kendi izlenimlerini paylaşmayı ve
Yönetmen Director: dror moreh Görüntü Yön.
icraatlarını, kararlarını ve başlıca olayları
anlatmayı kabul ediyor. Röportajlar sadece
Director of Photography: avner shahaf Kurgu
bölgeninidurumuna ışık tutmakla kalmıyor,
Editing: oron adar Katılanlar Participants:
hem İsrail’in hem de Ortadoğu’nun,
avraham shalom, yaakov perı, carmı gıllon,
politikacıların ve ahlakın iç yüzünü
amı ayalon, avı dıchter, yuval dıskın
aydınlatıyor. Errol Morris’in The Fog of War /
Yapımcılar Producers: estelle fıalon, dror
100 Yılın İtirafları’ndan esinlenen film En İyi
moreh, phılıppa kowarsky Yapım Production
Belgesel dalında Oscar adayları arasındaydı.
Co.: dror moreh productıons, les fılms du
▪▪One of the most secretive, and probably
poısson, cınephıl, wıld heart productıons,
most controversial organisations of the
mac guff Dünya Hakları World Sales: cınephıl
world is revealed not only by its own
▪▪ 2012 los angeles film eleştirmenleri birliği: members, but its directors: For the first
en iyi belgesel film crıtıcs assocıatıon: best
time, six former heads of the Shin Bet,
documentary
Israel’s internal secret service agency,
▪▪ 2012 new york film eleştirmenleri birliği:
agree to share their insights and reflect
en iyi belgesel film crıtıcs cırcle: best
on their actions, decisions, and major
documentary
events. These interviews not only shed
▪▪ 2012 abd ulusal eleştiri kurulu: en iyi beş
light on the region, but also offer an
belgesel usa natıonal board of revıew: top fıve exclusive insight on Israel, the Middle
documentarıes
East, politicians, and morality. Inspired
by Errol Morris’s The Fog of War, The
▪▪Dünyanın en gizli kapaklı ve belki de en çok Gatekeepers is nominated for the Oscar for
Best Documentary.
tartışılan örgütlerinden biri, üyeleriyle kalsa
Colour / 95’ / İbranice; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Hebrew; English & Turkish s.t.

Renkli Colour / 76’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Producers: james moore & wıllıam spıcer Yapım
Yönetmenler Directors: james moore & wıllıam

Production Co.: spıcer and moore Dünya Hakları

spıcer Senaryo Screenplay: kate spıcer Görüntü

World Sales: spıcer and moore Türkiye Hakları

Yön. Director of Photography: wıllıam spıcer

Turkish Rights: calınos fılms

& leıgh alner Kurgu Editing: mags arnold,
tom herrıngton, ben lurıa, james moore
Müzik Music: mıke lındsay Oyuncular Cast:
kate spıcer, tom spıcer, lars ulrıch Yapımcılar

care home in Devon, UK, and has Fragile
X Syndrome. Meanwhile Tom has had a
dream for 20 years: to meet his hero, Lars.
With hopes of good times and bonding,
his siblings promise to make it happen:
this is the Mission to Lars! But what starts
out a dream soon becomes a nightmare
as Tom’s disabilities, a family breakdown,
and heavy metal’s backstage world thwart
the mission at every turn on the road to
America. Will the mission succeed?

bekçiler

almanya-avusturya-isviçre germany-austrıa-

altyazılı German-English; English &

kalan, frajil X sendromu hastası bir gençtir.
Tom’un 20 yıldır tek bir hayali vardır:
Kahramanı Lars ile tanışmak. Kardeşleri
bu hayalini gerçekleştirmeye söz verir ve
Görevimiz Lars başlar! Fakat rüya gibi
başlayan yolculuk Tom’un rahatsızlığı, aile
üyelerinin birbirlerine girmesi ve heavy metal
dünyasının sahne arkası yüzünden kâbusa
dönüşür. Hedeflerine ulaşabilecekler midir?
▪▪Metallica’s drummer Lars Ulrich is a
heavy metal God. Tom Spicer lives in a

▪▪Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich
bir heavy metal tanrısıdır. Tom Spicer ise
İngiltere’nin Devon kentinde bir bakımevinde

ölümcül yardım
ASSISTANCE MORTELLE
FATAL ASSISTANCE
4pe.th. 7pz.su.
b
b
13.30
21.30
fransa-haiti-abd-belçika france-haıtı-usabelgıum / 2012 / HDCAM / Renkli Colour
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99’ / Fransızca-İngilizce-Kreole; İngilizce

görülüyor. Moloch Tropical / Tropikal
Tanrı filmini izleyen bu belgeselde Haitili
English & Turkish s.t.
yönetmen Raoul Peck, bu sonuca neden
ve nasıl varıldığını sorguluyor. İki yıldan
uzun sürede yapılan toplam 500 saatlik
Yönetmen Director: raoul peck Senaryo
çekimlerden kotarılan Ölümcül Yardım,
Screenplay: raoul peck Görüntü Yön. Director
dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde
of Photography: rachèle magloıre, kırsten
yaptı.
johnson, antoıne struyf, rafael solıs,
▪▪Haiti suffered a massive earthquake in
rıchard sénécal Kurgu Editing: alexandra
January 2010, which devastated the capital
strauss Müzik Music: alexeı aıguı Yapımcılar
Port-au-Prince, instantly killing 250,000
Producers: rémy grellety, raoul peck, hébert
peck Yapım Production Co.: velvet fılm, fıguıer people and leaving 1.2 million homeless.
In no time, an international committee
productıon Dünya Hakları World Sales: doc &
was formed to oversee the solidarity efforts
fılm ınternatıonal
and billions of dollars were pledged.
▪▪Haiti, 2010 yılının Ocak ayında çok büyük But, almost 3 years later, it is more than
obvious that the committee has failed –the
bir deprem yaşadı. Deprem, başkent Portau-Prince’i yerle bir ederken, 250.000 kişinin funds have not arrived and thousands
are still living in tents. In his follow-up to
canına mal oldu ve 1.200.000 kişiyi de
Moloch Tropical Haitian filmmaker Raoul
evsiz bıraktı. Hiç vakit geçmeden, yardım
faaliyetlerinin denetlenmesi için uluslararası Peck tries to find out how, and why. Culled
from a total of over 500 hours of footage
bir kurul oluşturuldu ve milyarlarca dolar
and shot in over 2 years, Fatal Assistance
yardım toplandı. Fakat, aradan üç yıl
made its world premiere at Berlin Film
geçtikten sonra kurulun başarısız olduğu,
Festival.
fonların gerekli yerlere aktarılmadığı ve
binlerce kişinin hâlâ çadırlarda yaşadığı
ve Türkçe altyazılı French-English-Creole;

radyo evi
LA MAISON DE LA RADIO
2sa.tu.
b
11.00

7pz.su.
b
11.00

fransa-japonya france-japan / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 103’ / Fransızca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı French; English & Turkish s.t.

şarkılar, günlük hayatlarımızı şekillendiren
o tamamen umursamaz anlar ve bazen de
başka bir şey yaparken bizi rahatlatan dost
Görüntü Yön. Director of Photography: nıcolas
phılıbert & katell djıan Kurgu Editing: nıcolas bir varlık.
phılıbert Yapım Production Co.: les fılms d’ıcı, ▪▪We love radio although we don’t see it.
And maybe that is why so many people
longrıde ınc., arte france cınéma Dünya
love it. This was the original idea behind
Hakları World Sales: les fılms du losange
this unique film that documents a journey
into the heart of Radio France on the River
▪▪Radyoyu görmediğimiz halde severiz. Bu
Seine to discover what usually escapes our
kadar çok insan tarafından sevilmesinin
gaze: the mysteries of a media whose very
sebebi de belki budur: Görünmez olması.
matter, sound, remains invisible. But the
Radio France’ın Seine Nehri kıyısındaki
radio is also our collective memory. Voices
merkezini gözler önüne seren bu benzersiz
that we are familiar with, jingles, songs we
belgeselin çıkış noktası da aynı şey.
Gözlerimizden kaçan şey nedir? Ses elbette; know by heart, totally carefree moments
that shape our daily lives, and sometimes,
asıl önemli olan, medyanın gizeminin
gözbebeği, her zaman görünmez olan şey… just a friendly, reassuring presence while
we are doing something else.
Ama radyo toplumsal hafızamız da sayılır.
Tanıdığımız sesler, cingıllar, ezbere bildiğimiz
Yönetmen Director: nıcolas phılıbert Senaryo
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194. devlet
STATE 194
7pz.su. 8pt.mo.
b
b
19.00
16.00
israil-filistin-abd ısrael-palestıne-usa /
2012 / BluRay / Renkli Colour / 98’ / İngilizceArapça-İbranice; İngilizce ve Türkçe altyazılı

bu. Yolculuğun başlangıç noktası ise Filistin
Başbakanı Selam Feyyad’ın İsrail’in 1948’de
BM’de tanınması sürecinden esinlenerek
2009’da başlattığı kampanya.
Yönetmen Director: dan setton Senaryo
▪▪If you build the foundations of peace...
Screenplay: dan setton & elıse pearlsteın
will it come? This fascinating question
Görüntü Yön. Director of Photography: hanna
abu saada & yoram mıllo Kurgu Editing: brıan lies at the heart of State 194, a vital and
johnson & arıel setton Müzik Music: mıchael revealing look deep inside Israel and
Palestine, at the men and women trying
brook Yapımcı Producer: dan setton & elıse
to seize an historic opportunity to end
pearlsteın Yapım Production Co.: partıcıpant
the conflict and make implementing the
medıa, set productıons Dünya Hakları World
two-state solution a reality right now.
Sales: cınephıl
From the halls of power, across youthful
▪▪Uygun şartlar sağlandığında barış gelecek social networks and on the streets, it
is a remarkable story of those who are
midir? Hem İsrail hem Filistin’e bambaşka
bir açıdan bakan 194. Devlet, işte bu sorudan attempting to transform an endangered
esinleniyor ve onyıllar süren bu anlaşmazlığı thread of hope into something tangible.
sona erdirmek için tarihi bir fırsat yakalamaya This journey begins with Palestinian
Prime Minister Salam Fayyad, who
çabalayan Filistinliler ile İsraillileri iki
in 2009 launched a campaign taking
devletli bir çözüm yolunda izliyor. Toplantı
salonlarından gençlik odağı sosyal medyaya, inspiration from the Israeli battle for UN
oradan da sokaklara, cılız bir umut ışığını elle recognition in 1948.
tutulur bir gerçeğe dönüştürenlerin hikâyesi
English-Arabic-Hebrew; English &
Turkish s.t.

balkan ruhu
BALKAN SPIRIT
8pt.mo. 9sa.tu.
b
b
19.00
11.00
almanya germany / 2012 / BluRay / Renkli
Colour / 80’ / Slovence-Rumence-SırpçaHırvatça-Yunanca-Arnavutça-Makedonca▪▪Balkan ruhu sizin için ne anlama geliyor?
Slavoj Zizek’ten Angelina Jolie, Nuri Bilge
Ceylan’a, Marina Abramoviç’ten Isabelle
Romanian-Serbian-Greek-AlbanianMacedonian-Croatian-Bosnian-Montenegrin- Huppert, Kim Ki-Duk, Baba Zula’ya
Balkanlar’dan yaratıcı işleriyle öne çıkan
Bulgarian-Turkish; English & Turkish s.t.
birçok sanatçı kendince bu sorunun cevabını
veriyor. Balkanlar neresi? Sınırlar nerede
Yönetmen Director: hermann vaske Görüntü
başlayıp nerede bitiyor? Müzik, sinema,
Yön. Director of Photography: patrıcıa
çağdaş sanatlar alanında bu hikâye anlatıcılığı
lewandowska, mıona bogovıc, alexandru
yeteneği nerden geliyor? Balkanlar’ın ruhuna
avrodıneanu, danıel tölke, hermann vaske
yaraşan yaratıcı kurgusuyla da dikkat çeken
Kurgu Editing: bastıan ahrens & stephan
krtsch Yapımcı Producer: hermann vaske Yapım filmde, projenin yürütücüsü ve yönetmen
Production Co.: hermann vaske fılm, zdf/arte Hermann Vaske tüm bu soruların cevaplarını
“Balkanlar”dan topluyor.
Dünya Hakları World Sales: hermann vaske’s
Boşnakça-Karadağca-Bulgarca-Türkçe;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Slovenian-

emotıonal network
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▪▪What does Balkan spirit mean to you?
Many artists from Slavoj Zizek, Angelina
Jolie, Nuri Bilge Ceylan to Marina
Abramovic, Isabelle Huppert, Kim Ki-Duk,
and Baba Zula are offering their answers.
Where is the Balkans? Where do the
borders begin and end? Where does the
inspired storytelling tradition of the region
in music, cinema, and contemporary

arts come from? Director, writer and
producer Herman Vaske cultivates the
answers throughout the region, focusing
on its history, geography, politics, and
philosophical position, and the creative
works of young artists from the Balkans,
with an imaginative editing worthy of their
origins.

MAYINLI BÖLGE
MINED ZONE

roman polanskı:
istenmeyen adam
ROMAN POLANSKI: ODD MAN OUT
4pe.th. 9sa.tu.
b
b
11.00
19.00
abd usa / 2012 / DigiBeta / Renkli Colour
88’ / İngilizce; İngilizce ve Türkçe altyazılı

yaşanan hukuki mücadeleyi anlatıyor.
Mücadelenin paralelinde, 1977’deki ilk
karşılaşmalarının ardından Polanski ve
Yönetmen Director: marına zenovıch Senaryo
Samantha Geimer’ın yaşamlarının tümüyle
Screenplay: p.g. morgan, chrıs a. peterson,
nasıl değiştiği işleniyor.
marına zenovıch Görüntü Yön. Director of
▪▪Called “one of the longest running sagas
Photography: tanja koop Kurgu Editing: scott
j. gıll Müzik Music: mark deglı antonı Yapımcı in California criminal justice history”, the
sexual abuse case against Roman Polanski
Producer: lıla yacoub Yapım Production Co.:
dragged on for more than 30 years. In
partout, llc Dünya Hakları World Sales: fılms
the follow up to her film Roman Polanski:
dıstrıbutıon
Wanted and Desired, which featured
evidence allowing lawyers to reopen the
▪▪ “Kaliforniya adalet tarihinin en uzun
case and to the director’s house arrest in
süreli destanlarından”, Roman Polanski
Switzerland, Marina Zenovich explores
hakkında açılan cinsel taciz davası otuz yılı
the recent legal battle to bring Roman
aşkın zamandır sürüyor. Yönetmen Marina
Polanski back to the United States. Parallel
Zenovich’in, davanın yeniden açılmasını
to the international legal battle, Zenovich
sağlayan deliller içeren Roman Polanski:
Wanted and Desired’ın devamı olarak çektiği examines how the lives of Polanski and
Samantha Geimer have been utterly
bu film, Polanski’nin İsviçre’deki evinde
changed by their encounter in 1977.
tutuklanmasıyla devam eden süreci ve
yönetmenin ABD’ye geri getirilmesi için
English; English & Turkish s.t.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR

BLACK
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YELLOW

beşinci mevsim
LA CINQUÈME SAISON
THE FIFTH SEASON

MAGENTA

3ça.we. 4pe.th. 6ct.sa.
nc2
a
nc
21.30
16.00
13.30

belçika-hollanda-fransa belgıum-the
netherlands-france / 2012 / DCP / Renkli

etkisi altında kalır ve köye bu yıl bahar gelmez.
Belli ki doğanın döngüsü sekteye uğramıştır.
Kışın bitişinin kutlandığı yıllık şenlik ateşi
Turkish s.t.
alev almayınca tohumlar büyümemeye,
inekler süt vermemeye başlar; köyü panik
Yönetmenler Directors: peter brosens &
ve husumet sarar. Doğa insanoğlunu
jessıca woodworth Senaryo Screenplay: peter
cezalandırmaya karar verdiğinde, ormanın
brosens & jessıca woodworth Görüntü Yön.
derinliklerindeki kasabanın üç çocuğu,
Director of Photography: hans bruch jr. Kurgu
Alice, Thomas ve Octave hayatta kalmaya
Editing: jessıca woodworth Müzik Music:
çalışacaktır. Khadak ve Altiplano’nun
mıchel schöppıng Oyuncular Cast: aurélıa
yaratıcıları Peter Brosens ve Jessica
poırıer, django schrevens, sam louwyck,
Woodworth’un tüyler ürpertici kıyamet
gıll vancompernolle Yapımcılar Producers:
hikâyesinin ilk gösterimleri Venedik ve
peter brosens, jessıca woodworth, dıana
Toronto film festivallerinde yapıldı.
elbaum, sébastıen delloye, joop van wıjk, jb
▪▪In a village, a mysterious calamity
macrander, phılıppe avrıl Yapım Production
Co.: bo fılms, entre chıen et loup, molenwıek strikes: spring doesn’t come. The cycle
of nature seems to be interrupted. When
fılm, unlımıted Dünya Hakları World Sales:
the annual bonfire celebrating the end of
fılms boutıque
winter fails to burn, the seeds don’t grow
▪▪ 2012 venedik venıce genç sinema ödülü, yeşil and the cows refuse to give milk, panic
damla ekoloji ödülü young cınema award,
and hostility mounts. Alice, Thomas and
green drop ecology award
Octave, three kids in the village, struggle
▪▪ 2012 valladolid jüri özel ödülü, gençlik
to survive world when nature protests
jürisi ödülü, fipresci ödülü specıal jury prıze,
mankind. This haunting tale from Peter
youth jury award, fıprescı prıze
Brosens and Jessica Woodworth, makers
of Khadak and Altiplano, premiered at
Venice and Toronto film festivals.
▪▪Küçük bir Fransız köyü gizemli bir afetin

CYAN

Colour / 93’ / Fransızca-Flamanca; İngilizce
ve Türkçe altyazılı French-Dutch; English &

gizli kimya
UPSTREAM COLOR
30ct.sa. 5cu.fr.
f
r
16.00
16.00

6ct.sa.
nc2
19.00

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 96’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: shane carruth Senaryo

Türkiye Hakları Turkish Rights: kodeks medya

Screenplay: shane carruth Görüntü Yön.
Director of Photography: shane carruth, casey

▪▪ 2013 sundance jüri özel ödülü–ses tasarımı

gooden, hunter holder, bonganı mlambo,

specıal jury award–sound desıgn

jeff walker Kurgu Editing: davıd lowery &
shane carruth Müzik Music: shane carruth
& davıd lowery Oyuncular Cast: amy seımetz,
shane carruth, andrew sensenıg, thıago
martıns Yapımcı Producer: shane carruth,
casey gooden, ben laclaır Yapım Production
Co.: erbp Dünya Hakları World Sales: vısıt fılm

▪▪“Romantik, yoğun, kalpleri durduracak
denli güzel ve hipnotize edici…” Gizli
Kimya, insanoğlunun kökenlerini ve aşkın
entrikalarını keşfe çıkan karmaşık bir aşk
hikâyesi anlatıyor. Shane Carruth 2004 yılında
Primer / Kapsül’ün ardından gelen bu yepyeni
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filminde, yaşı olmayan bir organizmanın
yaşam döngüsüne kapılarak bir araya
gelmiş bir kadın ve adamı konu ediniyor.
Mahvolmuş hayatlarının parçalarını bir araya
getirmeye çalışırken ikilinin kimlikleri bir
hayale dönüşüyor. Gizli Kimya, Sundance’ın
ardından şubat ayında Berlinale’de
uluslararası prömiyerini yaptı.
▪▪Described as “romantic, dense, heartstoppingly beautiful, stimulating, and
hypnotic,” Shane Carruth’s follow-up to

his 2004 hit Primer is a wholly original,
mind-bending love story that explores the
origins of mankind and the machinations
of love. A man and woman are drawn
together, entangled in the lifecycle of
an ageless organism. Identity becomes
an illusion as they struggle to assemble
the loose fragments of wrecked lives.
Upstream Color had its international
premiere at the Berlinale in February
following Sundance.

silikon gelin
THE MECHANICAL BRIDE
30ct.sa. 12cu.fr. 14pz.su.
b
nc2
f
21.30
13.30
13.30

▪▪Amerikan kültürü dibe vururken Frank
de bu duruma yakinen şahit olmuştur.
Boşanmış, işten atılmış, beyin tümörü teşhisi
koyulmuş ve sonunda yaşamak için bir sebebi
kalmamıştır. Fakat o intihar etmek yerine bir
silah alır ve her şeyin acısını televizyondaki
nefret edilesi reality şovlar başta olmak üzere
akla gelebilecek en tahammülsüz, aptal ve
zalim kişilerden çıkarmaya başlar. Bulduğu
suç ortağı da pek sıradışıdır: lise öğrencisi
Roxy. İkisi birlikte, ülkeyi boydan boya geçerek
“ölmeyi hak eden” insanları öldürmeye
başlarlar. “Toplumun salaklaştırılması”na
odaklanan bu film, hem bir mesel hem de bir
kara komedi.

▪▪Frank has had enough of the downward
spiral of American culture. Divorced,
fired, and diagnosed with a brain tumour,
he truly has nothing left to live for. But
instead of taking his own life, Frank buys a
gun, and decides to take out his frustration
on the cruellest, stupidest, most intolerant
people he can imagine –starting with
odious reality TV stars. He finds an
unusual accomplice in a high-school
student named Roxy, and together they
embark on a nationwide assault, killing
people “who deserve to die.” A fable and
a funny dark comedy, this movie is about
the “dumbing down of society.”

beyaz nöbet
WHITE EPILEPSY

abd-almanya-japonya-ingiltere usa-

30ct.sa. 31pz.su.
f
nc2
19.00
13.30

germany-japan-uk / 2012 / HDCAM / Renkli
Colour / 76’ / İngilizce; Türkçe altyazılı

bu yapay arkadaş dünyasının sanatsal
yapısına dek uzanıyor. Cinsellikle teknolojiye
bu mizahi bakış, “şişme kadınları” değil,
Yönetmen Director: allıson de fren Senaryo
yapay kadını ve ardındaki fikri, endüstriyi,
Screenplay: allıson de fren Görüntü Yön.
bilimi, kültürü ve etiği mercek altına alıyor.
Director of Photography: c. grant mıtchell &
andrew syder Kurgu Editing: allıson de fren & ▪▪A surprisingly human look at artificial
love, The Mechanical Bride is provocative,
p.j. wolff Müzik Music: rıch ragsdale Anlatan
weird, and sexy. This fascinating and
Narrator: Julıe newmar Yapımcılar Producers:
engaging documentary journeys from the
c. grant mıtchell & allıson de fren Dünya
outer limits of science fiction –visiting
Hakları World Sales: the fılm sales company
classic scenes of fembots in film and
▪▪“Yapay aşk”a insani olduğu kadar ilginç bir TV– to the state of the art in artificial
açı da kazandıran, kışkırtıcı, garip ve seksi bir companions from life-sized silicone love
dolls to humanoid robots. This smart and
film Silikon Gelin. Bu şaşırtıcı ve sürükleyici
funny look at the cluster image of sex and
belgesel, sinema ve televizyondaki bilindik
technology is not about sex dolls, but the
fembot (dişi robot) sahnelerine uğrayarak
artificial woman – the idea, the industry,
bilimkurgunun sınırlarından, gerçeğe yakın
the science, the culture, and ethics.
silikon aşk bebeklerine ve insansı robotlara,
English; Turkish s.t.

tanrı amerika’yı korusun
GOD BLESS AMERICA
4pe.th. 5cu.fr.
f
nc2
16.00
19.00

10ça.we.
nc
11.00

abd usa / 2012 / HDCAM / Renkli Colour

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
68’ / konuşmasız no dialogue
Yönetmen Director: phılıppe grandrıeux
Görüntü Yön. Director of Photography:
phılıppe grandrıeux Kurgu Editing: phılıppe
grandrıeux Katılanlar Participants: hélène
rocheteau, jean-nıcolas dafflon, anja
röttgerkamp, domınıque dupuy Yapım
Production Co.: epıleptıc fılm Dünya Hakları
World Sales: epıleptıc fılm

▪▪Ormanın derinliklerinde ilkel çağlardan
kalma bir insan formu, bir ayinin sahnelerini
tekrar canlandırmaktadır. Bir rüya ya da bir
kâbus... Hikâye (eğer öyle bir şey varsa)
gergin sinirlerimizi susturan korku, cinsellik
ve hayvansallığımızla örülmüş. Film,
duygusal yoğunluktan sinirsel yoğunluğa
gelişen bir anlatım izliyor. Bu anlatım biçimi
izleyiciyi Beyaz Nöbet’in dünyasını kendi özel
korku ve arzu deneyimlerinden güç alarak
zorlamaya itiyor. Beyaz Nöbet, daha önce

yük

104’ / İngilizce, Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
mcdonald, maddıe hasson, larry mıller

MU-GE
THE WEIGHT
30ct.sa. 3ça.we. 12cu.fr.
b
nc2
nc2
19.00
16.00
21.30

Yönetmen Director: bobcat goldthwaıt Senaryo

Yapımcılar Producers: sean mckıttrıck, jeff

Screenplay: bobcat goldthwaıt Görüntü Yön.

culotta, sarah de rego, jım goldthwaıt Yapım

Director of Photography: bradley stonesıfer

Production Co.: darko entertaınment, magnet

Kurgu Editing: jason stewart & davıd hopper

releasıng Dünya Hakları World Sales: magnet

güney kore south korea / 2012 / HDCAM

Müzik Music: matt kollar Oyuncular Cast:

releasıng Türkiye Hakları Turkish Rights: kodeks

Renkli Colour / 107’ / Korece; Türkçe altyazılı

joel murray, tara lynne barr, melında page

medya

Korean; Turkish s.t.

hamılton, mackenzıe brooke smıth, rıch

Sombre / Karanlık ve A Lake / Göl filmleriyle
tanınan Philippe Grandrieux’nün Fransa’da
sergilenen üçlü film yerleştirmesinin bir
parçası.
▪▪In the heart of the forest an ancient
archaic human form re-enacts scenes from
a ritual. It is a dream, or a nightmare.
The story (if there is one) is woven with
the fear, the sexuality and our animalism
that mutes edgy nerves. The film follows a
narrative structure of emotional intensity
developing into nervous intensity. This
distinctive narration drives the viewer to
test the world of White Epilepsy from the
depths of his own intimate experiences
of fear and of desire. White Epilepsy is a
part of Philippe Grandrieux’s three filminstallation. Grandrieux is known for his
feature films Sombre and A Lake.

Yönetmen Director: jeon kyu-hwan Senaryo
Screenplay: jeon kyu-hwan Görüntü Yön.
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Film Festivali’ndeki ilk gösteriminde büyük
sansasyona yol açan film, yönetmen Jeon’un
Music: choo dae-kwan Oyuncular Cast: cho jae- sözleriyle “insanların bir yük gibi taşıdıkları
yaşamın ağırlığı üzerine grotesk bir fantezi”.
hyun, zıa Yapımcı Producer: choı mı-ae Yapım
▪▪Who knows? In the next life, we may be
Production Co.: treefılm Dünya Hakları World
born in a better body... Jung is a mortician
Sales: fınecut co. ltd. Türkiye Hakları Turkish
at a morgue where he cleanses and dresses
Rights: kodeks medya
up the dead. Born with a hunchback, he
▪▪ 2012 tallinn en iyi yönetmen best dırector
lives each day with enduring the weight
▪▪ 2012 venedik venıce eşcinsel aslan queer lıon of life that oppresses him –his chronic
illnesses, his prostituting pre-op trans
brother, their tyrannical adoptive mother...
▪▪Belki de bir sonraki hayatımızda daha
His life is a mixture of reality and fiction
iyi bir vücutta dünyaya geliriz, kim bilir…
as corpses become his friends and subjects
Morgda çalışan levazımatçı Jung ölüleri
temizler, giydirir… Doğuştan kamburdur, her of his imagination. Causing a sensation
for its extreme scenes at Venice Film
gününü eziyet dolu hayatına katlanmakla
geçirir: kronik rahatsızlıkları, fahişelik yapan Festival where it premiered, The Weight
is “a story about the weight of life that
trans erkek kardeşi, zalim üvey anneleri…
human beings carry around with them,
Gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği hayatında
cesetler giderek arkadaşı ve hayal dünyasının like a grotesque fantasy.”
öznesi haline gelir. Sert sahneleriyle Venedik
Director of Photography: kım nam-kyun Kurgu
Editing: kım mı-young & park hae-oh Müzik

kuş yemi yiyen oğlan
TO AGORI TROEI TO FAGITO TOU
POULIOU
BOY EATING THE BIRD’S FOOD
31pz.su. 8pt.mo. 10ça.we.
nc2
f
nc2
16.00
13.30
21.30
yunanistan greece / 2012 / DCP / Renkli

bulduğu mekânda kapalı kalınca da yardım
aramaya başlar. İşinin, parasının, kız
arkadaşının, yiyecek yemeğinin olmadığını
itiraf edeceği birini bulmak zorundadır.
Yönetmen Director: ektoras lygızos Senaryo
Knut Hamsun’un Açlık adlı romanından
Screenplay: ektoras lygızos Görüntü Yön.
esinlenen yönetmen Lygizos’un verité
Director of Photography: dımıtrıs kassımatıs
tarzındaki bu ilk uzun metraj çalışmasının
Kurgu Editing: gregory rentıs Oyuncular Cast:
yannıs papadopoulos, lıla baklesı, kleopatra her ânı Yunanistan’ın yaşadığı son buhranı
anımsatıyor.
perakı, vangelıs kommatas, charalambos
▪▪Yorgos is a boy eating his pet canary’s
goyıos Yapımcılar Producers: ektoras lygızos,
food. He is a 22-year-old boy in Athens
yorgos karnavas, elına psykou, argyrıs
papadımıtropoulos Yapım Production Co.: stefı with no job, no money, no girlfriend and
no food to eat, but he’s got a canary and
s.a., ektoras lygızos, guanaco Dünya Hakları
a beautiful singing voice. When he finds
World Sales: premıum fılms
himself without a home, he has to seek
▪▪ 2012 Karlovy Vary Özel Mansiyon specıal
a shelter for his bird. And when the bird
mentıon (Y. Papadopoulos)
gets trapped inside the shelter, the boy has
to find some help. He has to find someone
to confess that he has no job, no money,
▪▪Yorgos, evcil kanaryasının yemini yiyen
no girlfriend and no food to eat. Inspired
bir gençtir; 22 yaşındadır, Atina’dadır; ne
by Knut Hamsun’s novel Hunger, each
işi, ne parası, ne kız arkadaşı, ne de yiyecek
scene in director Lygizos’s verité style
yemeği vardır. Tek varlığı muhteşem sesi ve
debut feature is a metaphor pertaining to
kanaryasıdır. Evini de kaybedince kuşunun
Greece’s recent collapse.
barınabileceği bir yer aramaya girişir. Kuşu
Colour / 80’ / Yunanca; Fransızca ve Türkçe
altyazılı Greek; French & Turkish s.t.

mayınlı bölge
mıned zone

makao’yu son gördüğümde
A ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU
THE LAST TIME I SAW MACAO
30ct.sa. 12cu.fr. 14pz.su.
b
nc2
b
11.00
16.00
19.00
portekiz-fransa portugal-france / 2012
HDCAM / Renkli Colour / 85’/ PortekizceÇince; İngilizce ve Türkçe altyazılı Portuguese- maceralı bu yolculuk iki yönetmenin otuz

yıl aradan sonra Makao’ya dönmeleriyle
başlar: Birinin Doğu’ya özgü çocukluk
Yönetmenler Directors: joão ruı guerra
hatıraları, diğerinin sinema, edebiyat ve
resimle kodlanmış Doğu belleğiyle buluşur
da mata & joão pedro rodrıgues Senaryo
ve kurgusal gerçekliğin anıları canlanıverir.
Screenplay: joão ruı guerra da mata & joão
Sonuç, bir araştırma gezisi havasında
pedro rodrıgues Görüntü Yön. Director of
kurgulanan ve kara film görüntüsünde
Photography: joão ruı guerra da mata, joão
çekilen bir Makao manzarasıdır.
pedro rodrıgues, ruı poças Kurgu Editing:
raphaël lefèvre, joão pedro rodrıgues, joão ▪▪Dark temples with mysterious smells,
clandestine opium houses, restaurants
ruı guerra da mata Katılanlar Participants:
serving dog meat, pirate caves and kung-fu
cındy scrash, joão ruı guerra da mata,
heroes... The former Portuguese colony
joão pedro rodrıgues Yapımcılar Producers:
of Macao is a fascinating, multicultural
joão fıgueıras, danıel chabannes de sars,
corentın dong-jın sénéchal Yapım Production labyrinth-city. And two directors leave
for Macao 30 years later, embarking
Co.: blackmarıa & epıcentre fılms Dünya
on a journey of discovery: The Oriental
Hakları World Sales: fılms boutıque
childhood memories of one enter into
▪▪ 2012 locarno özel mansiyon specıal mentıon dialogue with the other’s memories of
the Orient, built on the codes of cinema,
literature and painting –vivid memories
▪▪Garip kokulu, gizemli tapınaklar, kaçak
of a fictionalized reality. The result is
afyon evleri, köpek eti sunan restoranlar,
korsan mağaraları ve kung-fu kahramanları… an album of physical and emotional
geography, structured like an investigation
Eski Portekiz kolonisi Makao etkileyici,
disguised as a Film Noir.
çokkültürlü bir labirent kent… Keşif dolu,
Cantonese; English & Turkish s.t.

cennet: aşk
PARADIES: LIEBE
PARADISE: LOVE
2sa.tu.
nc
13.30

3ça.we. 4pe.th.
a
r
19.00
19.00

avusturya-almanya-fransa austrıa-germanyfrance / 2012 / DCP / Renkli Colour / 120’
Almanca-İngilizce-Swahili; İngilizce ve Türkçe

Sales: coproductıon offıce

altyazılı German-English-Swahili; English &
▪▪Ulrich Seidl’in “Cennet” üçlemesi, cennetin
dünyevi aşkta olduğuna inanan Teresa’yla
açılıyor. Kenya tatilinde bir plaj çapkınından
Yönetmen Director: ulrıch seıdl Senaryo
diğerine, bir hayal kırıklığından ötekine
Screenplay: ulrıch seıdl & veronıka franz
Görüntü Yön. Director of Photography: wolfgang geçen Teresa sonunda plajlardaki aşkın
tamamen ticari olduğunu fark eder. Film
thaler & ed lachman Kurgu Editing: chrıstof
seks turizmi üzerinden, genç kadın-yaşlı
schertenleıb Oyuncular Cast: margarethe
kadın ve Afrika ile Avrupa kavramlarına,
tıesel, peter kazungu, ınge maux Yapımcı
cinselliğin pazar değerine, ten renginin
Producer: ulrıch seıdl Yapım Production Co.:
ulrıch seıdl fılm produktıon gmbh, tat fılm, gücüne ve sömürmekten başka şansı
parısıenne de productıon Dünya Hakları World olmayan sömürülenlerin hikâyesine

Turkish s.t.
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odaklanıyor. Zor Günler gibi ödüllü filmlerin
ve pek çok belgeselin yönetmeni Ulrich Seidl,
üçlemesini aynı ailedeki üç kadının çıktığı
farklı tatiller üzerinden kurgulamış.
▪▪The opener of Ulrich Seidl’s “Paradise
Trilogy” is about Teresa, for whom
paradise is to be found in more earthly
love. In Kenya, Teresa goes from one
“Beach Boy” to the next, from one
disappointment to the next and finally she
must recognize: on the beaches of Kenya

love is a business. Paradise: Love tells of
sex tourism, older women and young men,
the market value of sexuality, the power
of skin colour, Europe and Africa, and
the exploited, who have no choice but to
exploit others. Director of award-winning
fiction films such as Dog Days, Ulrich
Seidl conceived the “Paradise Trilogy” on
three women in a family who take separate
vacations.

Görüntü Yön. Director of Photography:
wolfgang thaler & ed lachman Kurgu Editing:
chrıstof schertenleıb Oyuncular Cast: melanıe
lenz, vıvıan bartsch, joseph lorenz, mıchael
thomas, verena lehbauer, alexıa greımel,
renee marat, johanna schmıd Yapımcı
Producer: ulrıch seıdl Yapım Production Co.:
ulrıch seıdl fılm produktıon Dünya Hakları
World Sales: coproductıon offıce

▪▪Ulrich Seidl’ın “Cennet Üçlemesi”nin şubat
ayında Berlin Film Festivali’nde prömiyeri
yapılan bu son filmi fazla kiloları olan,
meraklı, genç bir kadını konu alıyor. Annesi
Kenya’ya gidince genç kadın tatilini dağdaki
bir zayıflama kampında geçirmeye karar verir.
Kampta kendinden kırk yaş büyük bir doktora
âşık olur. Bir ilişki yaşamalarının olanaksız
olduğunu bilen doktor ise direnmeye çalışır.

cennet: inanç
PARADIES: GLAUBE
PARADISE: FAITH
3ça.we. 4pe.th. 5cu.fr.
nc
a
r
13.30
19.00
19.00

Dog Days / Zor Günler gibi ödüllü filmlerin
ve pek çok belgeselin yönetmeni olan Ulrich
Seidl, “Cennet Üçlemesi”ni aynı aileden
üç kadının çıktığı farklı tatiller üzerinden
kurguluyor.
▪▪The final instalment of Ulrich Seidl’s
“Paradise Trilogy” that premiered in Berlin
Film Festival in February, shows a young
woman, overweight and curious. While
her mother goes to Kenya, she spends her
holidays at a dietary camp somewhere in
the mountains. There she falls in love with
the 40 years older attending doctor. He
however fights it off –knowing that this
cannot happen. Director of award-winning
fiction films such as Dog Days, Ulrich
Seidl conceived the “Paradise Trilogy” on
three women in a family who take separate
vacations.

avusturya-almanya-fransa austrıa-germanyfrance / 2012 / DCP / Renkli Colour / 113’

artık evdeki kavgalar da eşlik etmektedir.
İtalyan medyasının “kutsal değerlere küfür”
German-Arabic; English & Turkish s.t.
suçlamasına maruz kalan film, evlilik
boyunca uğranan “çile” duraklarını ve aşka
Yönetmen Director: ulrıch seıdl Senaryo
özlemi ele alıyor. Ulrich Seidl, üçlemesini
Screenplay: ulrıch seıdl & veronıka franz
aynı ailedeki üç kadının çıktığı farklı tatiller
Görüntü Yön. Director of Photography:
wolfgang thaler & ed lachman Kurgu Editing: üzerinden kurgulamış.
▪▪The second film in Ulrich Seidl’s
chrıstof schertenleıb Oyuncular Cast: marıa
“Paradise Trilogy” follows Anna Maria,
hofstätter, nabıl saleh Yapımcı Producer:
ulrıch seıdl Yapım Production Co.: ulrıch seıdl an X-ray technician, for whom paradise
lies with Jesus. She devotes her vacation
fılm produktıon gmbh, tat fılm, parısıenne
to missionary work, so that Austria may
de productıon Dünya Hakları World Sales:
be brought back to the path of virtue.
coproductıon offıce
One day, after years of absence, her
husband, an Egyptian Muslim confined
▪▪Ulrich Seidl’ın “Cennet” üçlemesinin
ikinci filmi, cennet yolunun İsa’dan geçtiğine to a wheelchair, comes home. Hymns
and prayers are now joined by fighting.
inanan röntgen uzmanı Anna Maria’yı
Creating uproar with the Italian media for
anlatıyor. Avusturya’yı imana getirebilmek
“blasphemy,” Paradise: Faith recounts the
uğruna tatilini misyoner gezisine çeviren
stations of the cross of a marriage and the
Anna Maria, elinde Meryem Ana heykeliyle
longing for love. Ulrich Seidl conceived
kapı kapı dolaşır. Yıllardır ortalarda
the “Paradise Trilogy” on three women in
görünmeyen, Mısırlı Müslüman kocası
a family who take separate vacations.
bir gün tekerlekli sandalyeye mahkûm
olmuş halde çıkagelir. İlahi ve dualara
Almanca-Arapça; İngilizce ve Türkçe altyazılı

cennet: umut
PARADIES: HOFFNUNG
PARADISE: HOPE
4pe.th. 5cu.fr.
nc
a
13.30
19.00

7pz.su.
r
16.00

avusturya-fransa-almanya austrıa-francegermany / 2013 / DCP / Renkli Colour / 100’
Almanca-İngilizce; Türkçe altyazılı German-

Yönetmen Director: ulrıch seıdl Senaryo

English; Turkish s.t.

Screenplay: ulrıch seıdl & veronıka franz

halat
LA SIRGA
30ct.sa. 1pt.mo.
nc2
nc2
13.30
11.00

7pz.su.
f
21.30

kolombiya colombıa / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 88’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Spanish; English & Turkish s.t.

kendini gösterir. Cannes’da Yönetmenlerin
On Beş Günü bölümünde prömiyerini yapan
Screenplay: wıllıam vega Görüntü Yön. Director Halat, yönetmen Vega’nın sözleriyle “ne
Kolombiyalıların ne de dünyanın tanıdığı bir
of Photography: sofıa oggıonı hatty Kurgu
coğrafyaya” ve toprakla kurdukları saf ilişkiyi
Editing: mıguel schvenfınder Oyuncular Cast:
joghıs seudın arıas, davıd fernando guacas, sürdürmek uğruna geleneklerini koruyan
julıo cesar roble, floralba achıcanoy, herald insanlara dair şiirsel bir masal.
▪▪After her village is burnt down and
romero Yapımcı Producer: oscar ruız navıa
family decimated, Alicia flees to her
Yapım Production Co.: contravıa fılms Dünya
uncle’s hut by a lake in the Andes.
Hakları World Sales: mpm fılm
Traumatizing war memories still invade
▪▪ 2012 lima jüri özel ödülü, en iyi görüntü
her mind like a ceaseless storm. There, on
specıal jury prıze, best photography
a swampy and murky beach, she will try to
▪▪ 2012 havana en iyi ilk film best fırst work
settle down until her fears and the threat
of war resurface again. Premiered at the
Directors’ Fortnight in Cannes, La Sirga,
▪▪Alicia, kasabası yakılarak yok edilip ailesi
as described by director Vega is a poetic
katledildikten sonra And Dağları’na giderek
amcasının kulübesine sığınır. Derin iz bırakan tale about “a geographic location unknown
to Colombians and the world,” and its
savaş anıları, durmak bilmez bir fırtına
misali zihnini kavurmaya devam etmektedir. people maintaining their traditions to
maintain a clean relation with the land.
Bataklık gibi bulanık bir sahilde korkularını
dindirmeye çalışırken savaş tehdidi yeniden
Yönetmen Director: wıllıam vega Senaryo
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gülen adam
L’HOMME QUI RIT
THE MAN WHO LAUGHS
4pe.th. 5cu.fr.
r
a
11.00
16.00

6ct.sa.
nc
19.00

fransa-çek cumhuriyeti france-czech
republıc / 2012 / DCP / Renkli Colour / 93’
Fransızca, İngilizce ve Türkçe altyazılı French;
English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: jean-pıerre amérıs Senaryo
Screenplay: guıllaume laurant Özgün Roman
Original Novel: vıctor hugo Görüntü Yön.
Director of Photography: gérard sımon Kurgu
Editing: phılıppe bourgueıl Müzik Music:
stéphane moucha Oyuncular Cast: gérard
depardıeu, marc-andré grondın, emmanuelle
seıgner, chrısta théret, serge merlın, romaın
morellı Yapımcılar Producers: edouard de
vésınne & thomas anargyros Yapım Production
Co.: ıncognıta fılms Dünya Hakları World Sales:
europacorp dıstrıbutıon

▪▪Unvanlar insanı gerçek bir aristokrat
yapabilir mi? Servet insanı bir burjuvaya
çevirebilir mi? Bir canavar kahramana
dönüşebilir mi? Çocukken kaçırılıp yaralanan
Gwynplaine, yüzüne bıçakla kesilen şeytani
gülümsemeyle “Gülen Adam” olarak
panayırlarda aranan biri olmuştur. Aslında
zengin ve asil bir aileden geldiğini öğrenince
bu durumu ezilen alt sınıfları savunmak
üzere kullanmak ister. Fakat zengin, güçlü

ve asiller onu dinlemez ve gülmeye devam
ederler. Victor Hugo’nun romanından
uyarlanan ve Venedik Film Festivali’nde
prömiyerini yapan bu şiirsel ve siyasal
dramda Gérard Depardieu ve C.R.A.Z.Y’nin
başrol oyuncusu Marc-André Grondin yer
alıyor.
▪▪Can titles make one a true aristocrat?
Can riches make one a bourgeois? Can
a monster be a hero? Abducted and
mutilated as a child, Gwynplaine has
become a popular fairground attraction
as “The Man Who Laughs” due to the
diabolical smile carved on his face. When
he discovers that he is in fact the heir to
titles and riches, Gwynplaine resolves to
use his position to plead the cause of the
poor and the abused. But the rich, noble
and powerful never listen. They just keep
on laughing at him. Adapted from Victor
Hugo’s novel, and premiered at Venice
Film Festival, this poetic and political
drama stars Marc-André Grondin, the
lead actor of C.R.A.Z.Y, opposite Gérard
Depardieu.

lizbon’a gece treni
NIGHT TRAIN TO LISBON
30ct.sa. 31pz.su. 2sa.tu.
a
nc2
f
16.00
11.00
13.30
almanya-isviçre-portekiz germanyswıtzerland-portekız / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

knoblauch, mıchael lehmann, kerstın
ramcke, peter reıchenbach, guenther russ

Yönetmen Director: bılle august Senaryo

Yapım Production Co.: studıo hamburg, c-fılms

Screenplay: ulrıch herrmann & greg latter

Dünya Hakları World Sales: k5 medıagroup

Özgün Roman Original Novel: pascal mercıer
Görüntü Yön. Director of Photography: fılıp

▪▪Raimund, düzenli ama monoton hayatını

zumbrunn Kurgu Editing: hansjörg weıssbrıch kanıksamış bir Latince öğretmenidir. Kırmızı
Müzik Music: annette focks Oyuncular Cast:
jeremy ırons, mélanıe laurent, jack huston,
martına gedeck, august dıehl, bruno ganz,
lena olın, chrıstopher lee, charlotte
ramplıng Yapımcılar Producers: andreas

paltolu bir kadını tam nehre atlayacakken
kurtarınca, kadın da onun hayatını kurtarır.
Anlık bir kararla kadının binmesi gereken
trene bindiğinde, kendini Lizbon’da, kadının
okuduğu kitabın yazarının peşinde bulur.

Raimund, takıntılı bir dedektif gibi parçaları
birleştirdiğinde, 1970’lerin faşist Salazar
Lizbon’unda bir arkadaşlık, ihanet, baskı
ve devrim hikâyesi oluşturacaktır. Pascal
Mercier’in uluslararası çoksatan romanından
uyarlanan Lizbon’a Gece Treni, ülkeler ve
tarih arasında dolaşan polisiye bir yapboz,
romantik bir dram.
▪▪Raimund is a teacher of Latin, oblivious
to his well-ordered though monotonous
life. When he saves a young woman with
a red coat from throwing herself into
the river, she saves his life back. Getting

on the train she was supposed to ride,
Raimund finds himself in Lisbon, on the
trail of the author of a book she has been
reading. Like a detective obsessed with
his case, Raimund gradually pieces an
intriguing story of friendship, betrayal,
oppression and revolution, against the
background of Salazar’s fascist regime in
the 1970s. Adapted from the eponymous
international bestseller novel by Pascal
Mercier, Night Train to Lisbon is a romantic
thriller, a puzzle that spans countries and
history.

hipnozcu
HYPNOTISÖREN
THE HYPNOTIST
3ça.we. 4pe.th. 8pt.mo.
a
nc
nc2
16.00
19.00
16.00
isveç sweden / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
120’ / İsveççe; Türkçe altyazılı Swedish;

önce hipnoz yapmıştır ve bu işi bir daha
tekrarlamayacağına yemin etmiştir. Olaylar
beklenmedik bir yön alınca Erik’in yaşamı
Yönetmen Director: lasse hallström Senaryo
da gelişmelerden etkilenecektir. İsveç’in
Screenplay: paolo vacırca Özgün Roman
Oscar adayı olan bu nefes nefese gerilim,
Original Novel: lars kepler Görüntü Yön.
usta yönetmen Lasse Hallström’ün Salmon
Director of Photography: mattıas montero
Fishing in the Yemen’in hemen ardından
Kurgu Editing: thomas täng & sebastıan
çektiği ilk film. Filmin uyarlandığı özgün
amundsen Müzik Music: oscar fogelström
Oyuncular Cast: lena olın, mıkael persbrandt, roman, Türkçe’de de aynı adla yayımlandı.
▪▪A brutal murderer has virtually done
tobıas zıllıacus Yapımcılar Producers: peter
possne, börje hansson, bertıl ohlsson, oscar away with an entire family, sparing
pettersson, anna azcarate, jonatan bökman, the son, who manages to survive with
serious injuries and acute trauma. Police
helena af sandeberg Yapım Production Co.:
svensk fılmındustrı ab, sonet fılm, fılmpool detectives call in for psychiatrist Erik
Maria Bark in hope that he will be able
nord/per-erık svensson Dünya Hakları World
to communicate with the young boy
Sales: svensk fılmındustrı ab Türkiye Hakları
through hypnosis, enabling the police to
Turkish Rights: calınos fılms
question him, and find the killer before
he gets to the missing sister. But it has
▪▪Acımasız bir katilin bütün bir aileyi
been ten years since Erik last practised
katlettiği cinayetten tek kurtulan, evin
hypnosis, and he has promised never to
küçük oğlu olur; ama o da ciddi yaralar
do it again. However, the events will take
almıştır ve hâlâ şoktadır. Dedektifler polisin
sorguya başlayabilmesi için, çocukla hipnoz an unanticipated turn that will impact
Erik’s life as well. An unflinching thriller,
aracılığıyla iletişim kurabilmesi umuduyla
Sweden’s Oscar nominee The Hypnotist
psikiyatrist Erik Maria Bark’ı çağırır. Böylece
follows Lasse Hallström’s Salmon Fishing
çocuğun kayıp kız kardeşine katilden önce
in the Yemen.
ulaşabileceklerdir. Ancak Erik en son on yıl
Turkish s.t.
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bukalemunun rengi
TSVETAT NA HAMELEONA
THE COLOR OF THE CHAMELEON
2sa.tu.
nc2
19.00

3ça.we. 7pz.su.
f
nc
11.00
16.00

bulgaristan bulgarıa / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 114’ Bulgarca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Bulgarian; English &
Turkish s.t.
Yönetmen Director: emıl chrıstov Senaryo
Screenplay: vladıslav todorov Özgün Roman
Original Novel: “zıncograph”, vladıslav
todorov Görüntü Yön. Director of Photography:
krum rodrıguez Kurgu Editing: alexander
etımov Müzik Music: nıkolay madzharov
Oyuncular Cast: ruscen vıdınlıev, ırena
mılyankova, rousy chanev, deyan donkov,
svetlana yancheva, samuel fınzı Yapımcılar
Producers: vladıslav todorov & bourıana
zakharıeva Yapım Production Co.: perıpeteıa
fılms Dünya Hakları World Sales: perıpeteıa
fılms

▪▪ 2012 varna büyük ödül, en iyi görüntü
yönetmeni, eleştirmenler ödülü grand prıx,
best dop, crıtıcs’ award

▪▪Bu hikâyenin kahramanlarının hiçbiri
masum değil… İnsafsız ve köksüz Batko
gizli polis muhbiri olur. Görevini büyük bir
coşkuyla yerine getirir ama yine de haksız
yere kovulur. Öte yandan, bu sayede basit

bir gerçeğin farkına varır: Düşünce polisliği
sistemi doğası gereği çarpıktır ve gizlilik hem
beslendiği güç hem de zaaftır. Batko, buradan
hareketle kendi hayali gizli polis masasını
kurar ve bir grup entelektüeli birbirini
ispiyonlaması için işe alarak kendi muhbirler
ağının örümceği olur. İş hükümete şantaj
yapmaya kadar gider. Son derece stilize bu
siyasal kara komedi, totaliterliğin sapkın
zevklerini ortaya seriyor.
▪▪This is a story without innocents.
Ruthless and rootless, Batko becomes
a secret-police informant. He performs
his duties with great zeal, and yet he is
unduly dismissed. But he realises a simple
fact –the system of the political police
is flawed by nature, and secrecy is both
its power and weakness. So he creates
a phantom secret-police department of
his own, becoming the spider in his web
of informants by recruiting a group of
intellectuals to spy on each other. And he
blackmails the government. This ultrastylistic dark political comedy exhibits
deviant pleasures of totalitarianism.

kollarımda kal
À COEUR OUVERT
A MONKEY ON MY SHOULDER
1pt.mo.
nc2
21.30

3ça.we.
nc
11.00

fransa-arjantin france-argentına / 2012
35 mm / Renkli Colour / 87’ / Fransızcaİspanyolca; Türkçe altyazılı French-Spanish;

Yapımcılar Producers: chrıstıne gozlan &

Turkish s.t.

catherıne bozorgan Yapım Production Co.:

dayattığı baskılar Javier’i alkol bağımlılığına
iter. Kendi şeytanlarıyla yüz yüze gelen Javier
giderek Mila’dan uzaklaşır. Marion Lane’in
bu ikinci uzun metrajlı filmi bağımlılığın
tehdidi altında mükemmel bir ilişkinin
bozuluşunu inceliyor.
▪▪A real-life fairy tale begins with a
long-lasting relationship, a job that you
love, and requires open hearts. Mila and
Javier, both renowned surgeons and both

Hakları World Sales: mk2 Türkiye Hakları Turkish

Screenplay: marıon laıne Özgün Roman

Rights: medyavizyon

Original Novel: “remonter l’orenoque”,

▪▪Gerçek hayattan bir peri masalı, uzun süreli
bir ilişki ve sevdiğin bir işle başlar. Mila ve
mathılda van de moortel Müzik Music: bruno Javier tanınmış ve işlerine tutkuyla bağlı iki
cerrahtır. On yılı aşkın bir süredir birliktedirler,
coulaıs Oyuncular Cast: julıette bınoche,
edgar ramırez, hıppolyte gırardot, amandıne büyük bir aşk yaşamaktadırlar. Ama Mila’nın
beklenmedik hamileliği ve hastanedeki işin
dewasmes, aurelıa petıt, bernard verley
mathıas enard Görüntü Yön. Director of

Photography: antoıne héberlé Kurgu Editing:

passionate about their work, have been
madly in love for the past 10 years. But
Mila’s unexpected pregnancy, combined
with increasing pressure from work at
the hospital, drives Javier to drink more
heavily. Faced with his demons, he drifts
further and further away from Mila.
Marion Lane’s second feature analyses the
breakdown of a perfect relationship when
faced with a threat of addiction.

sislerin içinde
V TUMANE
IN THE FOG
30ct.sa. 4pe.th. 7pz.su.
f
r
a
21.30
13.30
11.00
almanya-rusya-letonya-hollanda-belarus
germany-russıa-latvıa-the netherlands-

raydan çıkardığında, demiryolu işçilerinden
Sushenya da tutuklanır ama sonra serbest
bırakılır. Sözde ihaneti kulaktan kulağa yayılan
English & Turkish s.t.
Sushenya iki direnişçi tarafından ormana
götürülür, çünkü hainliğin cezası ölümdür.
Yönetmen Director: sergeı loznıtsa Senaryo
Ormanda ilerlediklerinde pusuya düşerler ve
Screenplay: sergeı loznıtsa Özgün Roman
Sushenya bir anda kendini yaralı düşmanıyla
Original Novel: vasıl bykov Görüntü Yön.
karşı karşıya bulur. Kadim ormanın
Director of Photography: oleg mutu Kurgu
derinliklerinde, etrafta ne dost ne düşman
Editing: danıelıus kokanauskıs Oyuncular
varken ahlaki bir karar vermek zorundadır, ne
Cast: vladımır svırskı, vlad abashın, sergeı
var ki şartlar ahlaki değildir.
kolesov, vlad ıvanov, julıa peresıld,
▪▪Dignity versus men’s barbarian nature...
nadezhda markına Yapımcı Producer: heıno
deckert Yapım Production Co.: ma.ja.de fıctıon Western frontiers of the USSR, 1942.
The region is under Nazi occupation.
Dünya Hakları World Sales: the match factory
When local resistance fighters derail a
Türkiye Hakları Turkish Rights: medyavizyon
train, Sushenya, a rail worker, is also
▪▪ 2012 cannes fipresci ödülü prıze
arrested, but later set free. Rumours of his
▪▪ 2012 minsk büyük ödül grand prıze
treason spread quickly, and he is taken to
▪▪ 2012 erivan yerevan en iyi film best fılm
the forest by two partisans for revenge.
▪▪ 2012 odessa en iyi film best fılm
Traitors have to be killed. This is how our
▪▪ 2012 cottbus en iyi erkek oyuncu, kiliseler
story begins. As they walk through the
birliği ödülü best actor, prıze of the
forest, they are ambushed, and Sushenya
ecumenıcal jury
finds himself one-to-one with his wounded
enemy. Deep in the ancient forest, where
there are neither friends nor enemies,
▪▪Barbarlık, insanlık onuru ve savaş…
Sushenya is forced to make a moral choice
1942, SSCB’nin Batı sınırı… Bölge Nazi
under immoral circumstances.
işgali altındadır. Yerel direnişçiler bir treni
belarus / 2012 / DCP / Renkli Colour / 128’
Rusça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Russian;

thelma fılms, manchester fılms, mk2 Dünya
Yönetmen Director: marıon laıne Senaryo
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arada kalan
WHAT MAISIE KNEW
30ct.sa. 3ça.we. 6ct.sa.
r
nc
a
11.00
16.00
13.30
abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 99’
İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
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boğuşmaktadır. Maisie, boşanmanın
ardından anne ve babasının yeni eşleriyle de
tanışır. Ancak, eşlerinin ne kadar bencil ve
cartwrıght & nancy doyne Özgün Roman
sorunlu olduğunu fark edip birbirlerine âşık
Original Novel: henry james Görüntü Yön.
olan üvey ebeveyniyle yakınlaşınca durum
Director of Photography: gıles nuttgens Kurgu
iyice çetrefilleşir.
Editing: madeleıne gavın Müzik Music: nıck
▪▪The miseries of dissolving marriages are
urata Oyuncular Cast: julıanne moore, steve
always a burden on the children. In this
coogan, onata aprıle, alexander skarsgård,
superbly cast contemporary adaptation of
joanna vanderham Yapımcılar Producers:
charles weınstock, danıela taplın lundberg, the 1897 Henry James novel, the six-yearold Maisie suffers the tribulations of the
wıllıam teıtler, danıel crown Yapım
Production Co.: red crown productıons Dünya bitter divorce of her mother Susanna, an
aging rock and roll icon, and her father
Hakları World Sales: fortıssımo fılms Türkiye
Beale, a charming but distracted art dealer.
Hakları Turkish Rights: bir film
As Maisie is shuttled back and forth
between them, she comes to rely more
▪▪Yıkılan evliliklerin acısını her zaman
and more on her parents’ respective new
çocuklar çeker. 1897 tarihli Henry James
partners who begin to see how selfish and
romanından günümüze uyarlanan parlak
damaged the girl’s parents really are, while
kadrolu dramda, altı yaşındaki Maisie,
finding themselves falling in love with one
yaşı geçkin rock yıldızı annesi Susanna ile
karizmatik ancak ilgisiz sanat simsarı babası another.
Beale’in tatsız boşanmasının sarsıntılarıyla
Yönetmenler Directors: davıd sıegel & scott
mcgehee Senaryo Screenplay: carroll

büyük umutlar
GREAT EXPECTATIONS
3ça.we. 7pz.su.
a
nc
13.30
19.00

8pt.mo.
r
16.00

ingiltere-abd unıted kıngdom-usa / 2012
35 mm / Renkli Colour / 128’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

olarak Londra sosyetesine giriş yapan Pip,
toplumsal konumunu çocukluğundan beri
sevdiği ama tüm erkeklerden intikam almaya
Screenplay: davıd nıcholls Özgün Roman
yemin etmiş, güzel mirasyedi Estella’yı
Original Novel: charles dıckens Görüntü Yön.
Director of Photography: john mathıeson Kurgu elde etmek için kullanır. Ancak yaver giden
talihinin ardındaki inanılmaz gerçekler,
Editing: tarıq anwar Müzik Music: rıchard
sevdiği herkes üzerinde yıkıcı bir etki
hartley Oyuncular Cast: ralph fıennes,
bırakacaktır.
helena bonham carter, jeremy ırvıne,
▪▪Award-winning director of Four
robbıe coltrane, hollıday graınger, ewen
Weddings and A Funeral and Harry Potter
bremner, jason flemyng, sally hawkıns,
and the Goblet of Fire, Mike Newell directs
tamzın outhwaıte, davıd wallıams Yapımcılar
a high calibre cast in this adaptation of
Producers: elızabeth karlsen, stephen
woolley, emanuel mıchael, davıd faıgenblum the classic novel by Charles Dickens, the
great storyteller of Victorian England.
Yapım Production Co.: bbc fılms, number 9
fılms Dünya Hakları World Sales: hanway fılms Young orphan Pip is given a chance to rise
from his humble beginnings thanks to a
Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film
mysterious benefactor. Moving through
London society as a gentleman, Pip uses
▪▪Viktorya İngiltere’sinin büyük öykücüsü
his newfound position to pursue the
Charles Dickens’ın benzersiz romanından
uyarlanan zengin kadrolu filmin yönetmeni, beautiful Estella, a spoilt heiress he’s
Dört Nikâh Bir Cenaze ile Harry Potter ve Ateş loved since childhood, who has sworn
in to wreak revenge on all men. Yet the
Kadehi’nin ödüllü yönetmeni Mike Newell.
shocking truth behind his great fortune
Genç yetim Pip, gizemli bir hayırsever
will have devastating consequences for
sayesinde sefil yaşamından sıyrılma
everything he holds dear.
şansı yakalar. Yıllar içinde bir centilmen
Yönetmen Director: mıke newell Senaryo
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katil
THE ICEMAN
30ct.sa. 31pz.su. 11pe.th.
a
r
nc
21.30
16.00
11.00
abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 103’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: arıel vromen
Senaryo Screenplay: morgan land
& arıel vromen Görüntü Yön. Director of
Photography: bobby bukowskı Kurgu Editing:
danny rafıc Müzik Music: haım mazar
Oyuncular Cast: mıchael shannon, wınona
ryder, ray lıotta, chrıs evans, stephen dorff,
davıd schwımmer, james franco Yapımcılar
Producers: avı lerner & arıel vromen,
ehud bleıberg Yapım Production Co.:
mıllennıum fılms Dünya Hakları World Sales:
mıllennıum fılms Türkiye Hakları
Turkish Rights: duka film

▪▪İnsan hem seri katil, hem de fedakâr
bir koca ve baba olabilir mi? Richard
Kuklinski 1964’te ilk ve tek aşkı Deborah’yla
evlendiğinde fazlasıyla korumacı bir
tutum izler. Yıllar sonra 100 ayrı cinayet
suçlamasıyla tutuklandığında, ne karısı ne
kızları ne de komşuları onun katil olduğuna
inanır. Peki, bütün bunları neden ve nasıl
yapmıştır? Bunca zaman yakalanmamayı

nasıl başarmıştır? Olağanüstü oyuncu
kadrosuyla bu sürükleyici film “Buz Adam”
lakaplı, acımasız kiralık katil Richard
Kuklinski’nin çete günlerinden 1986’daki
tutuklanışına dek geçen yaşam öyküsünü
anlatıyor.
▪▪How could a person be both a serial
killer and a devoted husband and father?
When in 1964 Richard Kuklinski marries
his first and only love, Deborah, he is
fiercely protective of her and his new
family. When he is finally arrested with
100 murder charges, neither his wife and
daughters nor their neighbours have any
clue that he is a murderer. But why did
he do it, and how did he get away with
it for so long? Packed with A-list actors,
the captivating film follows the true
story of notorious contract killer Richard
Kuklinski, nicknamed “The Iceman,” from
his early days in the mob until his arrest
in 1986.

kuru gürültü
MUCH ADO ABOUT NOTHING
7pz.su.
nc2
11.00

8pt.mo. 11pe.th.
f
r
19.00
11.00

abd usa / 2012 / DCP / Siyah-Beyaz B&W
107’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
▪▪Shakespeare’in klasik komedisinin bu
çağdaş yorumunu sinemaya uyarlayan,
televizyon ve sinema dünyasının en büyük,
Screenplay: joss whedon Özgün Oyun Original
kült yönetmenlerinden Joss Whedon.
Play: wıllıam shakespeare Görüntü Yön.
Whedon’ın Buffy, Angel ve The Avengers gibi
Director of Photography: jay hunter Kurgu
Editing: danıel kamınsky & joss whedon Müzik daha önceki projelerinden izleyicilere tanıdık
Music: joss whedon Oyuncular Cast: amy acker, gelecek birçok oyuncunun kadrosunda yer
aldığı film ABD’de haziran ayında gösterime
alexıs denısof, nathan fıllıon, clark gregg,
girecek. Özgün metne sadık kalarak sadece
reed dıamond, fran kranz, sean maher,
on iki günde çekilen bu karanlık, seksi ve kimi
spencer treat clark, rıkı lındhome, ashley
zaman absürd aşk hikâyesinin kahramanları,
johnson Yapımcılar Producers: joss whedon
dünyanın en uyumsuz âşıkları Beatrice
& danıel kamınsky Yapım Production Co.:
bellwether pıctures Dünya Hakları World Sales: ve Benedick. Film Benedick ve arkadaşı
Claudio’nun yurtdışındaki bir seferden
eone fılms ınternatıonal
zaferle dönüşüyle açılır. Sivri dilli Benedick,
Yönetmen Director: joss whedon Senaryo
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Claudio’ya aşk meseleleri hakkında takılıp
durur. Benedick aşkı küçümsemektedir,
tıpkı yıllardır düşmanı bildiği Beatrice gibi.
Gözünü aşk bürümüş Claudio evlenmeye
karar vermişken Benedick ile Beatrice de “tatlı
savaş”larını hakaretlerle sürdürür.
▪▪Shakespeare’s classic comedy is given a
contemporary spin, adapted and directed
by one of TV and movie world’s biggest
cult directors, Joss Whedon. Shot in 12
days, and using the original text, this dark,
sexy and occasionally absurd view of love
tells the story of the world’s least likely
lovers, Beatrice and Benedick. With the

cast including some actors familiar from
Whedon’s previous work, such as Buffy,
Angel and The Avengers, the film is slated
to be released in the US in June. The
film opens with Benedick and his friend
Claudio who have just returned home
after a successful campaign abroad. The
acid-tongued Benedick teases Claudio
over matters of love. Benedick’s scorn
for love is matched by that of his longtime nemesis Beatrice. As the lovestruck
Claudio makes plans to marry, Benedick
and Beatrice resume the “merry war” of
insults they have long waged.

ANTIDEPRESAN
ANTIDEPRESSANT
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montreuıl kraliçesi
QUEEN OF MONTREUIL
5cu.fr.
nc2
11.00

6ct.sa.
f
19.00

11pe.th.
nc2
13.30

fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
87’ / Fransızca-İngilizce-İzlandaca; İngilizce
ve Türkçe altyazılı French-English-Icelandic;

kendini toparlaması için yeterli mi? Agathe,
kocasının ölümünün ardından Fransa’ya,
Montreuil’deki evine döner, ama gücünü
Yönetmen Director: sólveıg anspach Senaryo
toplaması ve hayatını yeniden düzene
Screenplay: sólveıg anspach & jean-luc
sokması zaman alacaktır. Karşısında çıkan
gaget Görüntü Yön. Director of Photography:
her tuhaf insan onu biraz daha mutluluğa
ısabelle razavet Kurgu Editing: anne rıegel
yaklaştıracaktır. İzlanda doğumlu yönetmen
Müzik Music: martın wheeler Oyuncular Cast:
Solveig Anspach’ın bu son filmi, “kendimiz
florence loıret caılle, dıdda jonsdottır,
için yarattığımız aileler üzerine”.
ulfur aegısson, erıc caruso, samır guesmı,
alexandre steıger Yapımcılar Producers: patrıck ▪▪Will a sea-lion, an Icelandic mother
and son, a pink dress and a neighbour
sobelman Yapım Production Co.: ex nıhılo,
mıkros ımage Dünya Hakları World Sales: fılms who is in love be enough for a depressed
woman to gather herself? Following her
dıstrıbutıon
husband’s death, Agathe is now back in
▪▪ 2012 venedik venıce lina mangiacapre ödülü France, at home in Montreuil, and it will
award
take some time for her to find the strength
▪▪ 2012 taipei en iyi film best fılm
and get her life back on track. Each new
▪▪ 2012 reykjavik izleyici ödülü audıence award character she meets will bring her closer
to happiness. Iceland-born director Solveig
Anspach’s latest film “is about the families
▪▪Bir deniz aslanı, İzlandalı bir anne ile
we create for ourselves.”
oğlu, pembe bir elbise ve âşık bir komşu…
Bütün bunlar depresyondaki bir kadının
English & Turkish s.t.

the sapphıres
30ct.sa. 31pz.su. 3ça.we.
nc
r
a
11.00
21.30
11.00
avustralya australıa / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 103’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
wrıters’ guıld: best feature – adaptatıon, most
Yönetmen Director: wayne blaır Senaryo

outstandıng scrıpt

Screenplay: tony brıggs & keıth thompson

▪▪ 2012 denver halkın seçimi people’s choıce

Görüntü Yön. Director of Photography: warwıck

award

thornton Kurgu Editing: dany cooper Müzik
Music: bry jones & cezary skubıszewskı
Oyuncular Cast: chrıs o’dowd, deborah
maılman, jessıca mauboy, sharı sebbens,
mıranda tapsell Yapımcılar Producers:
rosemary blıght & kylıe du fresne Yapım
Production Co.: goalpost pıctures australıa
Dünya Hakları World Sales: goalpost fılm
Kaynak Print Source: tanweer

▪▪ 2012 avustralya senaristler birliği: en iyi
film – uyarlama, en çarpıcı senaryo australıa

▪▪1968’de dünyanın her köşesinde
ayaklanmalar ve devrim vardı, bir de Vietnam
savaşı… Avustralya’nın ücra bir noktasındaki
Aborijin yerleşiminden dört muhteşem
genç kadın için ise 1968, hayatlarının
tamamen değiştiği bir yıl olacaktı; çünkü
askerleri eğlendirmek üzere ilk gösterilerini
Vietnam’da sahneleyeceklerdi. Yönetmen
Wayne Blair’ın sözleriyle “Gerçek bir öyküden
esinlenen film, olağandışı şartlar altında
sıradan insanın altından kalktığı inanılmaz
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antıdepresan
antıdepressant

antıdepresan
antıdepressant

işlerin altını çiziyor.” İlk gösterimi Cannes’da
gerçekleşen ve soul müziğiyle örülü bu
hareketli film, Tony Briggs’in aynı adlı tiyatro
oyunundan uyarlandı.
▪▪All around the globe, there were riots
and revolution on the streets in 1968 and
war in Vietnam. For four gorgeous young
women from a remote Aboriginal mission
in Australia, 1968 was the year that
changed their lives forever, because they

were taken to Vietnam for their first gig
to entertain the troops. As director Wayne
Blair states, “The Sapphires is inspired by a
true story, and it possesses all the qualities
of ordinary people achieving amazing
things in extraordinary circumstances.”
Premiering at Cannes, and celebrating
soul music, The Sapphires is based on
the stage play of the same name by Tony
Briggs.

erkek aklı
A GLIMPSE INSIDE THE MIND OF
CHARLES SWAN III
30ct.sa. 31pz.su. 4pe.th.
a
r
nc
13.30
19.00
16.00
abd usa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour / 86’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

bir girdaba sürüklenir. Sadık dostlarının
yardımıyla zor da olsa kendisiyle yüzleşmeye
çalışır. Kaybedilmiş aşklar, dostluk ve intikam
Screenplay: roman coppola Görüntü Yön.
Director of Photography: nıck beal Kurgu Editing: hayalleriyle işlenmiş bu hınzır komedi
izleyicilere şu soruyu yöneltiyor: İnsan birini
robert schafer Müzik Music: lıam hayes &
aynı anda hem sevip hem de ondan nefret
roger neıll Oyuncular Cast: charlıe sheen,
edebilir mi?
jason schwartzman, bıll murray, patrıcıa
▪▪Written, produced and directed by
arquette, katheryn wınnıck, mary elızabeth
Roman Coppola, the scriptwriter of
wınstead Yapımcılar Producers: roman
Moonrise Kingdom, this crazy comedy stars
coppola & youree henley Yapım Production
Charlie Sheen as Charles, a successful
Co.: ındependent, amerıcan zoetrope Dünya
Hakları World Sales: ındependent Türkiye Hakları graphic designer, whose fame, money
and charm have provided him with a
Turkish Rights: medyavizyon
seemingly perfect life. When his true love
suddenly breaks off their relationship,
▪▪Moonrise Kingdom’ın senaristi Roman
Charles’ life falls apart, and he swirls into
Coppola’nın yazıp yönettiği ve yapımcılığını
üstlendiği bu çılgın komedide Charlie Sheen, a downward spiral of doubt, confusion
and reflection. With the support of his
başarılı grafiker Charles olarak karşımıza
loyal intimates, he begins the hard road
çıkıyor. Şöhret, para ve karizma Charles’a
görünürde mükemmel bir hayat sunmuştur. of self-evaluation. This playful comedy of
lost love, friendship, and revenge fantasies
Ne var ki hayatının aşkı birdenbire onu terk
begs the question: is it possible to love and
edince hayatı darmadağın olur ve şüphe,
hate someone at the same time?
kafa karışıklığı ve derin düşüncelerle dolu

için ellerinden geleni yapıyor. Delépine ve
Kervern’in absürd yol filmi Mammuth’un
ardından çektiği bu beşinci film “modern, hür
logıe, gaëtan davıd Yapım Production Co.:
ve bağımsız Diyojenler” fikrinden yola çıkıyor.
gmt productıons, no money productıons,
▪▪Anarchy in the middle-age proves that
panache productıons, la compagnıe
cınématographıque Dünya Hakları World Sales: punk is not dead and one’s never too old!
Two brothers who are complete opposites:
funny balloons
Jean-Pierre is a salesman in a chain store
▪▪ 2012 cannes jüri özel ödülü-belirli bir bakış -a conformist-, while Not fancies himself
specıal jury prıze-un certaın regard
the oldest punk in Europe with a dog...
But when Jean-Pierre is threatened with
unemployment, the twists of modern life
▪▪Punk ölmediyse anarşinin de yaşı yok
diyebiliriz! İşte kanıtı: Birbirine tamamen zıt will reunite them, putting them both on
the street. Now confederates of the Punk
iki erkek kardeş. Jean-Pierre bir mağazada
Attitude, the two men put everything on
satış görevlisi (pek uyumlu). Not ise
the line to spark off a new revolution...
Avrupa’nın en yaşlı, köpekli punk’ı olmakla
övünüyor. Ancak Jean-Pierre’in işten atılması Departing from the idea of “a modern
Diogenes, free and autonomous,” Le grand
söz konusu olunca modern yaşamın
soir is the fifth film of singular filmmakers
gelgitleri yüzünden yeniden bir araya gelip
Delépine and Kervern, following the
sokaklara düşüyorlar. “Punk Tavrı”nın bu
absurdist road comedy Mammuth.
iki yeni kurbanı yeni bir devrimi ateşlemek
Yapımcılar Producers: jean-pıerre guerın,

benoît delépıne, gustave kervern, andré

Yönetmen Director: roman coppola Senaryo

zıt kardeşler
LE GRAND SOIR
4pe.th. 6ct.sa.
nc
f
11.00
16.00

7pz.su.
nc2
13.30

fransa-belçika france-belgıum / 2012 / DCP
Renkli Colour / 92’ / Fransızca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı French; English & Turkish s.t.
Director of Photography: hugues poulaın Kurgu
Yönetmenler Directors: benoît delépıne &

Editing: stéphane elmadjıan Oyuncular Cast:

gustave kervern Senaryo Screenplay: benoît

benoît poelvoorde, albert dupontel, brıgıtte

delépıne & gustave kervern Görüntü Yön.

fontaıne, areskı belkacem, boulı lanners

eyvah
OH BOY
5cu.fr.
nc
16.00

6ct.sa.
f
21.30

9sa.tu.
r
11.00

almanya germany / 2012 / DCP / Siyah-Beyaz
B&W / 85’ / Almanca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı German; English & Turkish s.t.

hissine kapıldınız mı hiç? Tıpkı Niko gibi…
Berlinli Niko iki yıl önce hukuk fakültesini
bırakmış, hayatın akışına göre yaşamaktadır.
Screenplay: jan ole gerster Görüntü Yön.
Director of Photography: phılıpp kırsamer Kurgu Kaderciliğinin sonuçları acı olur: Kız arkadaşı
onu terk eder, babası harçlığını keser, eski
Editing: anja sıemens Müzik Music: cherılyn
arkadaşı Julika onu iyice sarsar. Bu arada
macneıl Oyuncular Cast: tom schıllıng, marc
şehrin kahve stoku da tükenmektedir.
hosemann, frıederıke kempter, justus von
Reklam ve müzik filmleri yönetmeni Jan
dohnányı, mıchael gwısdek, katharına
schüttler, arnd klawıtter, martın brambach, Ole Gerster’in bu ilk uzun metrajlı filmi,
andreas schröders Yapımcı Producer: marcos melankoli ile mizah arasında gidip gelen tatlı
bir kent hikâyesi.
kantıs Yapım Production Co.: schıwago fılm
gmbh Dünya Hakları World Sales: schıwago fılm ▪▪Do you ever have the feeling that
everybody around you is strange, and then
gmbh
you realise that it’s you that’s the problem?
▪▪ 2012 oldenburg en iyi alman filmi, üstün
Just like Niko. Berliner Niko dropped
oyunculuk, izleyici ödülü best german fılm,
out of his law studies two years ago, and
outstandıng performance (t. schilling),
is taking each moment as it comes. He
audıence award
experiences the consequences of his
▪▪ 2012 münih munıch genç alman sineması
passivity: his girlfriend dumps him, his
ödülü: senaryo young german cınema award:
father stops his income, former classmate
screenwrıtıng
Julika confronts him –and the city seems
▪▪ 2012 tallinn izleyici ödülü, en cesur film
to have run out of coffee. Alternating
audıence award, bravest fılm
between melancholy and humour, Oh
Boy is the feature film debut of Jan Ole
Gerster, a commercial and music video
▪▪Etrafınızdaki herkesin tuhaf olduğunu
director.
düşünüp, ardından sorunun sizde olduğu
Yönetmen Director: jan ole gerster Senaryo
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ve birazcık umutla yüklü, cüretkâr, seksi ve
komik.
▪▪When marital fatigue combines with
lifelong friendship, fidelity can also be put
to test. Ondra and Vitek are two middleaged electricians who share the same
employer, the same house, have similarly
aged children who date one another. With
their wives, they are linked by more than

salyangozlar ve insanlar
DESPRE OAMENI SI MELCI
OF SNAILS AND MEN
5cu.fr.
nc2
16.00

7pz.su.
f
13.30

14pz.su.
f
19.00

romanya-fransa romanıa-france / 2012
DCP / Renkli Colour / 100’ / Rumence;

Sendika lideri George Petrescu’nun aklına
fabrikayı ve işçileri kurtarmak için bir fikir
geliyor: İşçilerden bin tanesi bir hafta içinde
spermlerini satarsa fabrikayı satın alacak
Yönetmen Director: tudor gıurgıu Senaryo
Screenplay: ıonut teıanu Görüntü Yön. Director kadar para toplanmış olur! Tudor Giurgiu’nun
Love Sick / Aşk Hastası’nın ardından gelen bu
of Photography: vıvı dragan vasıle Kurgu
ikinci uzun metrajlı filmi, komünizm sonrası
Editing: mırcea olteanu Müzik Music: vlaıcu
Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü, adaletsizliğini ve
golcea Oyuncular Cast: andı vasluıanu,
sinizmini eleştiren acı-tatlı bir komedi.
monıca bırladeanu, dorel vısan, andreea
▪▪1992, Câmpulung Muscel, a small
bıbırı, jean-françoıs stévenın, robınson
stévenın, nıcodım ungureanu, ovıdıu crısan, town in Romania. Michael Jackson has
ıon grosu Yapımcılar Producers: oana gıurgıu, just visited the country for a concert, and
hopes are high. But, the state-owned car
tudor gıurgıu, patrıck sobelman Yapım
factory just went bankrupt and will be
Production Co.: agat fılms & cıe Dünya Hakları
privatised in a week. To save the plant and
World Sales: elle drıver
his fellow workers’ jobs, George Petrescu,
▪▪ 2012 Varşova Warsaw Jüri Özel Ödülü Specıal the union leader, comes up with an idea:
Jury Prıze
If 1000 of the workers sold their sperm
for a week, they could raise enough money
to buy the plant! Tudor Giurgiu’s second
▪▪Sene 1992. Romanya’da küçük bir kasaba
feature film, after his debut Love Sick,
olan Câmpulung Muscel’deyiz. Michael
is a bittersweet comedy that criticises
Jackson bir konser için ülkeyi ziyarete
hypocrisy, injustice, and cynicism in postgelmiş, moraller son derece yüksek. Ama
Communism Europe.
devlet mülkiyetindeki araba fabrikası iflas
etmiş ve bir hafta içinde özelleştirilecek.

just a lifelong friendship. But Ondra and
Vitek also secretly yearn for each other’s
wives. As soon as they finally find the
courage to reveal this secret, they find out
that their wives have the same feelings –
it’s just a matter of time before they begin
to experiment. Czech master Hrebejk’s
latest is a sexy, audacious and funny film
full of positive energy and faint hope.

İngilizce ve Türkçe altyazılı Romanian;
English & Turkish s.t.

kutsal dörtlü
SVATA CTVERICE
THE HOLY QUATERNITY
5cu.fr.
f
13.30

7pz.su.
nc2
19.00

14pz.su.
nc
16.00

çek cumhuriyeti czech republıc / 2012 / 35
mm / Renkli Colour / 78’ / Çekçe; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Czech; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: jan hrebejk Senaryo
Screenplay: mıchal vıewegh Görüntü Yön.
Director of Photography: martın sacha
Kurgu Editing: vladımır barak Müzik Music:
eggnoıce Oyuncular Cast: vıktorıe cermakova,
marıka prochazkova, hynek cermak,
jırı langmajer, ludek munzar Yapımcı
Producer: rudolf bıermann Yapım Production
Co.: ın fılm praha s.r.o. Dünya Hakları
World Sales: monte crısto ınternatıonal
entertaınment

▪▪Evlilik yorgunluğu yaşam boyu arkadaşlıkla
harmanlandığında çiftlerin sadakati
de sarsılır. Ondra ve Vitek orta yaşlı iki
elektrikçidir; patronları, evleri aynıdır,
hatta çocukları birbiriyle flört etmektedir.
Eşleriyle birlikte sıradan bir arkadaşlıktan
daha fazlasıyla bağlıdırlar birbirlerine.
Aynı zamanda birbirlerinin eşlerine ilgi
duymaktadırlar. Bu sırlarını birbirlerine
açacak cesareti bulduklarında, karılarının da
aynı duygular içinde olduğunu anlarlar. Bu
yeni tecrübeye adım atmaları an meselesidir.
Çek usta Hrebejk’in bu son filmi pozitif enerji

kuzeye giden yol
TIE POHJOISEEN
ROAD NORTH
5cu.fr.
f
21.30

7pz.su.
nc
21.30

8pt.mo.
f
11.00

finlandiya fınland / 2012 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Fince; İngilizce ve Türkçe

için döner ve baba-oğul, Finlandiya’yı
Helsinki’den kuzeye Lapland’a, çalıntı bir
arabayla katederken birbirini tanıma fırsatı
Yönetmen Director: mıka kaurısmäkı
bulur. Ülkenin önde gelen film ve müzik
Senaryo Screenplay: samı keskı-vähälä &
ikonlarından Vesa-Matti Loiri ve Samuli
mıka kaurısmäkı Görüntü Yön. Director of
Edelmann’ın rol aldığı film, hayat gibi
Photography: jarı mutıkaınen Kurgu Editing:
kestirilemez bir aile hikâyesi.
jukka nykänen Oyuncular Cast: vesa-mattı
▪▪A father may have many sons, but a son
loırı, samulı edelmann, marı perankoskı,
has only one father. The most successful
ırına björklund, peter franzen, elına
film by Mika Kaurismäki, or any
knıhtılä Yapımcı Producer: mıka kaurısmäkı
Yapım Production Co.: marıanna fılms oy Dünya Kaurismäki film, in Finland so far, Road
North is a darkly comic and touching road
Hakları World Sales: the yellow affaır Kaynak
movie that follows a father and son who
Print Source: fınnısh fılm foundatıon
have lost touch with each other. When a
▪▪ 2012 st. petersburg izleyici ödülü audıence
prodigal father returns to see his son 35
award
years after abandoning him, they make a
journey through Finland, from Helsinki
to the north, to Lapland, in a stolen car,
▪▪Bir babanın bir sürü oğlu olabilir
and learn to know each other again.
ama bir oğulun tek babası vardır. Mika
Starring the country’s leading film and
Kaurismäki’nin en başarılı filmi ya da
Kaurismäki filmlerinin şimdilik en başarılısı, music icons, Vesa-Matti Loiri and Samuli
Edelmann, Road North is a beautiful
birbirinden uzak düşen baba ile oğulun
family story that is unpredictable in the
izini süren, hem dokunaklı hem de komedi
same way life is.
unsurları barındıran bir yol filmi. Savurgan
baba, 35 yıl önce terk ettiği oğlunu görmek
altyazılı Finnish; English & Turkish s.t.

bu aşk fazla sürmez
I GIVE IT A YEAR
30ct.sa. 1pt.mo.
nc
r
19.00
13.30

3ça.we.
nc2
11.00

ingiltere unıted kıngdom / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 97’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
of Photography: ben davıs Kurgu Editing:
Yönetmen Director: dan mazer Senaryo

tony cranstoun Müzik Music: ılan eshkerı

Screenplay: dan mazer Görüntü Yön. Director

Oyuncular Cast: rose byrne, rafe spall, anna
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başka karakterler de eklenirken durum iyice
karmaşıklaşır. Bu evlilik bir yıl dayanabilecek
midir?
Yapımcılar Producers: lıza chasın & debra
▪▪Written and directed by Dan Mazer,
hayward Yapım Production Co.: workıng tıtle
Sacha Baron Cohen’s chief script
fılms Dünya Hakları World Sales: studıocanal
collaborator in Borat and Brüno, I Give It a
Türkiye Hakları Turkish Rights: calınos fılms
Year starts where other romantic comedies
finish. Josh and Nat are a very mismatched
▪▪Borat ve Brüno’nun senaryolarını Sacha
couple. He’s socially awkward; she’s an
Baron Cohen’le birlikte yazan Dan Mazer’in
ambitious PR exec. He is a thinker, she is
bu hareketli filmi, romantik komedilerin
bittiği noktada başlıyor. Josh ve Nat olabilecek a doer. In the first year of the marriage,
it turns out that his former girlfriend is a
en uyumsuz çifttir. Josh topluluk içinde
much better match, just as an American
tutukken Nat hırs küpü bir PR uzmanıdır.
billionaire is much suitable for her. As a
Adam düşünür, kadın yapar. Evliliklerinin
collection of characters enter the formula,
daha ilk yılında, eski kız arkadaşının Josh’a,
the situation gets more complicated. Will
Amerikalı bir milyarderin de Nat’e daha
they make it a year?
uygun olduğu ortaya çıkar. Denkleme tuhaf
farıs, sımon baker, stephen merchant,

mınnıe drıver, jason flemyng, olıvıa colman

garip turistler
SIGHTSEERS
30ct.sa. 31pz.su. 1pt.mo.
r
a
nc
16.00
16.00
11.00
ingiltere unıted kıngdom / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 89’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: ben wheatley Senaryo
Screenplay: alıce lowe, steve oram Görüntü
Yön. Director of Photography: laurıe rose Kurgu
Editing: ben wheatley, amy jump, robın hıll
Müzik Music: jım wıllıams Oyuncular Cast: alıce
lowe, steve oram, eıleen davıes, jonathan
arıs, rıchard glover, monıca dolan Yapımcılar
Producers: nıra park, claıre jones, andy starke
Yapım Production Co.: bıg talk pıctures, rook
fılms Dünya Hakları World Sales: protagonıst
pıctures

▪▪ 2012 ingiliz bağımsız film ödülleri: en iyi
senaryo brıtısh ındependent fılm awards: best
screenplay

▪▪ 2012 mar del plata en iyi senaryo best
screenplay

▪▪ 2012 sitges en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu
best screenplay, best actress (a. lowe)

▪▪Garip Turistler, İngiltere’nin Göller
Bölgesi’ni karavanlarıyla boydan boya geçen
katil bir çiftin son derece komik ve kan revan

tatillerini izliyor. Tutkulu, sevgi dolu bir çift
olan Chris ve Tina’nın tatili iyi başlar ama
karavan komşuları rahatsızlık vermeye
başlayınca cesetler havada uçuşur ve ilişkileri
zorlu bir sınavdan geçer. Kill List / Ölüm
Listesi’yle dünya çapında beğeni toplayan
Ben Wheatley’nin huzur dolu İngiltere
manzaraları fonunda yol filmi türünü
tepetaklak eden bu yeni filmi, kahkahayı kanla
buluşturan leziz ve kapkara bir komedi.
▪▪Utterly funny and incredibly gory,
Sightseers follows a caravanning killer
couple through Lake District in England.
An affectionate, loving couple, Chris
and Tina’s holiday starts well, but when
caravan neighbours start to be annoying,
bodies start to fall and their relationship is
tested. Turning the road trip genre upside
down with a British setting, the new film
by Ben Wheatley, whose Kill List drew
worldwide praise, is a deliciously dark
comedy where there is as much blood as
there are laughs.

KADIN HIKÂYELERI
STORIES OF WOMEN
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vecide
WADJDA
30ct.sa. 4pe.th. 6ct.sa.
nc2
a
nc
19.00
13.30
11.00
suudi arabistan-almanya saudı arabıagermany / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
97’ / Arapça; İngilizce ve Türkçe altyazılı

sergilendiği Riyad’daki bir oyuncakçı
dükkânının vitrininin önünden geçen 10
Yönetmen Director: haıfaa al mansour Senaryo yaşındaki küçük bir kız. Kızların bisiklete
binmesi yasak olmasına rağmen, Vecide
Screenplay: haıfaa al mansour Görüntü Yön.
Director of Photography: lutz reıtemeıer Kurgu bisiklet satın almasına yetecek kadar para
kazanmasını sağlayacak bir plan yapar. Bu
Editing: andreas wodraschke Müzik Music:
parayı kazanabilmek için tek yol Kuran okuma
max rıchter Oyuncular Cast: reem abdullah,
yarışmasına katılmaktır; ancak rakipleri zorlu
waad mohammed, abdullrahman al gohanı,
ahd, sultan al assaf Yapımcı Producer: roman olunca onları yenebilmek için başka bir yol
bulmak zorunda kalacaktır.
paul, gerhard meıxner Yapım Production Co.:
razor fılm, hıgh look group, rotana studıos, ▪▪Wadjda is the first full-length feature
film to be directed by a Saudi woman and
norddeutscher rundfunk, bayerıscher
the first ever feature film shot entirely
rundfunk Dünya Hakları World Sales: the
in Saudi Arabia. The film follows its
match factory
eponymous heroine, 10-year-old girl
▪▪ 2012 venedik venıce sanat sinemaları ödülü
Wadjda, who passes everyday by a toy store
art cınema award
in Riyadh where a beautiful green bicycle
▪▪ 2012 dubai en iyi film, en iyi kadın oyuncu
is exhibited. Although it is forbidden
best film, best actress (w. mohammed)
for girls to ride bicycles, Wadjda comes
▪▪ 2013 gothenburg izleyici ödülü audıence
up with a plan to earn enough money
award
to afford the bike. Her only chance to
make the money is to win a Quran recital
competition with a big cash prize, but it
▪▪Vecide Suudi bir kadın tarafından çekilen
will not be so easy, and she will need to
ve çekimleri tamamen Suudi Arabistan’da
find another way to beat her rivals.
yapılan ilk uzun metrajlı film. Filme adını
veren Vecide, her gün yeşil, güzel bir bisikletin
Arabic; English & Turkish s.t.

starlet
6ct.sa.
a
19.00

8pt.mo. 9sa.tu.
nc
f
19.00
11.00

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour / 104’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: sean baker Senaryo

Dünya Hakları World Sales: rezo fılms

Screenplay: sean baker & chrıs bergoch
Görüntü Yön. Director of Photography:

▪▪ 2012 sxsw (austin) jüri özel mansiyonu

radıum cheung Kurgu Editing: sean baker

specıal jury recognıtıon

Müzik Music: manual Oyuncular Cast: dree

▪▪ 2012 locarno genç jüri ödülü junıor jury

hemıngway, besedka johnson, stella

award

maeve, james ransone, karren karagulıan

▪▪ 2012 reykjavik fıprescı ödülü prıze

Yapımcılar Producers: blake ashman-kıpervaser,
kevın chınoy, francesca sılvestrı, patrıck
cunnıngham, chrıs maybach Yapım Production
Co.: freestyle pıcture company, mangusta
productıons, maybach cunnıngham fılms

▪▪2012’nin en iyi bağımsız filmlerinden
biri olarak görülen Starlet, “gerilla/vérité”
tarzıyla arkadaşlığın gerçek anlamını
sorguluyor. Film, yolları Kaliforniya’nın San

Fernando Vadisi’nde kesişen iki kadının,
nefes kesici güzelliğe sahip 21 yaşındaki
Jane ile 85 yaşındaki Sadie’nin sıradışı
dostluğunu ve dokunaklı öyküsünü anlatıyor.
Jane zamanının çoğunu işe yaramaz ev
arkadaşlarıyla kafa bularak harcamakta,
bir yandan da köpeği Starlet’in bakımıyla
uğraşmaktadır. Günlerini yalnız geçiren yaşlı
dul Sadie’nin ilgi odağı ise çiçek bahçesidir.
Sadie’ye ait bir eşyanın içine saklanmış eski
paraları bulan Jane, hem bu huysuz kadınla
arkadaş olmaya hem de onun sorunlarını
çözmeye çalışır.
▪▪Embracing a guerilla/vérité style,
and meditating on the true meaning
of friendship, Starlet is one of the best

reviewed indie films of 2012. This deeply
touching tale explores the unlikely
friendship between drop-dead gorgeous
21-year-old Jane and 85-year-old Sadie,
two women whose worlds collide in
California’s San Fernando Valley. Jane
spends her time getting high with her
dysfunctional roommates, while taking
care of her Chihuahua, Starlet. Sadie,
an elderly widow, passes her days alone,
tending to her flower garden. When Jane
uncovers a hidden stash of money inside
a relic from Sadie’s past, she attempts to
befriend the caustic older woman in an
effort to solve her dilemma.

boşluğu doldurmak
LEMALE ET HA’HALAL
FILL THE VOID
31pz.su. 1pt.mo.
nc
a
16.00
11.00

4pe.th.
r
16.00

israil ısrael / 2012 / DCP / Renkli Colour
90’ / İbranice; İngilizce ve Türkçe altyazılı

toplumu alışılmadık bir açıdan mercek
altına alıyor: Tel Aviv’in aşırı dindar Hasid
cemaatini bir kadın bakış açısıyla anlatıyor.
Yönetmen Director: rama burshteın Senaryo
Ailenin küçüğü Şira 18 yaşına gelmiştir
Screenplay: rama burshteın Görüntü Yön.
ve geleceği parlak, genç bir adamla evlilik
Director of Photography: asaf sudry Kurgu
planları yapmaktadır. Ablası doğum yaparken
Editing: sharon elovıc Müzik Music: yıtzhak
ölünce onun evliliği de ertelenir. Daha da
azulay Oyuncular Cast: hadas yaron, yıftach
kleın, ırıt sheleg, chaım sharır, razıa ısraely, beteri, annesi Şira ile yeni dul eniştesini
evlendirmeye karar verir. Dini kuralların,
hıla feldman, renana raz, yael tal, mıchael
gelenek ve aile kararlarının son derece
davıd weıgl, ıdo samuel Yapımcı Producer:
belirleyici olduğu bir dünyada genç kız,
assaf amır Yapım Production Co.: norma
yüreğinin arzuları ile ona yüklenen görevler
productıons Dünya Hakları World Sales: the
arasında kalmıştır.
match factory
▪▪Israel’s submission to the Oscars sheds
▪▪ 2012 venedik venıce en iyi kadın oyuncu best light on a very closed, relatively unknown
actress (h. yaron)
society from an unusual perspective: a
▪▪ 2012 israil ısrael sinema akademisi ödülleri: woman’s view of Tel Aviv’s ultra-orthodox
en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en
Hasidic community. 18-year-old Shira
iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, is the youngest daughter of the family,
en iyi görüntü, en iyi makyaj fılm academy
preparing to marry off to a promising
awards: best fılm, best dırector, best screenplay, young man. When her older sister dies
best actress (h. yaron), best supportıng actress
while giving birth, Shira’s promised match
(i. sheleg), best cınematography, best make-up
is postponed. However, the worst is yet to
come when her mother proposes a match
▪▪ 2013 palm springs yabancı dilde en iyi film
between Shira and the widower. In a world
best foreıgn language fılm
where religious law, tradition and family
decisions are absolute, Shira will have to
choose between her heart’s wish and her
▪▪İsrail’in Oscar adayı olan Boşluğu
duty.
Doldurmak, kapalı, görece tanınmadık bir
Hebrew; English & Turkish s.t.
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çocuklarım
À PERDRE LA RAISON
OUR CHILDREN
7pz.su.
nc
13.30

8pt.mo. 11pe.th.
nc2
r
19.00
16.00

belçika-lüksemburg-fransa-isviçre belgıumluxembourg-france-swıtzerland / 2012

doğru olabilir. Murielle ve Münir birbirini
tutkuyla sever. Münir, çocukluğundan bu
yana kendisine konforlu bir yaşam sunan
Turkish s.t.
gizemli Doktor Pinget’nin himayesinde,
Yönetmen Director: joachım lafosse Senaryo
onunla birlikte oturmaktadır. Evlenmeye karar
verdiklerinde çiftin doktora olan bağımlılıkları
Screenplay: joachım lafosse, matthıeu
çizmeyi aşar. Genç kadın kocasını doktorun
reynaert, thomas bıdegaın Görüntü Yön.
zengin yuvasından koparmak konusunda
Director of Photography: jean-françoıs
çaresiz kalınca, kendini sağlıksız bir üçlü
hensgens Kurgu Editing: sophıe vercruysse
ilişkinin içinde bulur. Mantığın olmadığı trajik
Müzik Music: henrı maıkoff, ıngrıd sımon,
thomas gauder Oyuncular Cast: nıels arestrup, bir son sinsice aileyi beklemektedir.
▪▪With family comes ties, and when these
emılıe dequenne, tahar rahım, baya belal,
ties are too tight, family is nightmare or
stéphane bıssot, mounıa raouı Yapımcılar
Producers: jacques-henrı & olıvıer bronckart, worse. Murielle and Mounir love each
other passionately. Ever since he was a boy,
janı thıltges, sylvıe pıalat, thıerry spıcher
the young man has been living with the
Yapım Production Co.: versus productıon,
mysterious Doctor Pinget who provides
samsa fılms, les fılms du worso, box
him with a comfortable life. When Mounir
productıons, prıme tıme, rtbf, rts Dünya
and Murielle decide to marry, the couple’s
Hakları World Sales: les fılms du losange
dependence on the doctor becomes
▪▪ 2012 cannes en iyi kadın oyuncu – belirli bir excessive. Helpless to extract her husband
bakış best actress – un certaın regard
from the Doctor’s wealthy nest, she is
(e. dequenne)
drawn deeper into an unhealthy three-way
relationship that leads the family towards
a tragic outcome.
▪▪Aile demek bağlılık demek, ama bağlar
fazla sıkıysa kâbus ve felaket demek daha
DCP / Renkli Colour / 111’ / Fransızca;

İngilizce ve Türkçe altyazılı French; English &

▪▪70’lerin sonu, Stockholm… Örnek
ütopik toplum… Siyasal tarafsızlık ve atom
enerjisiyle el ele vermiş cinsel devrim ve kafa
karışıklığı... Devlet binalarıyla sırt sırta veren
seks kulüplerinin, striptiz gösterilerinin
ve diskoteklerin baştan çıkarıcı, göz alıcı
ve leş dünyası... Kahramanımız genç Iris
gücün her şeyi satın alabildiği bu acımasız
dünyada henüz yolun başındadır. Başkanın
Adamları, Akbabanın Üç Günü ve Serpico gibi
70’lerin meşhur siyasal gerilim filmlerinden
esinlenen, kaybolan masumiyetin peşinde
koşan bir dram.
▪▪Stockholm, late 70s. The model utopian

bir kadının gözyaşı
THÉRÈSE DESQUEYROUX
31pz.su. 2sa.tu.
b
nc2
19.00
11.00

5cu.fr.
a
11.00

fransa france / 2012 / 35 mm / Renkli
Colour / 110’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: claude mıller Senaryo
Screenplay: natalıe carter & claude mıller
Özgün Roman Original Novel: françoıs
maurıac Görüntü Yön. Director of Photography:
gérard de battısta Kurgu Editing: véronıque
lange Oyuncular Cast: audrey tautou, gılles
lellouche, anaïs demoustıer, stanley
weber Yapımcı Producer: yves marmıon Yapım
Production Co.: les fılms du 24, ugc Dünya
Hakları World Sales: tf1 ınternatıonal Türkiye
Hakları Turkish Rights: bir film

telekız
CALL GIRL
1pt.mo.
a
16.00

3ça.we. 6ct.sa.
r
nc
16.00
16.00

isveç-irlanda-norveç-finlandiya swedenıreland-norway-fınland / 2012 / DCP
Renkli Colour / 140’ İsveççe; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Swedish; English &

fılm ı väst, svt, the chımney pot Dünya Hakları

Turkish s.t.

World Sales: trustnordısk Kaynak Print Source:

▪▪Nisan 2012’de hayatını kaybeden,
Fransız Yeni Dalgası’nın büyük yönetmeni
Claude Miller’ın son başyapıtı, geleneksel
aile değerlerine sıkışıp kalmış bir kadının
zorlu günlerini kadın hakları mücadelesi,
özgürleşme ve cinsel serbesti kavramları
üzerinden anlatıyor. 1920’lerde Fransa’da
Bordeaux yakınlarındaki Landes’da evlilikler
ailelerin toprak paylaşımı üzerinden
planlanmaktadır. Thérèse Larroque da

swedısh fılm ınstıtute
Yönetmen Director: mıkael marcımaın Senaryo
Screenplay: marıetta von hausswolff

▪▪ 2013 guldbagge (isveç sweden) en iyi görüntü,

von baumgarten Görüntü Yön. Director of

en iyi set tasarımı, en iyi ses, en iyi kostüm best

Photography: hoyte van hoytema Kurgu Editing: cınematography, best set desıgn, best sound,
krıstofer nordın Müzik Music: mattıas bärjed

best costume, best sound

Oyuncular Cast: pernılla august, sımon j.

▪▪ 2012 toronto keşif ödülü dıscovery prıze

ye uyu öl
ÄTA SOVA DÖ
EAT SLEEP DIE
9sa.tu.
r
16.00

10ça.we. 11pe.th.
f
nc2
21.30
21.30

berger, davıd dencık, sven nordın, krıstoffer ▪▪ 2012 stockholm gümüş izleyici ödülü sılver
joner, sofıa karemyr Yapımcı Producer: mımmı
spång Yapım Production Co.: garagefılm ab,

audıence award

society. Political neutrality and atomic
power march hand in hand with sexual
revolution and confusion. Seductive,
glittery and dirty world of sex clubs, strip
shows, discotheques are side by side
with government buildings. Young Iris is
recruited from these bottom rungs, into
a ruthless world where power can get
you anything. Call Girl is a political and
emotional thriller, a story of lost innocence
inspired by 70s thrillers such as All The
President’s Men, Three Days of the Condor
and Serpico.

isveç sweden / 2012 / DCP / Renkli Colour
104’ / Karadağca-Boşnakça-Sırpça-Hırvatça-

böylece Bayan Desqueyroux oluvermiştir,
ama çağına göre ileri fikirleri yerel
göreneklerle çelişir. Evlendiği adama göre
fazla akıllı olan Thérèse, boğucu evliliğinden
kurtulmak ve hayatını doya doya yaşamak için
aşırı yollara sapacaktır.
▪▪The final piece of great Nouvelle Vague
director Claude Miller, who passed away
in April 2012, was screened as the closing
film of the 2012 Cannes Film Festival.
Confronting issues of emancipation and
sexual freedom, the film tells the gripping
story of the struggle of one woman
trapped by conventional family values.
In 1920s, in the Landes region of France,
near Bordeaux, marriages are arranged to
merge land parcels. Thus, young Thérèse
Larroque becomes Mrs. Desqueyroux.
But her avant-garde ideas clash with local
conventions. Unfortunately, she proves
to be too smart for the man she married,
resorting to extreme measures to escape
her suffocating marriage, live a full life.
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İsveççe; İngilizce ve Türkçe altyazılı

için Norveç’e gitmek zorunda kalıyor ve o
da kendini bürokrasinin hüküm sürdüğü,
Swedish; English & Turkish s.t.
“güven telkin koçluğu”nun son derece
önemsendiği bir dünyada buluyor. Lise
diploması olmayan, işsiz Rasa toplumsal
Yönetmen Director: gabrıela pıchler Senaryo
sıkıntılar, bürokrasinin gülünç dünyası ve
Screenplay: gabrıela pıchler Görüntü Yön.
Director of Photography: johan lundborg Kurgu İsveç’in çatışan değer ve beklentileriyle karşı
karşıya geliyor.
Editing: gabrıela pıchler & johan lundborg
▪▪Rasa Abdulahoviç can pack 12 bags of
Müzik Music: andreas svensson & jonas
ısaksson Oyuncular Cast: nermına lukac, mılan lettuce in 4.5 seconds. She’s a forceful 21
dragısıc, peter falt, ruzıca pıchler, jonathan year old tomboy immigrant in a rugged
small town in Sweden, spending her
lampınen Yapımcı Producer: chına åhlander
time looking after her worn-out father
Yapım Production Co.: anagram fılm Dünya
and hanging out with her fellow workers
Hakları World Sales: the yellow affaır Kaynak
from the plant. However, when Rasa loses
Print Source: swedısh fılm ınstıtute
her job, her father has to go to Norway
for work, and she is forced into a world
▪▪Rasa Abdulahoviç 12 paket marulu 4,5
where bureaucracy rules and “confidence
saniyede paketleyebiliyor. Rasa göçmen
coaching” is deemed necessary. With no
olarak İsveç’te nursuz, küçük kasabanın
high school diploma and no job, Rasa
birinde yaşayan 21 yaşında harbi bir kız.
finds herself on collision course with
Zamanını bezgin babasıyla ilgilenerek
society, a comical world of bureaucracy,
ve işten arkadaşlarıyla takılarak geçiriyor.
contradicting values and expectations.
Fakat bir gün işini kaybedince, babası iş
Montenegrin, Bosnian, Serbian, Croatian,

bir hayalimiz vardı
GINGER & ROSA
30ct.sa. 3ça.we. 5cu.fr.
r
nc
a
19.00
19.00
13.30
ingiltere unıted kıngdom / 2012 / 35 mm
Renkli Colour / 90’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: sally potter Senaryo
Screenplay: sally potter Görüntü Yön. Director
of Photography: robbıe ryan Kurgu Editing:
anders refn Oyuncular Cast: elle fannıng,
alıce englert, chrıstına hendrıcks,
alessandro nıvola, annette benıng, tımothy
spall, olıver platt, jodhı may Yapımcılar
Producers: chrıstopher sheppard & andrew
lıtvın Yapım Production Co.: adventure
pıctures, mıso fılm Dünya Hakları World Sales:
the match factory Türkiye Hakları Turkish
Rights: calınos fılms

▪▪1960’larda Londra’da aşk, masumiyet, caz
ve devrim… Ginger ve hırçın Rosa ayrılmaz
bir ikilidir. Okulu birlikte asarlar, aşk, din,
siyaset ve saç modelleri hakkında konuşurlar
ve bezgin annelerinin tutsak kaldığı evcimen
hayatlardan daha fazlasını düşlerler. Ama
Soğuk Savaş cinsel devrimle birleşip bir de
nükleer bir kıyamet tehdidi baş gösterince
iki kızın yakın dostlukları, hayatta kalma
içgüdüsü ve arzuların çatışmasıyla bozulur.

Bir genç kızın gözlerinden 60’lı yolların
Britanya’sının canlı bir portresini çizen Sally
Potter’ın bu son filmi yönetmenin Küba
Füze Krizi’ne dair çocukluk korkularından
esinleniyor.
▪▪Love, innocence, jazz and revolution in
London in the ‘60s... Two teenage girls,
Ginger and the fiery Rosa, are inseparable.
They skip school together, talk about
love, religion, politics, and hairstyles, and
dream of lives bigger than their mothers’
frustrated domesticity. But, as the Cold
War meets the sexual revolution, and
the threat of nuclear holocaust escalates,
the lifelong friendship of the two girls is
shattered –by the clash of desire and the
determination to survive. An evocative
portrait of Britain in the 60s as seen
through the eyes of a teenage girl, Ginger
& Rosa is the latest film from Sally Potter,
who has drawn inspiration from her
childhood fears of the Cuban Missile
Crisis.

ölme
MAI MORIRE
10ça.we. 12cu.fr. 13ct.sa.
f
nc
nc2
11.00
19.00
13.30
meksika mexıco / 2012 / DCP / Renkli Colour
84’ / İspanyolca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Spanish; English & Turkish s.t.

Ahşap kulübelerinde sevgi ve güzelliğin en
yüce haliyle çevriliyken, Chayo bir kadın ve
bir anne için vazgeçilemez bazı şeyleri feda
Screenplay: enrıque rıvero & aleka rıvero
etmek zorunda kalacaktır. Özgürlüğünün
Görüntü Yön. Director of Photography: gerardo
bedeli bu olacaktır. Parque vía’nın yönetmeni
barroso, arnau valls colmer Kurgu Editing:
Enrique Rivero’nun harikulade görüntülerle
enrıque rıvero, javıer ruız caldera Müzik
bezeli bu ikinci filmi, yalnızlık, aile ve zamanın
Music: alejandro de ıcaza Oyuncular Cast:
akışına dair incelikli ve gerçekçi bir düşünsel
margarıta saldana, amalıa salas, juan
egzersiz.
chırınos Yapımcılar Producers: paola herrera
▪▪Confident and with great faith, Chayo
& enrıque rıvero Yapım Production Co.: uno
returns to her hometown to care for her
comunıón, zamora fılms, sımplemente,
elderly mother and cope with her death.
celluloıd fılms Dünya Hakları World Sales:
They both hold an ancient wisdom, and
pascale ramonda
the process seems just a logical part of life.
▪▪ 2012 roma rome en iyi teknik best technıcal
Surrounded by love and sublime beauty in
contrıbutıon
their wooden shack, Chayo has to give up
▪▪ 2012 huelva jüri özel ödülü specıal jury prıze something that as a woman and mother
is inalienable. That will be the price of
her freedom. This second feature with
▪▪Kendinden emin ve imanı sağlam Chayo,
babasının ölümünün ardından ölmeye yatan superb cinematography from Parque vía
director Enrique Rivero is a delicate, realist
yaşlı annesiyle birlikte olmak için doğduğu
meditation on solitude, family and passing
kasabaya döner. Eskilerin bilgeliğine sahip
time.
görünen ana-kız, geçirdikleri zorlu günleri
yaşamın bir parçası olarak kabullenmişlerdir.
Yönetmen Director: enrıque rıvero Senaryo

küçük şeyler
HALBSCHATTEN
EVERYDAY OBJECTS
10ça.we. 12cu.fr. 13ct.sa.
nc
nc2
f
16.00
19.00
16.00
almanya-fransa germany-france / 2013
DCP / Renkli Colour / 80’ / Almanca; İngilizce
ve Türkçe altyazılı German; English &

unafılm, les fılms d’antoıne Dünya

Turkish s.t.

Hakları World Sales: rendez-vous pıctures
ınternatıonal

Yönetmen Director: nıcolas wackerbarth

▪▪Fransız Riviera’sında sıcak yaz günleri...
Merle, sevgilisi Romuald’ın davetini kabul
vorschneıder Kurgu Editing: janına herhoffer ederek adamın villasına gider ama oraya
vardığında Romuald yerine onun Emma ve
Müzik Music: olıvıer mellano Oyuncular Cast:
Felix adındaki çocuklarıyla karşılaşır. Çocuklar
anne ratte-polle, emma badıng, leonard
proxauf, nathalıe rıchard, maren kroymann, babalarının ilişkisinden haberdar değildir.
Birbirlerine karşı üstünlük kazanmak uğruna
lou castel, jean-chrıstophe folly, marıa
sessiz fakat ısrarlı bir mücadeleye başlarlar.
laborıt, davıd fenelly, soroosh lavasanı
Yönetmen Nicolas Wackerbarth bu ilk uzun
Yapımcılar Producers: tıtus kreyenberg &
metrajlı filminde kendine toplumsal açıdan
antoıne sımkıne Yapım Production Co.:
Senaryo Screenplay: nıcolas wackerbarth

Görüntü Yön. Director of Photography: reınhold
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iyi bir gelecek kurmak isteyen ve bu olasılığın
giderek ondan uzaklaştığını gören yalnız bir
kadın olarak Merle’in portresini çiziyor. Şubat
ayında Berlin Film Festivali’nde prömiyerini
yapan Küçük Şeyler, yönetmeni Wackerbarth
tarafından “olaysız günler hakkında bir
gerilim” olarak tarif ediliyor.
▪▪Summer days on the French Riviera...
Merle follows the invitation of her lover
Romuald to his villa, but upon arrival
she only meets his children, Emma and
Felix. They are not aware of their fathers’

relationship. A quiet but persistent fight
for the status quo begins. In his first
feature, director Nicolas Wackerbarth
draws the portrait of Merle, a lonely
woman, who struggles for the possibility
of a socially promising future, which is
increasingly fading away. Premiering
at the Berlin Film Festival in February,
Everyday Objects in the words of director
Wackerbarth is “a thriller about uneventful
days.”

GERÇEK MUCİZEDİR: CARLOS REYGADAS
REALITY IS A MIRACLE: CARLOS REYGADAS
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Umutsuzluğu Didikleyen Sinemacı

The Filmmaker Who Scrutinizes Despair

▪▪Bazılarımız için hissetmek önemli.
Birçoğumuz için, işin aslı! Duyguyla
ilgileniyoruz geniş anlamda. Yedinci
sanatta da kimimizin tercihi bu. Görmenin,
“çözmenin” ötesinde, duyumsamak!
Nedense, itiraf edilmeyen, ötelenmesi
zekâ göstergesi sayılan bir durum halini
alıyor bazen “his”. Hastalıklı bir “duygu”
çekincesiyle yaratılıyor mesafeler. Buz
gibi bir kareye, ne bileyim, bir prizmanın
yüzey alanının hesaplanmasına dönüşüyor
perdedeki resim. Bu duruma içerleyen,
itiraz eden sanatçılardan biri de Carlos
Reygadas. Yaman sinemacı, Latin Amerika sinemasının yaratıcı isimlerinden. Varoluşun
netameli karanlığında yürümeyi seçmiş, huzursuz biri özünde. Minimalist sinemasında,
“Varoluş özden önce gelir” önermesini eşeliyor. Doğduğu toprakların genetik mirası
olarak politik de aynı zamanda. Donanımlı. Wallerstein, Wittgenstein, Cioran, Nietzsche,
Sartre, Camus, Proust, Kosinski, Dostoyevski, Kierkegaard, Horkheimer, Canetti,
Adorno, Heidegger, Jasper, Marcel, Althusser, Breton, Unamuno, Lacan, Benjamin,
kıyısı köşesiyle Frankfurt Okulu, Thomas Bernhard ve daha birçok yazar-düşünürü iyi
biliyor. John Berger’ın “görme biçimleri” üzerine de düşünmüş. Birey, kitle ve iktidar
ilişkisini sorgularken sahicilik, can sıkıntısı, fark, öteki olmak gibi oluşlarla ilgileniyor…
Antimilitarist yaklaşımla sınıfsal kimlikler, çatışmalar, roller, neden “burada” olduğumuz,
üzerimize yüklenenler, çıkışsızlık, seçimlerimiz, cinsellik, güç, ölüm, intihar, umutsuzluk,
inanç, zamansızlık, iletişimsizlik, belirsizlik, nesnel çekim, öznel-nesnel değişkenler,
savrulan sorular gibi içi dolu meseleleri müthiş bir görsellikle yediriyor sinemasına.
Tarkovski, Antonioni, Bergman, Dreyer gibi ustaların izleğinde yol alan, Latin bir
Haneke vurgusu geçiyor perdeden bize. Kendine ait bir dokusu, tadı olduğu kuşkusuz
1971 doğumlu Meksikalının. Uluslararası hukuk eğitiminin ardından, gerçek tutkusuna
yönelen Reygadas’ın çektiği ilk sinema filmi, 1999 tarihli Max adlı kısa metraj oldu.
Yakın zaman sonra gel-git yaşanacak denizin kıyısında, kendini plajdaki bir kazığa
bağlamış adamın son anlarıydı izlediğimiz. Anneli, Oidipus kompleksli, varoluş, tanrı,
inanç sorularıyla bezeli, deneysel bir rüyaydı film. İlk uzun metrajlı kurmacası ise
2002’de çıkageldi. Bağımsız, federe, alakasız, açıklamasız isimli Japón / Japonya. Büyük
şehirden kırsala gelen, intiharı arzulayan ateist ressam, dini bütün yaşlı kadın, yalnız
ruhlar, doğal ışık ve “Süper Sinemaskop” görkemli bir sinema. İzlenenin gerçekliğini
sorgulayan, donuk ve düşük tempolu his yolculuğu. Ruhsal çırpınış meditasyonu.
Çağrışım zenginliğiyle yüklü bambaşka katmanlar. Korkusuz kamera kullanımı. Karanlığa
el sallayan, taptaze, “Altın Kamera”lı bir cesaret. Reygadas’ın Cannes ile flörtü, 2005
tarihli Batalla en el Cielo / Cennette Savaş ile sürüyordu. Meksikalı küçük insanın, çaresiz
bireyin fena haldeki çıkmazı. Sınıfsal farklılıklar, Meksika bayrağının da nasibini aldığı
politik dram. Oral seks sonrası göndere çekilen bayrak. Yaratılan organik ilişki. İktidar
aşkı, güce tapınan zayıf tinler. Yanılsamalar arasında gidip gelen şiddet yüklü suçluluk,
öfke nöbetleri. Bilinçli, alışılmadık bir estetik bakış. İnsanın “e hali”. Özgür, kafa tutan
ve özgün bir sinema dili. Hissiyat parçalanması. Cannes’dan Jüri Özel Ödülü ile dönen
2007 yapımı Stellet Licht / Sessiz Işık, henüz kelimelerin kifayetsizliğine mahkûm açılış
sahnesi ile izleyiciyi büyüleyen bambaşka bir şiirdi. Toplumsal-dinsel normlar, ritüeller
arasında sıkışan insan belirsizliği, Meksika kırsalında anlam arayış.
▪▪Acı, aşk ve geçen zaman. Işığın sesi vardır diyen içsel anlatı. Sesin ve görüntünün
benzersiz buluşması. Sükûnetle sorulan sorular ve cevapları. Reygadas, hipnotize
edici yolculuğunu, Cannes’ın “En İyi Yönetmen”i seçildiği yeni filmi Post Tenebras Lux
/ Karanlıktan Aydınlığa ile sürdürüyor. Zorlu anlatısı ve has görselliğiyle meselelerini
kaşıyor. Zevk ve acı ile inşa edilmiş başka dünyalar. Birbirini tamamlayan ya da yok etmek
için uğraşan… “Sonsuzluk” özlemiyle tutuşan insanın, “sonluluk” çırpınışına yakından
bakan ve bunun verdiği “yükü” hissetmemizi arzulayan sinemacıyı ilgiyle izliyoruz.

▪▪Feeling is important for some of us. For many of us, it’s the only thing that matters.
We are concerned with emotions in the broader sense. It’s also the choice of some
in seventh art. Sensing rather than seeing or deciphering. For whatever reason
sometimes “sense” becomes a condition in which its disregard or delay is considered
a sign of un-confessed intelligence. Distances are created with morbid reservation for
“feelings”. The image on the screen becomes an ice cold frame as if calculating the
surface area of a prism. One of the artists who resents and objects to this condition
is Carlos Reygadas. The eminent filmmaker is one of the most imaginative names of
Latin American cinema. He is a restless soul who has chosen to walk in the sinister
darkness of existence. In his minimalist cinema he rummages the proposition
“existence comes before substance”. As a result of the genetic heritage of his land he
is also political. Equipped. He is well-versed in a wide array of writer-thinkers such
as Wallerstein, Wittgenstein, Cioran, Nietzsche, Sartre, Camus, Proust, Kosinski,
Dostoevsky, Kierkegaard, Horkheimer, Canetti, Adorno, Heidegger, Jasper, Marcel,
Althusser, Breton, Unamuno, Lacan, Benjamin, the Frankfurt School, Thomas
Bernhard. He has also contemplated on John Berger’s ways of seeing. He is interested
in occurrences such as genuineness, boredom, difference, being the other as he
questions the relationship between the individual, the masses, and power. With his
anti-militarist approach he works hefty issues like class identity, conflict and roles,
why we are here, things that are weight down on us, dilemma, our choices, sexuality,
power, death, suicide, despair, faith, lack of time, incommunication, uncertainty,
objective attraction, subjective/objective variants, sprawling questions into his cinema
with superb visuality. We get the sense of a Latin Haneke who walks on the tracks of
masters like Tarkovsky, Antonioni, Bergman, and Dreyer. Without a doubt, the 1971
born Mexican has his own texture and flavor. Returning to his first love following an
education in international law, his first film was the 1999 short Max. What we saw
was the final moments of a man who has tied himself to a post on a beach before an
impending tide. The film was an experimental dream infused with God, existence,
Oedipus complex, a mother, and questions of faith. His first feature came in 2002.
The independent, federate, unrelated, inexplicably named Japón. A suicidal atheist
painter who leaves the big city for the countryside, a religious old woman, lonely souls,
natural lighting, and a splendid Super Cinemascope. A low octane, opaque journey of
senses that questions the reality of spectacle. A meditation on psychological struggle.
Layers loaded with richness of connotation. A fearless use of camera. A fresh as a
daisy, Caméra d’Or awarded courage that waves hand to darkness. Reygadas’ flirtation
with Cannes continued with 2005’s Batalla en el Cielo / Battle in Heaven. The dreadful
dead-end of Mexican common people. A political drama with class conflict in which
the Mexican flag gets its own share. A flag raised high after oral sex. An organic
relation. Love for power, weak psyches that worship the mighty. Fits of rage and guilt
loaded with violence that goes back and forth between illusions. A conscious, unusual,
aesthetic perspective. “Prepositional” state of man. An independent, opposing and
original film language. Disintegration of sensibility. Special Jury Prize recipient at
Cannes, 2007’s Silent Light was an utterly different poem that mesmerised audiences
with its indescribable opening sequence. Societal/religious norms, uncertainty of man
trapped in between rituals, searching for meaning in the Mexican countryside.
▪▪Love, pain, and the passing time. The internal narrative that says light has sound.
The exceptional juxtaposition of sound and sight. The quietly asked questions and
their answers. Reygadas continues his hypnotising journey with his latest film Post
Tenebras Lux that made him the Best Director of Cannes. With its challenging narrative
and unique visuals it scratches his issues. Separate worlds built with pleasure and
pain. Complementary or striving to annihilate one another…We are watching with
great attention this filmmaker who takes a close look at the futile struggle of man who
is burning with yearning for eternity.

Murat Erşahin
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▪▪Homage to Carl Dreyer’s Ordet, Silent
Light is set in a Mennonite community
at the countryside in Mexico, where
tradition is strictly adhered to. The film
centres on Johan, who breaks the rules of
this community by having an affair with

karanlıktan aydınlığa
POST TENEBRAS LUX
12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su.
f
a
r
11.00
19.00
11.00

another woman. He comes clean to his
wife, but his inner turmoil haunts him
against the everyday habits and rituals
of the family and the community. Silent
Light is a beautiful meditation on grief,
passionate love, time and miracles.

meksika-fransa-hollanda-almanya mexıcofrance-the netherlands-germany / 2012

cennette savaş

DCP / Renkli Colour / 120’ / İspanyolca;

kurarak her şeyden uzakta hayatın keyfini ve
çilesini yaşamaya başlar. Kimse bu iki farklı
& Turkish s.t.
dünyanın birbirini tamamladığından mı
yoksa birbirini yok etmeye mi çalıştığından
Yönetmen Director: carlos reygadas Senaryo
emin değildir. İzleyiciyi ve eleştirmenleri ikiye
Screenplay: carlos reygadas Görüntü Yön.
bölen bu zorlayıcı ve iddialı film her izleyenin
Director of Photography: alexıs zabé Kurgu
Editing: natalıa lópez Oyuncular Cast: nathalıa farklı yorumlayacağı “dışavurumcu bir tablo”
gibi kurgulanarak çekilmiş.
acevedo, adolfo jımenez castro, wıllebaldo
▪▪The latest film from one of world
torres, eleazar reygadas, rut reygadas
Yapımcılar Producers: jaıme romandıa & carlos cinema’s most innovative visual masters
tells the puzzling tale of a family torn
reygadas Yapım Production Co.: mantarraya,
between nature and humanity, past and
le pacte, arte france, foprocıne, the match
factory, topkapı fılms, tıcoman Dünya Hakları present. Juan and his urban family set up
a house in the lush Mexican countryside,
World Sales: mantarraya
where they enjoy and suffer a world apart.
▪▪ 2012 cannes en iyi yönetmen best dırector
And nobody knows if these two worlds
are complementary or if they strive to
eliminate one another. Dividing audiences
▪▪Dünya sinemasının en yenilikçi görsel
and critics alike, Post Tenebras Lux is
ustasının bu son filmi doğa ile insanlık,
geçmiş ile gelecek arasında kalan bir ailenin envisioned as “an expressionist painting,”
a challenging and bold film that demands
karmaşık öyküsünü anlatıyor. Juan ve kentli
ailesi, Meksika’nın yemyeşil taşrasında bir ev the unique interpretation of each viewer.
İngilizce ve Türkçe altyazılı Spanish; English

sessiz ışık
STELLET LICHT
SILENT LIGHT
7pz.su.
nc2
21.30

12cu.fr.
b
16.00

meksika-fransa mexıco-france / 2007
35 mm / Renkli Colour / 142’ / Plautdietsch;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Plautdietsch;

▪▪ 2007 cannes jüri ödülü jury prıze 2007 lima

English & Turkish s.t.

en iyi film, eleştirmenler ödülü, en iyi görüntü
best fılm, crıtıcs’ prıze, best photography

Yönetmen Director: carlos reygadas
Senaryo Screenplay: carlos reygadas
Görüntü Yön. Director of Photography:
alexıs zabé Kurgu Editing: natalıa lopez
Oyuncular Cast: cornelıo wall, mırıam toews,
marıa pankratz, peter wall Yapımcılar
Producers: jaıme romandıa & carlos reygadas
Yapım Production Co.: mantarraya
produccıones; bac fılms; nodream cınema;
arte france; motel fılms; ımcıne/foprocıne;
estudıos churubusco Dünya Hakları World
Sales: bac fılms

▪▪Carl Dreyer’in Ordet’ine bir saygı duruşu
niteliğindeki Sessiz Işık, Meksika’nın
geleneklere sıkı sıkıya bağlı kırsal
bölgelerindeki dindar bir Mennonit
topluluğunda geçiyor. Olaylar evlilik dışı bir
ilişki yaşayarak bu topluluğun kurallarını
ihlal eden Johan’ın etrafında dönüyor.
Johan karısına gerçeği itiraf ediyor, fakat
huzursuzluğu, aile ve cemaatin gündelik
âdet ve ritüellerini gerçekleştirirken peşini
bırakmıyor. Sessiz Işık acı, tutkulu aşklar,
zaman ve mucizelere dair bir zihin egzersizi.

BATALLA EN EL CIELO
BATTLE IN HEAVEN
6ct.sa.
nc2
21.30

11pe.th.
b
13.30

fransa-meksika-almanya-belçika francemexıco-germany-belgıum / 2005 / 35 mm

sırrıyla yaşarken, her gün arabasını sürdüğü
generalin güzel kızıyla aralarında cinsel bir
yakınlaşma başlıyor. Açılış ve kapanışındaki
Turkish s.t.
iddialı sevişme sahneleri, zaman zaman
klasik anlatım kalıplarının dışına çıktığı
Yönetmen Director: carlos reygadas Senaryo
sinema diliyle eleştirmenleri ikiye bölen film,
Screenplay: carlos reygadas Görüntü Yön.
2005’in en çok tartışılan ve övgü toplayan
Director of Photography: dıego martínez
yapımlarından oldu.
vıgnattı Kurgu Editing: benjamın mırguet,
adoracıón g. elıpe, nıcolas schmerkın Müzik *Bu filmden önce Reygadas’ın Tutsaklar adlı
kısa filmi gösterilecektir.
Music: john tavener Oyuncular Cast: marcos
▪▪In his second feature, Reygadas signals
hernández, anapola mushkadız, berta
at the dilemma of the individual in the
ruız, davıd bornsteın, rasalında ramírez
class and social structure of Mexico. Set
Yapımcılar Producers: phılıppe bober, carlos
in Mexico City, the story focuses on a
reygadas, jaıme romandıa & susanne marıan
lower-class, middle-aged man who drives
Yapım Production Co.: socıété parısıenne de
a general, and his wife –both responsible
productıon; no dream cınema; mantarraya;
for the death of a baby they had abducted
essentıal fılmproduktıon; maceyco;
in order to make easy money. While the
tarantula be Dünya Hakları World Sales: the
driver struggles with this horrid secret, he
coproductıon offıce
gets sexually intimate with the general’s
▪▪ 2005 rio de janeiro fipresci ödülü prıze
daughter whom he drives around every
day. Splitting the critics with the graphic
sex scenes in its opening and closing and
▪▪Reygadas bu kışkırtıcı ikinci filminde
its sometimes unconventional narrative,
Meksika’nın sınıfsal ve sosyal yapısı içinde
bireyin çıkmazını işaret ediyor. Mexico City’de this film was one of the most controversial
and highly appreciated works of 2005.
geçen öykümüzde, bir generalin şoförü
*Reygadas’ short film Prisoners will be
olan orta yaşlı bir adam ve karısı kısa yoldan
screened before this film.
para kazanmak için kaçırdıkları bebeğin
ölümünden sorumlu. Şoför bu korkunç
Renkli Colour / 98’ / İspanyolca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Spanish; English &

japonya
JAPÓN
JAPAN
5cu.fr.
nc2
21.30

10ça.we.
b
13.30

meksika-ispanya mexıco-spaın / 2002
DigiBeta / Renkli Colour / 122’ / İspanyolca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Spanish;

Yönetmen Director: carlos reygadas Senaryo

English & Turkish s.t.

Screenplay: carlos reygadas Görüntü Yön.
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işliyor. Yaşlıca bir dul olan ve yeğenlerinin
evini elinden almak için dolandırdığı Ascen
adama kapısını açar ve aralarında bir tür
carlos serrano azcona, davıd torres Müzik
dostluk doğar. Kadının varlığı ve içinde
Music: arvo pärt Oyuncular Cast: alejandro
bulunduğu kötü durum adamın hayatta
ferretıs, magdalena flores, carlos
reygadas, barquín martín serrano, rolando kalma nedeni olur. Ancak kader ağlarını
hernández, bernabé pérez, claudıa rodrıguez örmüştür bile.
*Bu filmden önce Reygadas’ın Max adlı kısa
Yapımcı Producer: carlos reygadas Yapım
filmi gösterilecektir.
Production Co.: nodream cınema, mantarraya
produccıones, carlos serrano azcona Dünya ▪▪Carlos Reygadas’s debut feature is
ground-breaking, unanticipated, and
Hakları World Sales: the coproductıon offıce
unprecedented in Mexican cinema,
Kaynak Print Source: mantarraya
considered the reinvention of art cinema.
▪▪ 2002 cannes özel mansiyon specıal mentıon The visually striking film follows a self▪▪ 2002 bratislava büyük ödül grand prıx
loathing, thin, limping man arriving at
▪▪ 2002 havana en iyi ilk film best fırst work
a village in the high country of Mexico,
▪▪ 2002 selanik thessalonıkı en iyi yönetmen
intending to die. He is given shelter by
best dırector
Ascen, an elderly widow in the process
of being cheated out of her home by
her nephews, and a friendship, of sorts,
▪▪Carlos Reygadas’ın sanat sinemasının
evolves between them. Both her plight and
yeniden keşfi olarak değerlendirilen bu ilk
her presence lend him a reason to stay
uzun metrajlı filmi Meksika sinemasında
alive. Finally, however, the workings of fate
öncülü olmayan, hiç beklenmedik bir örnek
olarak çığır açtı. Görselliğiyle izleyiciyi sarsan intervene.
Japonya, ölme arzusuyla Meksika’nın dağlık *Reygadas’ short film Max will be
screened before this film.
kasabalarından birine gelen, kendinden
nefret eden, zayıf, aksak bir adamın öyküsünü
Director of Photography: dıego martínez

vıgnattı Kurgu Editing: danıel melguızo,

tutsaklar
PRISONNIERS
PRISONERS
6ct.sa.
nc2
21.30

11pe.th.
b
13.30

belçika belgıum / 1999 / DVD / Renkli
Colour / 20’ / Fransızca; İspanyolca ve Türkçe
altyazılı French; Spanish & Turkish s.t.
Yönetmen Director: carlos reygadas
Senaryo Screenplay: carlos reygadas,
dıego martınez vıgnattı, pıerre lekeux,
loopıng Görüntü Yön. Director of Photography:
dıego martınez vıgnattı Kurgu Editing:
serge van oekel Müzik Music: patton
Oyuncular Cast: pıerre lekeux, loopıng,
genevıève kınet, sylvaın honorez,
etıenne Yapımcı Producer: pıerre lekeux
& carlos reygadas Yapım Production Co.:
radowskı fılms Dünya Hakları World Sales:
mantarraya fılms

▪▪Reygadas’ın 16mm çektiği, film yapmayı

öğrendiğini söylediği kısa filmlerinden biri
Tutsaklar. Belçika’da iç savaş dönemi. Biri
Valon öteki Flaman olan Charles ve Bruno
çocukluk arkadaşıdırlar. Şimdi biri diğerinin
tutsağı olmuştur.
*Bu film Reygadas’ın Cennette Savaş
filminden önce gösterilecektir.
▪▪This is one of the short films that
Reygadas shot on 16mm where he stated
to have learned to make films. Civil war in
Belgium. Charles and Bruno are childhood
friends, Walloon and Flemish. Now, one is
a prisoner under the other’s custody.
*This film will be screened before
Reygadas’ Battle in Heaven.

max
MAXHUMAIN
5cu.fr.
nc2
21.30

10ça.we.
b
13.30

belçika belgıum / 1999 / DVD / Renkli
Colour / 7’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı French; English & Turkish s.t.

hakkında yaptığı konuşmaları gözlemliyor.
*Bu film, Reygadas’ın Japonya adlı filminden
önce gösterilecektir.
Screenplay: carlos reygadas Görüntü Yön.
▪▪If we want to go to paradise, why not
Director of Photography: dıego martınez
vıgnattı Kurgu Editing: carlos serrano azcona commit suicide? Dealing with suicide, a
subject which Reygadas frequents in his
Oyuncular Cast: stéphan brodzky, sımon
films, Max was made at the beginning
gérard, sandrıne laroche Yapım Production
of the director’s career. Also referring to
Co.: no dream cınema Dünya Hakları World
Reygadas’ questions regarding God, this
Sales: mantarraya
compact, experimental short observes
a young man, and his memories and
▪▪Cennete gitmek istiyorsak neden intihar
conversations with his mother on life and
etmeyelim? Reygadas, filmlerinde sıkça
kullandığı intihar olgusunu ele aldığı bu filmi death.
kariyerinin ilk yıllarında çekmiş. Yönetmenin *This film will be screened before
Reygadas’ Japan.
Tanrı’ya dair sorularına da gönderme
yapan bu özlü, deneysel kısa film, genç bir
adamı, anılarını ve annesiyle yaşam ve ölüm
Yönetmen Director: carlos reygadas Senaryo

203

ÇOCUK MÖNÜSÜ
KIDS’ MENU

206

çocuk mönüsü
kıds’s menu

çocuk mönüsü
kıds’s menu

iki arkadaş
ERNEST ET CÉLESTINE
ERNEST & CELESTINE
30ct.sa. 31pz.su.
nc
r
13.30
13.30
fransa france / 2012 / DCP / Renkli Colour
79’ / Fransızca; İngilizce altyazılı Fransızca;

dışlanan bir palyaço ve müzisyen olan
kocaman ayı Ernest, küçük Celestine’i evine
almakta tereddüt etmez. Yetim Celestine
Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır.
yeraltındaki fareler dünyasından kaçmıştır.
6 yaş ve üstü için uygundur.
İki yalnız karakter, aradıkları desteği ve
There will be simultaneous dubbing in Turkish.
huzuru birbirinde bulacaktır, ama sonuçta
Suitable for children aged 6 or older.
eski köyün yeni âdeti kurulu düzen
meraklılarını rahatsız edecektir. A Town Called
Yönetmenler Directors: benjamın renner,
Panic / Köydeki Panik filminin yaratıcıları Patar
vıncent patar, stéphane aubıer Senaryo
ve Aubier’nin Gabrielle Vincent’ın yalın ve
Screenplay: danıel pennac Kurgu Editing:
güçlü kitaplarından uyarladığı film, büyülü
sylıcone Müzik Music: vıncent courtoıs
bir dünyada Chaplinvari bir arkadaşlığı konu
Seslendirenler Voices: lambert wılson &
alıyor.
paulıne brunner Yapımcılar Producers: dıdıer
▪▪In normal bear life, it is frowned
brunner, phılıppe kauffmann, vıncent
upon to make friends with a mouse. But
tavıer, stéphan roelants, henrı magalon
Ernest, a big bear, a clown and musician
Yapım Production Co.: les armateurs, maybe
movıes, studıocanal, france3 cınéma, la partı who lives on the fringes of bear society,
nonetheless welcomes little Celestine into
productıon, mélusıne productıons, rtbf
his home. Celestine is an orphan and has
dünya hakları World Sales: métropole fılms
fled the mouse world down below. These
dıstrıbutıon Türkiye Hakları Turkish Rights:
two solitary characters find support and
medyavizyon
comfort in one another, but in the process,
▪▪ 2013 césar en iyi canlandırma best anımatıon fly in the face of convention, upsetting the
▪▪ 2012 cannes özel mansiyon specıal mentıon established order. Adapted from Gabrielle
▪▪ 2012 dubai izleyici ödülü people’s choıce
Vincent’s simple but powerful books,
award
by Patar and Aubier (the team behind A
Town Called Panic) Ernest and Celestine
▪▪Ayılar âleminde farelerle arkadaş olmak hoş celebrates a Chaplinesque friendship in an
karşılanmaz. Buna rağmen, ayı dünyasından enchanting world.
English s.t.

▪▪Afrika’dan hikâyeler, Michel Ocelot’nun
animasyonlarının çizgilerinde ve canlı
renklerinde hayat buluyor. Onar dakikalık
parçalara ayrılmış bu filmde, hem
başkalarının hem de kendi başını sürekli
belaya sokan kocaman ağızlı minicik çocuk
Kirikou’nun hikâyeleri anlatılıyor. Hikâyeleri
bize büyükbaba anlatıyor; böylece güçlü
bir kadınla ve Cadı Karaba’yla tanışıyoruz,
gizemli mavi canavarın sırrını ve müziğin
sihirli gücünü öğreniyoruz. Kirikou serisinin
bu üçüncü filmi, Ocelot’nun 2011 tarihli Gece
Masalları’nı izliyor.

aydaki adam
DER MONDMANN
MOON MAN
13ct.sa. 14pz.su.
nc
r
11.00
13.30
almanya-fransa-irlanda germany-franceıreland / 2012 / DCP / Renkli Colour / 95’
Almanca-İngilizce; İngilizce altyazılı GermanEnglish; English s.t.
Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır.
7 yaş ve üzeri için uygundur.
There will be simultaneous dubbing in Turkish.
Suitable for children aged 7 or older.
Yönetmen Director: stephan schesch Senaryo
Screenplay: stephan schesch Özgün Kitap
Original Book: tomı ungerer Görüntü Yön.
Kurgu Editing: sarah clara weber Anlatan
Narrator: tomı ungerer Seslendirenler Voices:
katharına talbach, mıchel dodane, dunkel
pat lafan, paul mcloone, taylor mooney,
helen mooney Yapımcı Producer: stephan
schesch Yapım Production Co.: schesch

kırıkou ve erkekler ve
kadınlar

fılmkreatıon Dünya Hakları World Sales: le
pacte

KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES
FEMMES

▪▪ 2012 reykjavik en iyi film–özel mansiyon best

KIRIKOU AND THE MEN AND
WOMEN
5cu.fr.
nc
13.30

fılm–specıal mentıon

7pz.su.
r
13.30

▪▪Ay Adam Jean, Ay’da öylece oturur, canı
feci sıkılır; gümüşi küresinde yapayalnız,
Yönetmen Director: mıchel ocelot Senaryo

fransa france / 2012 / 35 mm / Renkli

Screenplay: mıchel ocelot, bénédıcte galup,

Colour / 88’ / Fransızca; İngilizce altyazılı

susıe morgenstern, cendrıne maubourguet

French; English s.t.

Müzik Music: thıbault agyeman Yapımcı
Producer: dıdıer brunner Yapım Production

Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır.

Co.: les armateurs, mac guff, france 3

7 yaş ve üstü için uygundur.

cınéma, studıo o Dünya Hakları World Sales:

There will be simultaneous dubbing in Turkish.

studıocanal Kaynak Print Source: tamasa

Suitable for children aged 7 or older.

dıstrıbutıon

▪▪African tales find expression as lines
and vibrant colours in animation auteur
Michel Ocelot’s films. Divided into
10-minute fragments, the film tells the
stories of Kirikou, a tiny child with a big
mouth, who always gets everyone and
himself into trouble. We meet grandfather,
who tells the stories, a strong woman, and
Karaba the Sorceress; we learn the secret
of a mysterious blue monster, and the
magic power of the music. This third film
from the Kirikou series follows Ocelot’s
2011 film Tales of the Night.

onu ne kadar çok çocuğun sevdiğinden
habersizdir! Bir gece kayan yıldızlardan birini
kuyruğundan yakalar ve Dünya’ya doğru
sürer. Ne var ki, “uzaydan gelen bu saldırı”,
kötü ruhlu Dünya Başkanı’nı çileden çıkarır!
Başkan ve askerlerinden kaçan Ay Adam,
Dünya’daki uzun yolculuğunda muhteşem
şeylerle karşılaşacak ve hayretler içinde
kalacaktır. Tomi Ungerer’in klasik çocuk
öyküsünden esinlenen bu animasyon nefes
kesecek.
▪▪The Moon Man Jean just sits on the
moon, bored stiff, in his lonely silver
sphere, unaware of how much children
loved him! One night, Moon Man grabs
a shooting star by the tail and hitches
a ride to earth! This “attack from outer
space” infuriates the evil President of the
World! While escaping the President and
his soldiers, Moon Man will set off on a
long journey, where he will marvel at the
many wonders of the earth. Based on the
classic children’s book by Tomi Ungerer,
Moon Man is a breathtaking adventure
animation.
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ölümün alfabesi
THE ABCS OF DEATH
5cu.fr.
b
24.00

6ct.sa.
a
24.00

abd usa / 2012 / HDCAM / Renkli Colour
129’ / İngilizce-İspanyolca-Japonca; Türkçe
altyazılı English-Spanish-Japanese;

bir harfi verilen farklı bir yönetmen tarafından
çekilmiş. Yönetmenlerden daha sonra o
Yönetmenler Directors: kaare andrews, sımon
harfle başlayan bir kelime seçerek ölümlü
bir hikâye anlatmaları istenmiş. Kışkırtıcı,
barrett, angela bettıs, thomas cappelen
şok edici, komik ve son derece sinir bozucu
mallıng, adrıán garcía boglıano, jason
bu film vücut boşlukları, kanlı çimenler, katil
eısener, ernesto díaz espınoza, bruno
nesneler ve dünyanın sonu arasında dolanan
forzanı & hélène cattet, xavıer gens, jorge
mıchel grau, lee hardcastle, noburo ıguchı, modern bir korku çeşitlemesi.
anders morgenthaler, yoshıhıro nıshımura, ▪▪Twenty-six directors. Twenty-six ways
to die. Premiering at Toronto, The ABCs
banjong pısanthanakun, sımon rumley,
of Death is perhaps the most ambitious
marcel sarmıento, jon schnepp, srdjan
anthology film ever conceived, with
spasojevıc, tımo tjahjanto, andrew trauckı,
productions spanning fifteen countries
yûdaı yamaguchı, nacho vıgalondo, ben
and featuring segments directed by the
wheatley, jake west, tı west, adam wıngard
Yapımcılar Producers: ant tımpson & tım league world’s leading talents. Each chapter was
made by a different director who was
Yapım Production Co.: magnet releasıng,
assigned a letter of the alphabet. The
drafthouse fılms, tımpson fılms Dünya
directors were then given free rein in
Hakları World Sales: magnolıa pıctures Türkiye
choosing a word to create a story involving
Hakları Turkish Rights: kodeks medya
death. Provocative, shocking, funny and
▪▪Yirmi altı yönetmen. Yirmi altı farklı ölüm. ultimately confrontational, The ABCs of
Death is the definitive vision of modern
Toronto’da ilk gösterimi yapılan bu çılgın
horror diversity that roams between body
film, on beş ülkeyi kapsayan prodüksiyonu
cavities, bloody lawns, murderous objects
ve dünyaca ünlü yeteneklerin yönettiği
and the end of the world.
bölümleriyle toplama filmlerin belki de en
iddialısı. Her bölümü, kendilerine alfabenin
Turkish s.t.

herkes ölecek
NO ONE LIVES
30ct.sa. 7pz.su.
a
r
24.00
21.30

14pz.su.
f
21.30

abd usa / 2012 / 35 mm / Renkli Colour / 86’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
▪▪Bu ilginç korku-gerilim filminde zalimler
ile mağdurların rolleri değiştiği gibi, her
iki tarafın da başı derde giriyor. Acımasız
of Photography: danıel pearl Kurgu Editing:
bir çete, genç bir çifti rehin alır; hiçliğin
toby yates Müzik Music: jerome dıllon
Oyuncular Cast: luke evans, adelaıde clemens, ortasında bir yerlerdeki terk edilmiş bir eve
derek magyar, amerıca olıvo, beau knapp, lee gizlenirler. Kaçırılan kız öldürülünce erkek
tergesen, laura ramsey, lındsey shaw, brodus arkadaşının pek de zavallı olmadığı ortaya
çıkar; roller değişir. Çetedekiler şimdi onların
clay Yapımcılar Producers: harry knapp & kamı
canını almaya yemin etmiş zeki ve acımasız
naghdı Yapım Production Co.: mılk & medıa
productıons, constance medıa Dünya Hakları bir katilin ağına düşmüştür. Başarılı seri
katil filmi The Midnight Meat Train / Dehşet
World Sales: pathé ınternatıonal Türkiye
Treni’nin yönetmeni Ryûhei Kitamura’nın
Hakları Turkish Rights: bir film
Yönetmen Director: ryûheı kıtamura Senaryo

Screenplay: davıd cohen Görüntü Yön. Director
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bu yeni filminin ilk gösterimi Toronto Film
Festivali’nde yapıldı.
▪▪Villains and victims are both in trouble
in this horror thriller as they switch roles.
A vicious criminal gang takes a young
couple hostage and goes to ground in
an abandoned house in the middle of
nowhere. When the captive girl is killed,
her boyfriend reveals himself to be far

from helpless. The tables are turned,
and the gang is outsmarted by a cool
and urbane killer sworn to get them.
Premiering at Toronto Film Festival,
No One Lives is the latest from director
Ryûhei Kitamura who was responsible for
the successful subway slasher Midnight
Meat Train.

ceset
EL CUERPO
THE BODY
12cu.fr. 13ct.sa. 14pz.su.
b
a
nc2
24.00
24.00
21.30
ispanya spaın / 2012 / 35 mm / Renkli Colour
107’ / İspanyolca; Türkçe altyazılı Spanish;

ancak ölümün her zaman son durak olmadığı
ortaya çıkacak ve gizlenen sırların herkes için
çok acı olduğu anlaşılacaktır. El Orfanato /
Yönetmen Director: orıol paulo Senaryo
Screenplay: orıol paulo & lara sendım Görüntü Yetimhane’nin yaratıcılarının yapımcılığını
Yön. Director of Photography: oscar faura Kurgu üstlendiği, yönetmen Oriol Paulo’nun
bu amansız ilk uzun metrajı, Sitges Film
Editing: joan manel vılaseca Müzik Music:
Festivali’nin açılış filmiydi. Paulo, 2010’da
sergıo moure Oyuncular Cast: belén rueda,
büyük övgü alan Julia’nın Gözleri’nin de
hugo sılva, aura garrıdo, josé coronado,
senaryo yazarlarındandı.
juan pablo shuk, crıstına plazas, orıol vıla,
▪▪The Hitchcockian horror-thriller The
nausıcaa bonnín, manel dueso, pere brasó,
patrícıa bargalló, montse guallar Yapımcılar Body opens with the disappearance of
the corpse of a woman from the morgue,
Producers: joaquín padró & mar targarona
without a trace. A police inspector teams
Yapım Production Co.: rodar y rodar, antena
up with the husband of the deceased to
3 fılms Dünya Hakları World Sales: deaplaneta
investigate the case. But, it turns out,
ınternacıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:
death is not the final station, and secrets
medyavizyon
will hurt everyone involved. Produced
by the makers of The Orphanage, Oriol
▪▪Hitchcockvari esintiler taşıyan bu korkuPaulo’s breathless and relentless debut
gerilim filmi, bir kadın cesedinin geride iz
bırakmadan morgdan kaybolmasıyla başlıyor. feature was the opener at Sitges Film
Festival. Paulo was the co-screenwriter for
Vakayı üstlenen bir polis dedektifi, kurbanın
the highly acclaimed 2010 film Julia’s Eyes.
kocasıyla birlikte olayı araştırmaya girişir;
Turkish s.t.
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Türk Sinemasında Bir Düşünür: Metin Erksan

A Thinker in Turkish Cinema: Metin Erksan

▪▪Metin Erksan önce bir düşünür, sonra
da bir sinemacı-yönetmendir. Yönetmenler
vardır, stilleriyle ve özgünlükleriyle var
olurlar sinemada; yönetmenler vardır,
anlattıkları konulara göre sosyal, siyasal vb.
etiketlerle yaftalanırlar. Bir de Metin Erksan
gibi yönetmenler vardır ki öncelikle onları
düşünür saymak gerekir.
▪▪Daha ilk filmlerinden itibaren yaptığı
her işle hem kurulu düzeni hem de kurulu
düzenden beslenen sinema tacirlerini
rahatsız eden Metin Erksan’ı Türk
sinemasının ilk auteur –yaratıcı– yönetmeni
kabul etmek gerek. İnatla algı alışkanlıklarını zorlayan (ki sanatın en önemli işlevlerinden
biridir bence), sıradan tüketici izleme alışkanlığını zedeleyen bir tarzla filmler üreten
Erksan’ın neredeyse her filmi çok değişik tepkilerle karşılaşmıştır.
▪▪“Sosyal konuların filmi olmaz” derken, sosyal konular içinde insanı merkeze alarak
anlatır derdini Erksan. Derdi insandır aslında; Anadolu insanının değerlerini hiç
yadsımadan, temel meselelere insan merkezli yaklaşarak bakar. Yılanların Öcü’nde
toprak mülkiyetini ele alırken kadın, erkek ve sosyal sınıf çelişkisinin de inceden inceye
altını çizer. Susuz Yaz’da, elle tutulamayan suyun mülkiyetidir konu ve yine su çevresinde
Anadolu’nun bin yıllık ezen-ezilen dramı vardır.
▪▪Susuz Yaz filminin özgünlüğü ve güçlü etkisi uluslararası sinema dünyasının da
gözünden kaçmaz ve onu Berlin’de Altın Ayı ile ödüllendirirler. Ödül önemli değildir
Erksan için, pek çok ödülü reddettiği de bilinir; başı dik, alnı açık, onurlu ve biraz da
kibirli bir sanatçıdır; anlaşılması zor, geçinmesi zor, ama bir o kadar da yanında bulunan
herkesin engin bilgi deryasından nasiplendiği bir ustadır.
▪▪Tutku temel takıntısı gibi görünür, karasevda bir Anadolu masalıdır aslında; Metin
Erksan’ı ülkesine ve dünyaya tanıtan, yerelliğinden, kendi kültüründen aldığı güçtür.
Kuyu filmi ise bir kadının bir erkek tarafından “mal” edilişini ele alırken, aynı zamanda
kadının kendi özgürlüğü için sürdürdüğü varoluş savaşının da trajik öyküsüdür.
▪▪Metin Erksan kendi coğrafyasının tüm girinti ve çıkıntılarını sosyal, siyasal, kültürel
anlamda ve tarihsel olarak içselleştirmiştir eserlerinde ve gününün sosyal gerçekliğini
tam damardan ortaya koyar. Acı Hayat’ta kira sorunundan, Gecelerin Ötesi’nde yoksul
insanların çaresizliğinden dem vurur. Bu nedenle Sevmek Zamanı gibi kült olmuş, bu
kadar estetik ve biçimiyle öne çıkmış bir film için Fransız sinema tarihçisi-eleştirmen
Sadoul yazılarında filmden “sinemada sınıf çatışmasının en net göründüğü filmlerden
biri” olarak bahseder.
▪▪Sadece konuları değil anlatım biçimi ve ustalık da çok önemlidir Metin Erksan’ın
eserlerinde. Her şeyden önce o bir mizansen ustasıdır. Zaman zaman yaptığı ticari
filmlerde bile mizansen ustalığı hemen göze çarpar. Bir resim izleme zevkiyle bile
izlenebilir bu ticari filmler.
▪▪Bizi hep düşünmeye ve tavır almaya çağırır Erksan, filmleriyle. Hep çok okumalı, çok
katmanlı anlam yapılarıyla filmlerinin anlaşılmadığından kendi kendine yakınması her
büyük sanatçının kaderi sayılır. Yalnız ve gezgin ozan kimliğinde yaşar; konuşur, yazar,
kızar, öfkelenir ama sevgisi hep derinlerde, içindedir.
▪▪Sanat üretimi de yeteneğin yanında önce düşünceyle üretilir onun için; ben yaptım
oldu benzeri hazır, tembel, kaçak sanat teorilerine pas vermez, çektiği her karenin hesabı
kitabı vardır. Kalibre edilmiş bir estetiği sunar sanki filmlerinde… İçine giren ve kafa
yoran nasiplenir ancak; içine girdikçe hazzı ve sanatsal bilgisi-bilinci ve duygusu, birikimi
artar.
▪▪Sinemamızın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in bir röportajında setteki heyecanını
saklayamaması boşuna değildir: “Metin Erksan sanki bir tanrı gibiydi…” Metin Erksan
elinde kalem ve yönetmen vizörüyle dolaşan, saatlerce açı arayan sıradan bir film
insanıyken, filmleriyle tanrılaşır.

▪▪Metin Erksan is first a thinker and then a filmmaker/director. Some directors carve
their way in cinema with style and originality, while others are tagged with social or
political labels depending on the theme they choose to tell. Then, there are directors
like Metin Erksan who should be considered before all else, as thinkers.
▪▪Metin Erksan, who, with his every work starting from his earliest films, raffled the
feathers of both the establishment and the merchants of cinema who feed on that
establishment, should be regarded as the first auteur of the Turkish cinema. As Erksan
resolutely challenged the habits of perception (which, in my opinion, is the single most
important function of art) in a style that dents into the common consumer viewing
conventions, every one of his films have met with wildly varying reactions.
▪▪While saying “you can’t make films of social issues” he tells what’s on his mind by
keeping the emphasis on people who are in the centre of social matters. His concern
is the people. He displays a human-oriented approach to issues without ignoring the
values of the Anatolian people. He subtly underlines the contradiction of gender roles
and social class structure in his film Revenge of the Snakes as he tackles the topic of land
proprietary. In Dry Summer the theme is the ownership of an intangible asset, namely
water, and the thousand-year-old Anatolian drama between the suppressor and the
suppressed that revolves around it.
▪▪The originality and the powerful effect of Dry Summer were not lost in the
international world of cinema and the film was awarded with a Golden Bear at Berlin.
The award was irrelevant to Erksan. He is known to have declined many awards
and had a reputation for being head high, honourable and a tad conceited; a hard
to understand, hard to get along with master whose bottomless well of knowledge
benefitted everyone around him.
▪▪Passion seems to be his obsession. Hopeless love is in fact an Anatolian tale. It is a
strength that Erksan cultivates from his own culture and locality which introduced him
to his country and the world. The Well, which deals with the subject of a woman being
turned into a “commodity” by a man, is also the tragic story of an existential fight for a
woman’s freedom.
▪▪Metin Erksan internalises –socially, politically, culturally and historically– all the
complexities of his homeland and presents the social reality of the moment without
diluting it. He discusses the problem of rent in The Bitter Life and the despair of the
poor in Beyond the Night. For this reason French film historian and critic Sadoul praises
Time of Love – a cult film that stands out with its aesthetics and style– as “a film in
which class conflict is depicted with utmost clarity.”
▪▪It’s not only the theme, but also the style and mastery of narrative that is very crucial
in Erksan’s works. Above all else he is the master of mise-en-scène. This is clearly
evident even in his occasional mainstream films. These commercial products can be
watched with the satisfaction of viewing a painting.
▪▪Erksan invites us to think and take a position with his works. His complaint of his
films not being understood due to multiple layers of meaning is the common fate
of every great artist. He lives in the persona of a lonely and wandering poet –talking,
writing, fuming, but ultimately keeping love deep in his heart.
▪▪For him, creating art goes hand in hand with talent and intellect. He doesn’t
subscribe to the ready-made, lazy, knee-jerk art theories. Every frame he has shot is
meticulously formulated. He presents a calibrated aesthetic in his films. Those who get
into them and ponder benefit greatly, and the more they delve in, the greater the joy
and artistic knowledge/conscious they derive from them.
▪▪It’s not for nothing that in an interview one of the great dames of Turkish cinema,
Hülya Koçyiğit, describes her excitement about being in his set as: “Metin Erksan was
like a god.” Erksan was just a regular film person with a pen and a viewfinder trying to
find the perfect angle, but he becomes a god with his films.

Mehmet Eryılmaz
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bir intihar

metin erksan

A SUICIDE

geçmiş zaman elbiseleri

12cu.fr. 13ct.sa.
p
p
13.30
16.00

DRESSES OF TIMES PAST
12cu.fr. 13ct.sa.
p
p
11.00
13.30

türkiye turkey / 1973 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 38’ / Türkçe; Fransızca altyazılı

türkiye turkey / 1973 / Betacam / Siyah-

Turkish; French s.t.

Beyaz B&W / 51’ / Türkçe; Fransızca altyazılı

arzusuna kavuşacak, kadın ise ünlü olacaktır.
İkna çalışmalarına başlar: “Sen benim hem
katilim, hem de yaşama kaynağımsın.”
Screenplay: metin erksan Özgün Öykü Original
Sonunda silah patlar ve kadının sorgusu
Story: samet ağaoğlu Görüntü Yön. Director of
Photography: çetin tunca Kurgu Editing: turgut başlar.
▪▪“Isn’t suicide an introverted desire to
inangiray Müzik Music: ilhan usmanbaş
kill?”
Oyuncular Cast: asuman tuğberk, altan
The man wants to die and the woman
günbay, muharrem gürses, mehmet gerçek
wants to be famous. According to the
Yapımcı Producer: ömer serim Dünya Hakları
man, there could not be a better plan than
World Sales: trt genel müdürlüğü
the woman killing him. This way the man
▪▪“İntihar içe dönük bir öldürme arzusu değil will get his wish to die and the woman
will become famous. The man tries to
midir?”
convince the woman: “You are my killer
Adam ölmek, kadın da meşhur olmak
and my life source.” The gun finally goes
istiyordur. Adama göre kadının onu
off and the interrogation of the woman
öldürmesinden güzel bir plan olamaz.
begins.
Bu sayede kendisi kadının elinden ölme

Turkish; French s.t.
Yönetmen Director: metin erksan Senaryo
Screenplay: metin erksan Özgün Öykü Original
Story: ahmet hamdi tanpınar Görüntü Yön.
Director of Photography: tosun bayrı Kurgu
Editing: turgut inangiray Müzik Music: ilhan
usmanbaş & necil kâzım akses Oyuncular Cast:
gül deniz, ümit tokcan, ahmet mekin, baki
tamer, ceyda karahan, sabahat ışık Yapımcı
Producer: ömer serim Dünya Hakları World
Sales: trt genel müdürlüğü

▪▪“... bir bahar bahçesinde görülmüş rüya
kadar güzel.”
Adam gece sevgilisiyle buluşacağı için
çok heyecanlıdır. Buluşma saati gelinceye
kadar odasından çıkmak istemez, fakat yine
de arkadaşının ısrarlarına dayanamayıp
dışarı çıkar. Korktuğu başına gelir ve
gecenin devamı planladığı gibi ilerlemez.
“Her tesadüfün ayağına ip gibi dolandığı

Yönetmen Director: metin erksan Senaryo

bu karmakarışık gecede” geçmiş zaman
elbiseleri giyen bir kıza âşık olur. Kız adama
hasta babasını anlatır, hasta baba ise adamın
âşık olduğu kızdan karısı diye söz etmektedir.
Adamın kafası karışır ama aşkının peşinden
gitmeye de kararlıdır.
▪▪“…as beautiful as a dream imagined in a
spring garden.”
A man is very excited of the prospect
of a meeting with his lover at night. He
doesn’t want to leave his room before their
rendezvous, but caves in when his friend
insists. His fear becomes true and the
night doesn’t go as he plans. He falls in
love with a girl who wears dresses of times
past “in this chaotic night where each
coincidence becomes an obstruction.” The
girl talks about her sick father and the
father talks about the girl as his wife. The
man is confused, but he is determined to
go after his object of affection.

hanende melek
MELEK THE SINGER
12cu.fr. 13ct.sa.
p
p
11.00
13.30
türkiye turkey / 1973 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 43’ / Türkçe; Fransızca altyazılı
Turkish; French s.t.

Dava vekili, kasabaya yeni gelen şarkıcı
Melek’e âşık olur. Her akşam onu dinlemeye
gider. Kadını ikna etmek için türlü türlü
Screenplay: metin erksan Özgün Öykü Original
hediyeler sunar, fakat rüyalarını süsleyen
Story: sabahattin ali Görüntü Yön. Director of
Photography: çetin tunca Kurgu Editing: turgut bu kadın ona hiçbir zaman beklediği cevabı
inangiray Müzik Music: metin bükey Oyuncular vermez.
▪▪“If infatuation at my age is infamy then
Cast: seçil heper, mete sezer, mustafa
I’m happy to be infamous.”
taşpınar, esin karakaya, ferhat kaplangı,
A trial attorney falls in love with a singer
ahmet kostarika, önder beray Yapımcı
who is new in town. He goes to listen
Producer: ömer serim Dünya Hakları World
to her every night. He lavishes her with
Sales: trt genel müdürlüğü
numerous gifts, but the woman of his
dreams never gives him the answer he
▪▪“Eğer bu yaşta gelen tutkunluk rezillikse
wants to hear.
ben rezil olmaya razıyım.”
Yönetmen Director: metin erksan Senaryo

müthiş bir tren
A TERRIFIC TRAIN
12cu.fr. 13ct.sa.
p
p
13.30
16.00
türkiye turkey / 1973 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 42’ / Türkçe; Fransızca altyazılı
Turkish; French s.t.

gelmesine aldırmaz; hareketsiz, put gibi
durmaya devam ederler. Adam trene doğru
yürür, trenin içindekilerde de canlılık belirtisi
Screenplay: metin erksan Özgün Öykü Original
yoktur. Trende sırayla ölmüş yakınlarıyla
Story: sait faik abasıyanık Görüntü Yön.
karşılaşır.
Director of Photography: çetin tunca Kurgu
▪▪“A case like this is real even though
Editing: turgut inangiray Müzik Music: ilhan
usmanbaş & johann sebastıan bach Oyuncular I dreamed it.”
Cast: ahmet arkan, zerrin arbaş, sabahat ışık, A man walks through motionless
defne toppare, şener gezgen, firuzan kebare, passengers at a train station. None of them
hakan ışık Yapımcı Producer: ömer serim Dünya display any signs of life. A little later, the
train he’s waiting for arrives. None of the
Hakları World Sales: trt genel müdürlüğü
passengers care about the train’s arrival,
keeping still like statues. The man walks
▪▪“Böyle bir vakayı rüyada da görsem yine
towards the train. The passengers on the
başımdan geçmiş sayılır.”
train exhibit no sign of life. On the train
Tren istasyonunda bir adam hareketsiz
yolcuların arasında yürür. Hiçbirinde yaşam the man meets his dead relatives one by
one.
belirtisi yoktur. Bir süre sonra beklediği
tren gelir. Ondan başka hiç kimse trenin
Yönetmen Director: metin erksan Senaryo
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sazlık

nagısa oshıma

REEDS

mutlu noeller bay lawrence

12cu.fr. 13ct.sa.
p
p
13.30
16.00

MERRY CHRISTMAS,
MR. LAWRENCE
31pz.su. 2sa.tu.
b
nc2
21.30
13.30

türkiye turkey / 1973 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 44’ / Türkçe; Fransızca altyazılı
Turkish; French s.t.
Yönetmen Director: metin erksan Senaryo
Screenplay: metin erksan Özgün Öykü Original
Story: kenan hulusi koray Görüntü Yön.
Director of Photography: çetin tunca Kurgu
Editing: turgut inangiray Müzik Music: ekrem
zeki ün & ulvi cemal ergin Oyuncular Cast:
orçun sonat, nazan adalı, ihsan gedik,
ahmet karaca, kadir akgün Yapımcı Producer:
ömer serim Dünya Hakları World Sales: trt
genel müdürlüğü

▪▪“Senin aşkına karasevda derler. Allah
yardımcın olsun.”
Ali Reis, Hayriye’ye delicesine tutkundur.
Hayriye korkar gelecekten. Her gün uzun

tahta iskelede Ali Reis’in balıktan dönmesini
bekliyorken, bir gün ortadan kaybolur;
bekleme sırası Ali Reis’e geçmiştir. Sevmek
Zamanı’nı hatırlatan tutkulu bir aşkın esiri
olmuş bir adamın hikâyesi.
▪▪“What you have is hopeless love. May
God help you.”
Skipper Ali is madly in love with Hayriye.
Hayriye is afraid of the future. She waits
everyday on the pier for Skipper Ali to
return from the sea. One day Hayriye
disappears. Now it’s Ali’s turn to wait.
The story of a man who is the captive of
his passionate love that is reminiscent of
Sevmek Zamanı / Time of Love.

harold lloyd
güvenlik sonra gelir
SAFETY LAST!
31pz.su. 1pt.mo.
b
b
11.00
21.30
abd usa / 1923 / 35 mm / Siyah-Beyaz B&W
70’ / Sessiz Silent
Yönetmenler Directors: fred c. newmeyer &
sam taylor Senaryo Screenplay: hal roach,
sam taylor, tım whelan Görüntü Yön. Director
of Photography: walter lundın Kurgu Editing:
Thomas j. crızer Müzik Music: carl davıs &
don hulette Oyuncular Cast: harold lloyd,
mıldred davıs, bıll strother, noah young,
westcott clarke, roy brooks, mıckey danıels
Yapımcılar Producers: kevın brownlow & davıd
gıll Yapım Production Co.: hal roach studıos
Dünya Hakları World Sales: park cırcus lımıted

▪▪1920’lerin büyük sükse yapan filmlerinden
Güvenlik Sonra Gelir, bugüne kadar çekilmiş
en muhteşem komedi filmlerinden biri
olarak kabul ediliyor. Büyük komedyen
Harold Lloyd, kız arkadaşıyla evlenmek için
çok para kazanmak üzere taşradan büyük

şehre gelen Çocuk rolünde. Elbette, çılgınca
çabalıyor, inanılmaz engelleri aşıyor, hatta
bir gökdelenin tepesinden sallanıyor! Harold
Lloyd’un 120. doğum yılında, bu 90 yıllık
eskimeyen komediyi beyazperdede izlemek
kaçırılmayacak bir fırsat.
▪▪A huge hit of the 1920s, Safety Last
is viewed today as one of the greatest
comedies ever made. The great comedian
Harold Lloyd plays The Boy, an average
country lad trying to make a fortune in
the big city so he can marry his girlfriend.
Of course, as he struggles, he will have to
overcome incredible obstacles, and dangle
off skyscrapers! Seeing this 90 years-old
film on the big screen as we celebrate the
120th birthday of Harold Lloyd is a rare
opportunity.

ingiltere-japonya-yeni zelanda uk-japannew zealand / 1982 / 35 mm / Renkli Colour

odaklanan bu klasik destan, Oshima’nın en
bilindik filmlerinden biri olmanın yanı sıra
David Bowie’nin en iyi performanslarından
Turkish s.t.
birini de içeriyor. İkinci Dünya Savaşı
sırasında bir Japon esir kampındaki dört
Yönetmen Director: nagısa oshıma Senaryo
Screenplay: nagısa oshıma & paul mayersberg subayın güç savaşını izliyoruz: arabulucu
Yarbay Lawrence, acımasız Çavuş Hara,
Özgün Kitap Original Book: “the seed and the
kampa yeni gelen asi Binbaşı Jack Celliers ve
sower”, laurens van der post Görüntü Yön.
kafayı onunla bozmuş sert kamp komutanı
Director of Photography: toıchıro narushıma
Yonoi. Bir İngiliz komutanın anılarına
Kurgu Editing: tomoyo oshıma Müzik Music:
ryuıchı sakamoto Oyuncular Cast: davıd bowıe, dayanan ve Oshima’nın ilk İngilizce projesi
tom contı, ryuıchı sakamoto, takeshı kıtano, olan film, ocak ayında hayatını kaybeden
yönetmenin geç dönem çalışmalarından.
jack thompson, jack thompson, jonny
okura Yapımcı Producer: jeremy thomas Yapım ▪▪About forgiveness and understanding
between two cultures, and the eternal
Production Co.: recorded pıcture, natıonal
fılm trustees, oshıma productıons, antares- conflict between the East and West, this
classic saga is considered one of Oshima’s
nova Dünya Hakları World Sales: park cırcus
most memorable films, and displays one
Kaynak Print Source: bfı
of David Bowie’s best performances. The
▪▪ 1983 ulusal sinema kurulu: en iyi erkek
film observes the power play between
oyuncu natıonal board of revıew: best actor
four officers at a Japanese PoW camp
(t. conti)
in Indonesia during the World War II:
▪▪ 1984 bafta en iyi müzik best score
Lieutenant Colonel Lawrence, who is a
▪▪ 1984 kinama junpo ödülleri awards: en iyi
mediator in the camp; brutal Sergeant
film best fılm
Hara; rebellious newcomer Major Jack
▪▪ 1984 japonya japan akademi ödülleri: en
Celliers, and severe camp captain Yonoi
beğenilen film japanese academy awards: most
who is obsessed with him. Based on a
popular fılm
British commander’s memoirs, from his
later career, this film is the first Englishlanguage project of Oshima, who passed
▪▪İki kültür arasındaki anlayış ve hoşgörü
away in January.
ile Doğu ve Batı arasındaki ebedi çatışmaya
122’ / İngilizce-Japonca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı English-Japanese; English &

rekin teksoy
Rekin Teksoy’un Anısına SİYAD’ın Seçtiği:
Dekameron
▪▪Geçen mayıs ayında yitirdiğimiz, sinema
yazarı, tarihçisi ve SİYAD’ın onursal üyesi
Rekin Teksoy’u pek çoğumuz hazırlayıp
sunduğu “Sinema ve Edebiyat” programı ile
tanıdık. Teksoy’un kapsamlı Sinema Tarihi
kitabı başta olmak üzere sinemaya olduğu
kadar, titiz bir çalışma sonucu Fransızca
ve İtalyanca orijinallerinden Türkçeye
kazandırdığı klasik eserlerle edebiyat

tarihimize yaptığı katkılar da büyük önem
taşır. Bu çevirilerin en önemlilerinden biri,
Teksoy’a İtalyan Devleti’nin Şövalye nişanını
getiren Boccaccio’nun Dekameron’udur.
SİYAD, Rekin Teksoy’u edebiyata ve İtalyan
sinemasına duyduğu sevgiyi bir araya getiren
bir filmle, Pasolini’nin 1971 tarihli Dekameron
uyarlamasıyla anıyor.
▪▪Film critic, film historian and SİYAD
honorary member Rekin Teksoy whom we
lost last May is known to many of us with
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the “Film and Literature” TV show which
he produced and presented. Teksoy’s
contributions to film include foremost
his comprehensive book The History
of Film, though his efforts in literature
with the classical canon he meticulously
translated from original French and Italian
into Turkish are as significant. One of

his most noteworthy translations was
Boccaccio’s Decameron which brought
Teksoy Knighthood of the Italian Republic.
SİYAD commemorates Rekin Teksoy with
a film that brings together his passion for
literature and Italian cinema –Pasolini’s
1971 adaptation of Decameron.

dekameron
IL DECAMERON
THE DECAMERON
1pt.mo.
b
13.30

7pz.su.
r
11.00

italya-fransa-almanya ıtaly-france-germany
1971 / 35 mm / Renkli Colour / 111’

Boccaccio’nun Dekameron’undan alınan
sekiz öyküyü, cinselliğin bir başkaldırı olarak
yaşandığı “dünyevi, şen, kalabalık ve ışıkla
Yönetmen Director: pıer paolo pasolını Senaryo dolu” düşsel bir dünyaya doğru yöneliş,
Screenplay: pıer paolo pasolını Özgün Öyküler ortaçağ ile bir paralellik kurma çabası olarak
tanımlar. Pasolini’nin seçtiği öyküler iki ana
Original Stories: gıovannı boccaccıo Görüntü
çatışmayla özetlenebilir: birey ile dogma ve
Yön. Director of Photography: tonıno dellı
fırsatçı ile saf kurban.
collı Kurgu Editing: nıno baraglı & tatıana
casını morıgı Müzik Music: ennıo morrıcone ▪▪The first film in the “Trilogy of
Life” where Pasolini has celebrated a
& pıer paolo pasolını Oyuncular Cast: franco
prelapsarian world in which innocence is
cıttı, nınetto davolı, pıer paolo pasolını,
still possible. Pasolini has described his
angela luce, sılvana mangano Yapımcılar
eight stories from Boccaccio’s Decameron
Producers: alberto grımaldı & franco
as an imaginative world that is “earthly,
rossellını Yapım Production Co.: pea, les
productıons artıstes assocıées, artemıs fılm frolic-some, crowded with people and full
of light,” where sexuality is experienced as
Dünya Hakları World Sales: park cırcus
a revolt, as well as an attempt to illuminate
▪▪ 1971 berlin gümüş ayı–en iyi yönetmen sılver an analogy between our century and the
bear–best dırector
Middle Ages. The stories Pasolini has
chosen are characterised by two main
conflicts: between the individual and the
▪▪Pasolini, masumiyetin hâlâ mümkün
dogma; and between the opportunist and
olduğu bir geçmişe duyduğu özlemi
yansıttığı “Yaşam Üçlemesi”nin ilk filmi olan, the gullible victim.
İtalyanca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Italian;

hayaller izlerken gerçek ile efsane, bu dünya
ile öteki birbirine geçiyor. Raoul Ruiz, karanlık
ama yine de dokunaklı ve komik olan bu
Cast: chrıstıan vadım, sergıo hernandez,
suç ve ihanet öyküsünün ölümünden sonra
valentına vargad, chamıla rodrıguez
izlenmesini vasiyet etmişti.
Yapımcılar Producers: françoıs margolın &
▪▪The final testament of Raoul Ruiz, the
chrıstıan aspee Yapım Production Co.: margo
great director who died in August 2011,
cınema Dünya Hakları World Sales: pascale
“whose work was Chile,” observes the
ramonda
three intersecting ages, three rival souls
of a man who can see the approach of
▪▪Ağustos 2011’de hayata veda eden,
death. Inspired by his own childhood,
“yapıtları Şili’nin ta kendisi” olan usta
this final masterpiece follows Don Celso,
yönetmen Raoul Ruiz’in bu son filmi,
an elderly office worker, who starts to
ölümün yaklaştığını gören bir adamın üç
tell stories to his poetry teacher. What
yaş dönemini, birbiriyle rekabet halinde
follows is childhood memories, history
üç ruhu gözlemliyor... Yönetmenin kendi
and fantasies, reality and myths, the here
çocukluğundan esinlendiği son yapıtı,
and the beyond. Raoul Ruiz conceived this
şiir kursu öğretmenine öyküler anlatmaya
dark yet moving and funny story of crime
başlayan orta yaşlı memur Don Celso’yu
anlatıyor. Bu öyküleri çocukluk anıları, tarih ve and treason to be seen only after his death.
valerıa sarmıento, raoul ruız, chrıstıan

aspee Müzik Music: jorge arrıagada Oyuncular

English & Turkish s.t.

raoul ruız
karşımdaki gece
LA NOCHE DE ENFRENTE
NIGHT ACROSS THE STREET
31pz.su. 1pt.mo.
f
nc2
21.30
16.00

8pt.mo.
nc
16.00

fransa-şili fransa-chıle / 2012 / DCP
Renkli Colour / 110’ / İspanyolca-Fransızca;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Spanish-French;

Yönetmen Director: raoul ruız Senaryo

English & Turkish s.t.

Screenplay: raoul ruız Görüntü Yön. Director
of Photography: ıntı brıones Kurgu Editing:

tony scott
açlık
THE HUNGER
30ct.sa. 8pt.mo.
b
nc2
13.30
11.00
ingiltere unıted kıngdom / 1983 / 35 mm
Renkli Colour / 97’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

ile Manhattan’da yaşamaktadır. Yaşlanmayı
durdurmak için Sarah’yla temasa geçer, ama
sonunda onu da baştan çıkartır. Film, daha
Screenplay: ıvan davıs & mıchael thomas
Özgün Roman Original Novel: whıtley strıeber sonra Top Gun ve Devlet Düşmanı gibi gişe
rekortmeni filmler yapacak olan ve Ağustos
Görüntü Yön. Director of Photography: stephen
2012’de hayatını kaybeden Tony Scott’ın ilk
goldblatt Kurgu Editing: pamela power
yönetmenlik denemesi.
Müzik Music: denny jaeger & mıchael rubını
▪▪The Hunger is another modern day
Oyuncular Cast: catherıne deneuve, davıd
bowıe, susan sarandon, clıff de young, beth cult horror classic that became popular
thanks to its dark, stylised atmosphere,
ehlers, dan hedaya, rufus collıns, suzanne
counter-culture elements, lesbian sub-plot,
bertısh Yapımcı Producer: rıchard shepherd
Yapım Production Co.: mgm, ua entertaınment and amazing cast. The film focuses on
Dünya Hakları World Sales: hollywood classıcs an alternative love triangle: a doctor who
researches sleep and aging, and a vampire
Kaynak Print Source: bfı
couple. The 4000-year-old immortal
Miriam has been living in Manhattan
▪▪Açlık, karanlık ve stilize atmosferi, karşıt
with her lover John, who was seduced
kültür öğeleri, lezbiyen alt metni ve çarpıcı
kadrosu sayesinde popülerleşmiş bir çağdaş in the 18th century but is now aging fast.
kült korku klasiği. Öykü alternatif bir aşk
Miriam contacts Sarah to halt the aging,
üçgenine odaklanıyor: Uyku ve yaşlanma
but eventually seduces her as well. The
üzerine araştırmalar yapan bir doktor ile
film is the directorial debut of late Tony
bir vampir çift. Dört bin yaşındaki ölümsüz
Scott, who would later go on to make
Miriam, 18. yüzyılda baştan çıkardığı ancak
blockbusters like Top Gun and Enemy of
şimdi hızla yaşlanmakta olan sevgilisi John
the State.
Yönetmen Director: tony scott Senaryo
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rıver phoenıx
kirli kan
DARK BLOOD
6ct.sa.
r
19.00

7pz.su.
a
16.00

8pt.mo.
nc2
13.30

hollanda the netherlands / 2012
DCP / Renkli Colour / 86’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

karşılaştıkları genç bir adam tarafından eziyet
görür. Çekimlerin eksik kalan bölümlerini
yönetmen George Sluizer’in sözlü anlatım
Screenplay: jım barton Görüntü Yön. Director
yoluyla tamamladığı Kirli Kan, hem bütünlüğü
of Photography: ed lanchman Kurgu Editing:
hem de görselliğiyle efsanevi oyuncuya
mıchıel reıchweın Müzik Music: florencıa dı
benzersiz bir saygı duruşu.
concılıo & james mıchael taylor Oyuncular
▪▪Originally shot in 1993, River Phoenix’s
Cast: rıver phoenıx, judy davıs, jonathan
final film has remained unfinished for 19
pryce, karen black, t. dan hopkıns, lorne
years due to his death shortly before the
mıller, george aguılar Yapımcı Producer:
end of the project. The film premiered in
george sluızer Yapım Production Co.: sluızer
2012 in Netherlands and internationally
fılms Dünya Hakları World Sales: eye fılm
at the Berlin Film Festival in February.
ınstıtute
The story is about a Hollywood jet set
couple of actors – Harry and Buffy,
▪▪River Phoenix’in bu son filmi, çekimleri
travelling through the desert to save their
1993 yılında sürerken ünlü oyuncunun
zamansız ölümü nedeniyle tamamlanamadı. marriage, tormented by a young man
İzleyici karşısına ilk kez 2012’de Hollanda’da who lives there. With the missing parts
that never could be shot narrated by the
çıkan filmin uluslararası prömiyeri de
director, Dark Blood is both a coherent and
şubat ayında Berlin Film Festivali’nde
beautiful film, and also a unique homage
yapıldı. Filmin kahramanları Hollywood jet
to a legendary actor.
sosyetesinden Harry ve Buffy. Evliliklerini
kurtarmak için çölde seyahat eden çift, orada
Yönetmen Director: george sluızer Senaryo

BEN KENTLI-VATANDAŞ DEĞIL MIYIM?
BARBARLIK, SIVIL UYANIŞ VE ŞEHIR
AM I NOT A CITIZEN?
BARBARISM, CIVIC AWAKENING, AND THE CITY
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13. İstanbul Bienali Film Programı:
Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık, sivil uyanış ve şehir
▪▪13. İstanbul Bienali’nin “Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık, sivil uyanış ve
şehir” başlıklı film programı vatandaşlık/kentlilik, kamusal alan, demokrasi ve sanat
gibi temalara odaklanan belgeseller, filmler ve video yapıtlarından oluşuyor. Programda
Yokedici Melek (Luis Buñuel) ve Beyaz Kadına Dokunma (Marco Ferreri) gibi klasiklerin
yanı sıra Yarın (Andrey Gryazev) ve Kaliforniya Rüyası (Bregtje van der Haak) gibi son
dönemde çekilmiş çarpıcı belgeseller ve siyasetin şiirine odaklanan Kule (Chto Delat) ve
Bana Renk Ver (Anri Sala) gibi video yapıtları yer alıyor. Bienal sergisine bir giriş niteliği
taşıyan ve bienalin kapsayıcı teması olan siyasi kamusal bir forum olarak kamusal alan
fikrini kışkırtmayı hedefleyen program, 32. İstanbul Film Festivali dahilinde gösterime
girecek.
▪▪“Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık, sivil uyanış ve şehir” çağımızda
uygarlığın sınırlarını sorgulayan çeşitli sinema pratiklerini izleyiciye sunuyor. Program,
neoliberal sistemin istikrarsızlaştırıcı gücüne ve barbarlık, aktivizm ve sivil katılım gibi
kavramların yeniden tanımlandığı bu sisteme gösterilen farklı tepkilere odaklanıyor.
Programda yer alan bazı filmlerin öne sürdüğü üzere bu yeniden tanımlama süreci
açık uçlu olduğu gibi, bireyler ile gruplar, imgeler ve fikirler, iktidar yapıları ve bunlara
gösterilen tepkiler arasındaki görüşme ve etkileşimlerde ortaya çıkıyor.
Vatandaşlık/kentlilik, uygarlık ve barbarlık arasındaki ilişkinin keşfi, neoliberal şehrin
karmaşık ve son derece siyasi arenasında gerçekleşiyor. Programdaki filmler bizi
sokaklar, meydanlar arasında bir gezintiye çıkarıyor; günümüz kapitalist şehrini
oluşturan etkileşim ve kodların yanı sıra ekonomik değerlerin hayatımızın her boyutu
üzerindeki muazzam etkilerini göz önüne seriyor. Ancak “Ben Kentli-Vatandaş Değil
miyim?” tanımlayıcı ve açıklayıcı olmakla yetinmeyerek “kadirimutlak” ekonomik güçlere
karşı gösterilen tepki ve direnişe odaklanmayı tercih ediyor ve neoliberal şehrin kentsel
bağlamında var olan çok sayıdaki alternatifi ön plana çıkarıyor.
Siyasal hayal gücünün bir ifadesi olarak sanat; mümkün, farklı ve hatta yapıcı
direniş biçimleri hakkında bizleri düşünmeye teşvik eder. Sanatçılar, yönetmenler ve
sinemacılar izleyiciye kamusal alanı kolektif bir hayalgücü, kendi kendine örgütlenme
ve ortak yapım ile ilgili yeni alternatifler sunabilen bir kültürel, toplumsal ve siyasi
angajman ve muhalefet mekânı olarak düşünmelerini sağlayacak platformu sunuyor.
“Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim?” çerçevesinde gösterilecek filmler arasında farklı
ekonomik modeller için öneriler, bir ütopya inşa etmek için taslaklar ve sivil hayal gücü
araştırmaları yer alıyor.

The 13th Istanbul Biennial Film Programme:
Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic Awakening, and the City
▪▪The 13th Istanbul Biennial’s film programme, “Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic
Awakening, and the City”, brings together documentaries, feature films, and video
works dealing with themes of citizenship, the public domain, democracy, and art. It
features canonical films such as The Exterminating Angel (Luis Buñuel) and Don’t Touch
the White Woman (Marco Ferreri) as well as recent documentaries such as Tomorrow
(Andrey Gryazev) and California Dreaming (Bregtje van der Haak). A focus on the
poetics of politics emerges through video works such as The Tower: A Songspiel (Chto
Delat) and Dammi I colori (Anri Sala). The programme is part of the 32nd Istanbul Film
Festival and serves as a prelude to the biennial exhibition. It aims to provoke thoughts
on the overarching theme of the biennial: the public domain as a public political
forum.
▪▪“Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic Awakening, and the City” features diverse
cinematic practices that question the limits of civilization in our day and age. It focuses
on the destabilising force of the neoliberal system and on different responses to this
system, where notions of barbarism, activism, and civic participation are redefined. As
some of the films in the programme suggest, this process of redefinition is open-ended
—subject to negotiations and interactions between individuals and groups, images and
ideas, power structures and reactions against them.
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▪▪The exploration of the relationships between citizenship, civilisation, and barbarism
takes place in the complex and highly political arena of the neoliberal city. These
films give us a tour of streets and squares, and they portray interactions and codes
that comprise the contemporary hyper-capitalist city and the immense implications
that economic values have on every aspect of our lives. But “Am I Not a Citizen?”
resists falling into the descriptive or the explanatory. It focuses, rather, on resistance to
“all-mighty” economic forces, highlighting the many alternatives that exist within the
urban context.
▪▪Art, as an expression of political imagination, encourages us to think about possible,
different, and even constructive resistance. Artists, directors, and filmmakers offer
viewers a platform to think about the public domain as a site of cultural, social, and
political engagement and insurrection. They propose new alternatives for collective
imagination, self-organisation, and co-production. Among the films in “Am I Not a
Citizen?” are proposals for different economic models, sketches for building a utopia,
and exercises in civic imagination.

Küratörler Curators: Fulya Erdemci, Yael Messer ve Gilad Reich
Asistan Küratör Assistant Curator: Ece Üçoluk
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has become part of the government. As
a response, the German artist Christoph
Schlingensief decides to imitate the Big
Brother reality TV show by installing a
container surveilled by a multitude of
cameras in Vienna’s touristic heart, and
inviting asylum seekers to spend a week

1960 yazı
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there. Audiences at home are asked to
vote on which asylum seekers will be
deported. Soon enough, the project spins
out of control. Paul Poet’s documentary
covers the events while raising questions
regarding xenophobia, the popular media,
democracy, and public space.

fransa france / 1960 / BluRay / Siyah-Beyaz
B&W / 85’ / Fransızca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı French; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: edgar morın & jean rouch
Görüntü Yön. Director of Photography: mıchel
brault, raoul coutard, roger morıllıère,
jean-jacques tarbès Kurgu Editing: néna
baratıer Müzik Music: pıerre barbaud Yapımcı
Producer: anatole dauman Yapım Production
Co.: argos fılms Dünya Hakları World Sales:
tamasa

▪▪“Mutlu musun?” Filmin yönetmenleri
antropolog Jean Rouch ve sosyolog Edgar
Morin, altmışlı yılların başında Fransa’nın
sosyopolitik gerçekliğini sinemasal bir
çözümlemeye tabi tutarken bu basit ancak
kışkırtıcı soruyu sıçrama tahtası olarak
kullanmışlar. Sanatçılardan fabrika işçilerine

ve Afrikalı öğrencilere geniş bir yelpazeden
bireylerle yapılmış görüşmelerden oluşan
1960 Yazı bir yandan Paris ve sakinlerinin
çarpıcı bir portresini sunarken, bir yandan da
belgesel yapımcılığında devrim yaratmıştı.
▪▪“Are you happy?” This simple yet
provocative question was the springboard
for this cinematic analysis of the sociopolitical realities of early-1960s France by
the filmmaker and anthropologist Jean
Rouch and the sociologist Edgar Morin.
Composed of interviews with a wide array
of people, from artists to factory workers
to African students, Chronicle of a Summer
is a fascinating portrait of Paris and its
inhabitants. It changed the course of
documentary filmmaking.

yabancılar dışarı!
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rusya russıa / 2010 / HDD / Renkli Colour
37’ / Ruşça; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Russian; English & Turkish s.t.

ilgili gerçek belgelere dayanan bu tiyatrovari
filmi, son dönem Rus siyasi tarihinde
devlet ve toplum arasında yaşanan en sert
Screenplay: chto delat Görüntü Yön. Director
of Photography: artyom ıgnatov Kurgu Editing: çatışmalardan birine odaklanıyor.
vılensky & tsaplya Müzik Music: mıkhaıl krutık ▪▪Based on real documents from Russian
Yapımcı Producer: chto delat Yapım Production social and political life, this theatrical film
work by the collective Chto Delat (What
Co.: st petersburg documentary fılm studıo
Is to Be Done) engages with one of the
Dünya Hakları World Sales: dımıtry vılensky
fiercest confrontations between authorities
and society in recent Russian political
▪▪Chto Delat (Ne Yapmalı?) kolektifinin
history.
Rusya’nın toplumsal ve siyasal durumuyla
Yönetmen Director: chto delat Senaryo

bana renk ver

AUSLÄNDER RAUS!
SCHLINGENSIEFS CONTAINER
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arnavutluk albanıa / 2003 / HDD / Renkli
Colour / 15’ / Arnavutça; İngilizce ve Türkçe

avusturya austrıa / 2002 / BluRay / Renkli

▪▪Avusturya, yıl 2000: İkinci Dünya

Savaşı’ndan bu yana ilk defa aşırı sağcı bir
parti koalisyon ortağı olur. Buna tepki olarak
altyazılı German; English & Turkish s.t.
Alman sanatçı Christoph Schlingensief Biri
Bizi Gözetliyor yarışma programının formatını
Yönetmen Director: paul poet
taklit ederek Viyana’nın turistik bölgesinin
Senaryo Screenplay: paul poet Görüntü Yön.
tam merkezine, çok sayıda kameranın
Director of Photography: Robert wınkler &
gözetlediği bir konteyner yerleştirerek
marıo sternısa Kurgu Editing:
Avusturya hükümetinden sığınma hakkı talep
olıver neumann Katılanlar Participants:
eden bir grubu burada bir hafta geçirmeye
chrıstoph schlıngensıef,
davet eder. Programı televizyonları başında
matthıas lılıenthal, raıner laux,
izleyenler, sığınma talep edenlerden
elfrıede jelınek, eınstürzende neubauten,
hangilerinin sınırdışı edileceğine oylarıyla
peter sloterdjık, helene partık-pablé,
katharına gruber, andré wagner, nına wetzel karar verecektir. Fazla zaman geçmeden proje
çığrından çıkar. Paul Poet’nin belgeseli, olan
Yapımcı Producer: paul poet Yapım Production
biteni izlerken yabancı düşmanlığı, popüler
Co.: bonus fılm Dünya Hakları World Sales:
medya, demokrasi ve kamusal alan gibi
paul poet
konularda sorular soruyor.
▪▪ 2003 houston jüri özel ödülü specıal jury
▪▪Austria 2000: For the first time since
prıze
World War II, the extreme-right party

altyazılı Albanian; English & Turkish s.t.

Colour / 90’ / Almanca; İngilizce ve Türkçe

Yönetmen Director: anrı sala Görüntü Yön.
Director of Photography: anrı sala Yapımcı
Producer: anrı sala Kurgu Editing: saskıa
berthold Yapım Production Co.: studıo anrı
sala Dünya Hakları World Sales: studıo anrı
sala

▪▪Bu videoda Sala’nın kamerası
Tiran sokaklarını gezerek tozlu ve
harap yollarla, aynı zamanda eski bir

sanatçı olan Tiran Belediye Başkanı
Edi Rama’nın bir projesi çerçevesinde
parlak ana renklere boyanan apartmanlar
arasındaki zıtlığı sergiliyor.
▪▪In this video, Anri Sala’s camera
pans along the streets of Tirana,
Albania, contrasting dusty, torn-up
roads with brightly painted apartment
buildings, the latter a project of
Tirana’s mayor, Edi Rama, who is a
former artist.
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inşaat var

yarın

EN CONSTRUCCIÓN
WORK IN PROGRESS
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TOMORROW
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ispanya spaın / 2001 / BluRay / Renkli Colour

rusya russıa / 2012 / BluRay / Renkli Colour

125’ / İspanyolca-Arapça; İngilizce ve Türkçe

90’ / Rusça; İngilizce ve Türkçe altyazılı

altyazılı Spanish-Arabic; English & Turkish s.t. projesinin bir parçası olarak inşa edilen

Russian; English & Turkish s.t.

lüks apartmanlar kompleksinin inşaatına
odaklanıyor. Değişim geçirmekte olan bir
Yönetmen Director: josé luís guerín Senaryo
mahallenin bu içeriden çekilmiş portresi,
Screenplay: josé luís guerín Görüntü Yön.
kentsel yenilenme sürecini mahalle
Director of Photography: alex gaultıer Kurgu
sakinlerini geçmişlerini tekrar düşünmeye
Editing: núrıa esquerra & mercedes álvarez
Katılanlar Participants: juana rodrıguez molına, iten ekonomik güçler ile geleceği belirsizliğe
ıván guzmán jıménez, juan lópez lópez, juan itilen çevreleri arasındaki karşılaşma
manuel lópez, pedro robles, santıago segade, düzleminde bağlamlandırıyor.
abdel azız el mountassır, abdelsalam madras, ▪▪A poetic and humorous cinematic look
at urban transformation in Barcelona’s
antonıo atar Yapım Production Co.: ovıdeo
Barrio Chino district. José Luis Guerín’s
fılms Dünya Hakları World Sales: ovıdeo fılms
documentary focuses on the demolishing
▪▪ 2001 san sebastian en iyi film, jüri özel
of an old neighborhood and the
ödülü, fipresci ödülü best fılm, specıal jury
construction of an upscale apartment
prıze, fıprescı prıze
block, part of an EU-funded urban
▪▪ 2002 goya ödülleri awards: en iyi belgesel
development scheme. This intimate
film best documentary
portrait of a neighborhood at a moment of
change contextualizes the process of urban
renewal as an encounter with economic
▪▪Barselona’nın Barrio Chino bölgesinde
forces that provokes the locals to rethink
gerçekleşen kentsel dönüşüme şiirsel
their past, their immediate surroundings,
ve mizahi, sinemasal bir bakış. José
and their uncertain future.
Luis Guerín’in belgeseli eski mahallenin
yıkımına ve AB fonu destekli kentsel gelişim

gravity hill haber filmi no. 5
GRAVITY HILL NEWSREEL NO.5
6ct.sa.
p
19.00

9sa.tu.
p
11.00

abd usa / 2011 / HD / Renkli Colour / 7’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
▪▪ Yönetmen Director: jem cohen Görüntü Yön.

filmi” formatında kaydeden ve kurgulayan
Jem Cohen, Occupy hareketi ile ilgili küçük,
jem cohen Müzik Music: joe hunter & guy
alçakgönüllü ve deneysel gözlemlerini ortaya
picciotto Yapım Production Co.: doc nyc & ifc
koyuyor.
center Dünya Hakları World Sales: video data bank ▪▪Filming and editing “newsreel” footage
Görsel Image: © the artıst, courtesy of video
of the Occupy Wall Street protests of fall
data bank
2011, Jem Cohen creates small, modest,
experimental observations on the Occupy
movement.
▪▪2011 yılının sonbaharında gerçekleşen
“Occupy Wall Street” protestolarını “haber
Director of Photography: jem cohen Kurgu Editing:

Yönetmen Director: andreı gryazev Senaryo
Screenplay: andreı gryazev Görüntü Yön.
Director of Photography: andreı gryazev
Kurgu Editing: andreı gryazev Katılanlar
Participants: leonıd nıkolaev, natalya sokol,
kasper vorotnıkov, oleg vorotnıkov Yapımcı
Producer: andreı gryazev Dünya Hakları World
Sales: rıse and shıne

▪▪ 2012 uluslararası af örgütü ödülü amnesty
award

▪▪Devrim için neleri göze alırsınız? Bu
belgesel yarın devrimi gerçekleştirme
umuduyla bugün, şimdiki zamanda çalışan
insanları konu alıyor. Yönetmen Gryazev
anarşist sanat grubu Voina’yı (savaş)
Rusya’da izleyerek grup üyelerinin kişisel ve
siyasi hayatlarını kaydediyor. Grup üyeleri
gündüzleri bir komünde yaşıyorlar; bir
apartman dairesini paylaşıyor, sokaklarda
gezerek dükkanlardan hırsızlık yapıyor,
çöpten yemek ve malzeme topluyor ve
komünü kuran çiftin iki yaşındaki oğlu
Kasper’i sevgiyle büyütüyorlar. Geceleri
ise Moskova’nın çeşitli yerlerinde otorite,
devlet iktidarı, kolluk kuvvetleri ve burjuva
toplumuna karşı (bir polis arabasını ters

çevirmek dahil) kışkırtıcı siyasal sanat
performansları gerçekleştiriyorlar. Film,
grubun eylemlerinin –grup üyelerinin göz
altına alınması ve tutuklanması, ve çok küçük
yaştaki Kasper’in polis şiddetine maruz
kalması gibi– rahatsız edici sonuçlarını
dürüstçe ortaya koyuyor.
▪▪How far would you go to bring about
a revolution? This documentary is
about people who thrive in the present,
hoping to foment revolution tomorrow.
Filmmaker Andrey Gryazev follows
Voina (War), an anarchist art group in
Russia, capturing the members’ personal
and political lives. By day, they live as
a commune: sharing an apartment,
roaming the streets to shoplift, dumpster
diving for food and supplies, and lovingly
raising Kasper, the two-year-old boy of the
commune’s founding couple. By night,
they carry out provocative political art
performances across Moscow (including
tipping over a police car) directed against
authority, state power, law enforcement,
and bourgeois society. The film shows
the unsettling consequences of the
group’s actions, including the arrest and
prosecution of its members and young
Kasper’s exposure to police violence.

artıklar
SPOILS- EXTRAORDINARY
HARVEST
6ct.sa.
p
21.30

9sa.tu.
p
13.30

abd usa / 2011 / HDD / Renkli Colour / 21’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

karıştırma kültürünün bir portresini çizerken
kent kültürünün ilk günlerinden itibaren var
Director of Photography: alex mallis Kurgu Editing: olan kentsel bir pratiğe tanıklık ediyor.
alex mallis Yapımcı Producer: alex mallis Dünya
▪▪Filmmaker Alex Mallis draws a portrait
Hakları World Sales: alex mallis
of Brooklyn’s dumpster-diving culture, an
urban practice that has existed since the
earliest days of city life.
▪▪Yönetmen Alex Mallis, Brooklyn’in çöp
▪▪ Yönetmen Director: alex mallis Görüntü Yön.

229

230

ben kentli-vatandaş değil miyim? barbarlık, sivil uyanış ve şehir
am ı not a cıtızen? barbarısm, cıvıc awakenıng, and the cıty

kalıforniya rüyası
CALIFORNIA DREAMING
6ct.sa.
p
21.30

9sa.tu.
p
13.30

hollanda the netherlands / 2010
DigiBeta / Renkli Colour / 50’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: bregtje van der haak
Görüntü Yön. Director of Photography: jean
counet Kurgu Editing: jean counet Yapımcı
Producer: marıska schneıder Dünya Hakları
World Sales: swaze hartog

▪▪Kaliforniya Rüyası, ABD’deki ekonomik

krizden doğrudan etkilenmiş beş kişinin
hikayesini anlatıyor. Belgesel, yeni ve belirsiz
koşullar altında hayatını sürdürmeye çalışan
bu insanların mücadelesine odaklanmakla
kalmıyor, birey ve toplulukların yeni bir

sosyalleşme ve hayat kazanma biçimi
arayışlarının da altını çizerken, Amerika’yı
yeniden icat eden öncülerin kim olduğunu ve
geleceği nasıl gördüklerini de sorguluyor.
▪▪California Dreaming follows the stories
of five people who were directly affected
by the US economic crisis. It focuses on
the struggle to survive under precarious
conditions, but also underlines the search
of individuals and groups for new forms
of socialisation and livelihood. It looks at
the pioneers who are reinventing America,
and how they perceive the future.
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otomobil yedek parçası işçisi atıl halde
bekleyen fabrikalarına girer, yataklarını serer
ve tesisten çıkmayı reddeder. Bu işçiler, iflas
eden işletmeleri işgal ederek, başarısızlığa
uğramış sistemin enkazından kendilerine
iş imkânları yaratan yeni, cesur bir işçi
hareketinin üyeleridir. İki gazeteci, Avi Lewis
ve Naomi Klein, bu işçilerin hayatlarını
ve mücadelelerini anlatan ve alternatif
bir ekonomi anlayışını kitlelere taşımayı
amaçlayan bu filmin yönetmenleri. (Naomi
Klein, No Logo adlı kitabı Türkiye’de de aynı
başlıkla Nalan Uysal çevirisiyle Bilgi Yayınevi
tarafından yayımlanan Kanadalı aktivisttir).

▪▪In the wake of Argentina’s dramatic
2001 economic collapse, 30 unemployed
auto-parts workers in suburban Buenos
Aires walk into their idle factory, roll out
sleeping mats, and refuse to leave. They
are part of a daring new movement of
workers who are occupying bankrupt
businesses and creating jobs in the ruins
of the failed system. Journalists Avi Lewis
and Naomi Klein (No Logo) direct this
documentary that portrays the workers’
lives and struggles, and introduces their
alternative economy to wider audiences.

ah güzel istanbul
OH, BEAUTIFUL İSTANBUL
7pz.su.
p
13.30

11pe.th.
p
11.00

türkiye turkey / 1966 / Betacam / SiyahBeyaz B&W / 97’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

sıkıştırma
SQUEEZE
7pz.su.
p
11.00

9sa.tu.
p
16.00

Yönetmen Director: atıf yılmaz Senaryo

▪▪Yapıtın başrolünde bir nesneye odaklanan

Screenplay: safa önal Görüntü Yön. Director of

Sıkıştırma, küresel dış kaynak kullanımının
lojistik yapısını ve sanatsal üretimin
simyasını göz önünde bulundurarak değer
abd usa / 2010 / DVD / Renkli Colour / 20’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. üreten mekanizmaları inceliyor.
▪▪Taking an object as its protagonist,
Squeeze is an inquiry into the mechanisms
Yönetmen Director: mıka rottenberg Görüntü
by which value is generated. It considers
Yön. Director of Photography: mıka rottenberg
the logistics of global outsourcing and the
Kurgu Editing: mıka rottenberg Yapımcı
Producer: mıka rettenberg Dünya Hakları World alchemy of art production.

Photography: gani turanlı Kurgu Editing: isak

Sales: mıka rettenberg

▪▪Atıf Yılmaz’ın iki yalnız ruhun aşkı
keşfetmesini anlatan sıcak hikâyesi sizi
eski İstanbul’da büyüleyici bir yolculuğa
çıkaracak. Ayşe (Ayla Algan) film yıldızı olma
hayaliyle köyünden kaçmış genç ve hayat
dolu bir köylü kızıdır. İstanbul’da bohem bir
hayat yaşayan sokak fotoğrafçısı Haşmet
(Sadri Alışık) ile tanışır. Gün görmüş, varlıklı
bir İstanbul ailesinden gelmesine rağmen
şimdi gecekonduda yaşayan eski İstanbullu

işgal
THE TAKE
7pz.su.
p
11.00

9sa.tu.
p
16.00

kanada canada / 2004 / Betacam / Renkli
Colour / 87’ / İngilizce; Türkçe altyazılı

dilman Müzik Music: metin bükey Oyuncular
Cast: sadri alışık, ayla algan, danyal topatan,
feridun çölgeçen, diclehan baban, bilge
zobu Yapımcı Producer: nusret ikbal Yapım
Production Co.: be-ya film Kaynak Print Source:
kültür ve turizm bakanlığı sinema genel
müdürlüğü

English; Turkish s.t.
Producers: sılva basmajıan & avı lewıs
Yönetmen Director: avı lewıs

Yapım Production Co.: barna-alper

Senaryo Screenplay: naomı kleın Görüntü Yön.

productıons, kleın lewıs productıons

Director of Photography: mark ellam

Dünya Hakları World Sales: jackıe joıner

Müzik Music: davıd wall Katılanlar Participants:
matılde adorno, mıchel camadessus,

gizli topluluk
SECTA
7pz.su.
p
16.00

10ça.we.
p
11.00

▪▪ 2004 afi belgesel ödülü documentary award
hollanda the netherlands / 2006 / DVD

bıll clınton, gustavo cordera,
freddy espınoza, raul godoy, nestor

▪▪Arjantin’de 2001’de gerçekleşen ağır

Renkli Colour / 5’ / İngilizce; Türkçe altyazılı

kırchner, naomı kleın, avı lewıs, celıa

ekonomik çöküşün ardından Buenos
Aires’in banliyölerinden birinde otuz işsiz

English; Turkish s.t.

martınez, carlos saul menem Yapımcılar

Haşmet, saf ve masum Ayşe’nin başına
gelecekleri öngörür, ona gecekondusunu
açar ve Ayşe’yi oyunculuk hayallerinden
vazgeçirmeye çalışır. Ancak Ayşe hayatı kendi
başına öğrenmeye kararlıdır.
▪▪Atıf Yılmaz’s warm tale of two lonely
souls discovering love is an enchanting
journey through old Istanbul. Ayşe
(Ayla Algan) is a lively young village girl
who comes to Istanbul with dreams of
becoming an actress. There she meets
Haşmet (Sadri Alışık), a bohemian,
worldly-wise street photographer who,
despite coming from a noble and affluent
Istanbul family, now lives in a slum.
The longtime Istanbulite anticipates the
threats awaiting the innocent and naive
Ayşe. He gives her shelter and tries to
convince her to give up her dreams of
acting, but she is determined to learn
about life for herself.
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Yönetmen Director: egle budvytyte Görüntü
Yön. Director of Photography: egle budvytyte
Kurgu Editing: egle budvyte Yapımcı Producer:
egle budvytyte Dünya Hakları World Sales: egle
budvytyte

▪▪Kentsel çevre içerisinde kumpas, tarih ve
sosyallik gibi konulara değinen Secta, ütopik

bir topluluk hakkındaki kurgusal bir anlatıya
yer veren bir belgesel.
▪▪Touching on issues of conspiracy,
history, and sociability in the urban
environment, Secta is a documentary
that tells a fictional narrative of a utopian
society.
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beyaz kadına dokunma
TOUCHE PAS À LA FEMME
BLANCHE
DON’T TOUCH THE WHITE WOMAN
7pz.su.
p
19.00

10ça.we.
p
13.30

fransa-italya france-ıtaly / 1974 / DVD
Renkli Colour / 108’ / Fransızca; İngilizce ve

saç
WŁOSY
HAIR
7pz.su.
p
16.00

10ça.we.
p
11.00

Türkçe altyazılı French; English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: marco ferrerı Senaryo
Screenplay: rafael azcona & marco ferrerı
Görüntü Yön. Director of Photography: étıenne
becker Kurgu Editing: ruggero mastroıannı

polonya poland / 2012 / BluRay / Renkli

Müzik Music: phılıppe sarde Oyuncular Cast:

Colour / 46’ / Lehçe; İngilizce ve Türkçe

catherıne deneuve, marcello mastroıannı,

devrim, ideoloji ve direniş kavramlarının
dönüşümünü sorguluyor.
Yönetmen Director: agnıezska polska
▪▪Using photo-collage techniques to
create a symbolic narrative of its subject
Görüntü Yön. Director of Photography: mıchal
of inquiry, Agnieszka Polska’s film
sosna Dünya Hakları World Sales: hanna
refers to the Polish hippie movement of
zwıerzchowska
the 1970s as well as to the movie Hair,
▪▪Simgesel bir anlatı yaratmak için fotokolaj while questioning transformations in
teknikleri kullanan Agnieszka Polska’nın filmi the notions of revolution, ideology, and
resistance.
hem 70’lerde Polonya’daki hippi hareketine
hem de Hair filmine göndermede bulunarak

mıchel pıccolı, phılıppe noıret, ugo

altyazılı Polish; English & Turkish s.t.

bu bir kapı
C’EST UNE HEK
7pz.su.
p
19.00

10ça.we.
p
13.30

hollanda-fas the netherlands-morocco

tognazzı, alaın cuny, serge reggıanı, darry
cowl, monıque chaumette, danıele dublıno
Yapımcılar Producers: mıchel pıccolı, jeanpıerre rassam, jean yanne Yapım Production
Co.: fılms 66, mara fılms, laser productıon
Dünya Hakları World Sales: roıssy fılms

▪▪Başrollerinde Marcello Mastroianni ve

Catherine Deneuve’ün yer aldığı Beyaz
Kadına Dokunma General Custer’ın son
askeri harekatı öncesinde gerçekleşen

olayların, anakronik bir anlayışla 70’lerin
ortasında Paris’in Les Halles semtinde
kentsel yenileme sırasında canlandırıldığı
gerçeküstü bir farstır. Amerika yerlilerinin
maruz kaldığı baskının yanı sıra Vietnam ve
Cezayir savaşlarına da gönderme yapan bu
kışkırtıcı ve komik film günümüzde de siyasal
sivriliğini korumayı başarıyor.
Starring Marcello Mastroianni and
Catherine Deneuve, Don’t Touch the
White Woman is a surreal farce about
the events leading up to General George
Armstrong Custer’s last military operation,
anachronistically re-enacted in an urbanrenewal area of mid-1970s Paris (known
as Les Halles). Combining references to
Native American oppression, the Vietnam
War, and the Algerian War, this thoughtprovoking and funny film still today
manages to maintain its political edge.

yok edici melek
EL ANGEL EXTERMINADOR
THE EXTERMINATING ANGEL
7pz.su.
p
21.30

11pe.th.
p
13.30

1997 / DVD / Renkli Colour / 18’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

ispanya-meksika spaın-mexıco / 1962

sınırları ile makinelerin potansiyeli arasındaki
çapraşık ilişkileri sorguluyor.
Yönetmen Director: joost conıjn Görüntü Yön.
▪▪Joost Conijn’s journeys often involve
Director of Photography: joost conjın Kurgu
attempts to realize impossible or
Editing: joost conjın Yapımcı Producer: joost
conıjn Dünya Hakları World Sales: joost conıjn unexpected scenarios. In C’est une Hek,
Conijn builds a fence in the Moroccan
desert, questioning the entangled
▪▪Joost Conijn’in yolculukları genellikle
relationships between the limitations of
imkânsız ve beklenmedik senaryoları
mankind and the potentiality of
gerçekleştirmeye kalkışıyor. Bu Bir Kapı’da
Conijn Fas’ta çölde bir çit inşa ederek insanın machines.

Betacam / Siyah-Beyaz B&W / 93’
İspanyolca; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Spanish; English & Turkish s.t.

▪▪ 1963 bodil ödülleri awards: avrupa dışı en iyi
best non-european film

▪▪ 1967 meksika sinema eleştirmenleri: en
Yönetmen Director: luıs buñuel Senaryo

iyi yardımcı kadın oyuncu mexıcan cınema

Screenplay: luıs buñuel & luıs alcorıza

journalısts: best supportıng actress (j. andere)

Özgün Oyun Original Play: los naufragos de

▪▪Sosyetik bir şölen sırasında konukların bir
kısmı bulundukları odadan ayrılamaz. Luis
Buñuel’in en çok tartışılan filmi böyle başlar.
fıgueroa Kurgu Editing: carlos savage
Barbarlık, birliktelik ve insan davranışıyla ilgili
Müzik Music: alessandro scarlattı & pıetro
domenıco Oyuncular Cast: sılvıa pınal, enrıque sorulara eğilen Yokedici Melek hızlı bir çürüme
süreci yaşayan bir mikro-toplum örneği sunar
rambal, jacquelıne andere, enrıque garcıa
alvarez, josé bavıera, augusto benedıco, luıs ve bu örneğin en rahatsız edici yönlerinin
altını çizer. Franco rejiminin en güçlü olduğu
berıstáın, patrıcıa moran, antonıo bravo
dönemde Meksika’da çekilen ve İspanya’da
Yapımcı Producer: gustavo alatrıste Yapım
Production Co.: unıncı, fılms 59, produccıones yasaklanan film kısa sürede dünya çapında en
saygın filmler arasında yerini alır.
alatrıste Dünya Hakları World Sales: televısa
la calle de la provıdencıa, josé bergamın

Görüntü Yön. Director of Photography: gabrıel
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ben kentli-vatandaş değil miyim? barbarlık, sivil uyanış ve şehir
am ı not a cıtızen? barbarısm, cıvıc awakenıng, and the cıty

▪▪A group of guests at an upper-class
dinner party find themselves unable to
leave. This is the starting point for what is
probably Luis Buñuel’s most controversial
movie. Examining questions of barbarism,
togetherness, and human behaviour, The
Exterminating Angel shows us the most

disturbing aspects of a micro-society in
rapid decay. Shot in Mexico at the high
point of Francisco Franco’s regime and
banned in Spain, the movie quickly
achieved canonical status around the
world.
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▪▪tüm söyleşi ve sinema derslerinde türkçe’ye konsekütif ya da simültane

çeviri olacaktır.
all panel dıscussıons and master classes wıll have consecutıve or
simultaneous translatıon ınto turkısh.

SİNEMA DERSİ MASTER CLASS

PETER WEIR

▪▪söyleşi ve sinema derslerine giriş ücretsizdir.

panel dıscussıons and master classes are free of charge.

▪▪festivalle ilgili güncel haberleri film.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.

for the most up-to-date festıval news, regularly vısıt film.iksv.org/en.
SİNEMA DERSİ MASTER CLASS

COSTA-GAVRAS
▪▪Politik sinemanın en çok saygı duyulan temsilcilerinden Costa-Gavras’ın yapıtları
her zaman tartışma yaratan, kışkırtıcı filmler oldu. Missing / Kayıp, Z, Eden á l’ouest /
Cennet Batıda gibi filmlerinden festival programında da yer alan son filmi Kapital’e
her zaman eşitsizliğe, insan hakları ihlallerine, faşizme karşı sözü olan CostaGavras, bu sinema dersinde kendi sinemasını, politik sinema yapımının içyüzünü
anlatacak. Gavras’a sinema yazarı Alin Taşçıyan moderatör olarak eşlik edecek.
▪▪One of the most esteemed filmmakers of political cinema, Costa-Gavras has
always made challenging films that provoked disputes. He always had a word or
two to say against inequality, human rights abuses, and fascism, as seen in his
films such as Missing, Z, Eden is West and his latest Capital, which is also screened
at the festival. At the master class, Costa-Gavras will be talking about the inner
workings of making political films, and the evolution of his filmmaking. The
master class will be moderated by film critic Alin Taşçıyan.

April 7 Nisan					
akbank sanat
Pazar Sunday 16.00					
yer kuponları sabah 10.00’dan itibaren akbank sanat’tan alınabilir.
seat coupons need to be taken from akbank sanat after 10.00.

SİNEMA DERSİ MASTER CLASS

▪▪Tuhaf güçler, değişim karşısında uyum gösteremeyen karakterler, özgürlük
peşindeki yalnız kahramanlar ve her zaman mizahi bir yaklaşım… Öykü anlatımına
dayalı popüler filmlerin saygın yönetmeni Peter Weir, kamera ve yapım asistanı
olarak çalıştığı 1970’lerden Picnic at Hanging Rock / Hanging Rock’ta Piknik, Dead
Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği, The Truman Show, Gallipoli / Gelibolu, Master
and Commander / Dünyanın Uzak Ucu gibi geniş kitlelere ulaşan filmlerinde hem
yaratıcılığı hem de dramatik derinliğiyle övgüler aldı. Avustralya Yeni Dalgası’nın
önde gelen yönetmenlerinden sayılan Weir, bu yıl Uluslararası Altın Lale
Yarışması’nın jüri başkanlığını üstleniyor. Festival kapsamında vereceği sinema
dersinde Peter Weir sinema anlayışı, atmosfer yaratımı, Avustralya sinemasının
yeniden doğuşu ve Hollywood kariyeri hakkında deneyimlerini paylaşacak.
▪▪Irrational forces, maladjusted people caught up in change, lonely heroes in
search for liberation, and never absent humour… As an esteemed director of
narrative-based popular films Peter Weir has been in the trail of a muse since
the 1970s during which he worked as camera and production assistant. Many
of his memorable films, such as Picnic at Hanging Rock, Dead Poets Society, The
Truman Show, Gallipoli, Master and Commander were praised for their ingenuity
and dramatic complexity, and Weir is considered to be the leading director of the
Australian New Wave. Weir will be the president of the International Golden Tulip
Competition this year. At this master class, Peter Weir will be giving hints about
his filmmaking, creating atmosphere, the Australian cinematic renaissance and
his Hollywood career.

April 12 Nisan					
boğaziçi üniversitesi
Cuma Friday 16.00					
mithat alam film merkezi film center
						
Güney Kampüs Southern Campus – Bebek
rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.
T: (212) 359 73 81
reservatıons advısed					
E: filmcenter@boun.edu.tr

CARLOS REYGADAS
SÖYLEŞİ PANEL DISCUSSION

▪▪Geçtiğimiz yıl Post Tenebras Lux / Karanlıktan Aydınlığa ile Cannes’da En İyi

Yönetmen Ödülü’nü kazanan Carlos Reygadas, 2000’li yılların filmleri en çok
tartışılan, en önemli sinemacılarından birisi. Filmlerinin kendine özgü ritmi ve
alışılagelmiş anlamda görkemli veya estetik görüntülere pek yüz vermemesi
Reygadas’a kendine has bir imza veriyor. “Bence bir yönetmen için sinema yaparken
en önemli şey kendi dünyasını yaratması ve bunun için her anlamda cüretli
olmasıdır” diyen Reygadas, kendi sinema dünyasını yaratma macerasını festival
kapsamında vereceği bir sinema dersiyle seyircilerle paylaşacak ve bu etkinliğin
moderatörlüğünü Sinema dergisi üstlenecek.
▪▪Winning the Best Director Award at Cannes with Post Tenebras Lux, Carlos
Reygadas is considered to be one of the most significant filmmakers of the world
whose works have been examined and discussed the most. The singularity of his
films originates from their original rhythms and unconventional cinematography
–not particularly grandiose or aesthetic. Claiming that the most important thing
for a filmmaker is “to create his own world and be bold in any way possible while
doing so,” Reygadas will share his own journey of creating his own cinematic
world at a master class to be moderated by the Sinema magazine.

April 9 Nisan					
Salı Tuesday 16.00					
kapasite sınırlıdır. rezervasyon için rezervasyon@iksv.org.
lımıted capacıty. reservatıon requıred at rezervasyon@iksv.org.
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SERBEST RADİKALLER – DENEYSEL SİNEMA ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
FREE RADICALS – A PANEL ON EXPERIMENTAL CINEMA
▪▪“Dağınık, bayağı, sapkın, müphem ve kabul edilemez” denilerek küçümsenen
avangart ve deneysel sinema, hor görülmesine rağmen Birinci Dünya Savaşı
öncesinden bu yana daima çağdaşlarını yeni alanlara yönlendirdi. Bu sanatın cesur,
radikal ve avangart öncülerini yönetmen Pip Chodorov festivalde gösterilecek olan
Bir Deneysel Sinema Tarihi filmiyle tanıtıyor. Deneysel sinema çerçevesinde sinema
ile sanatın kesişme noktalarını Chodorov ile birlikte yazar, editör, festivalci ve
sinemacı Heinz-Peter Schwerfel bu söyleşide ortaya koyacak.
▪▪7 Nisan Pazar günü Heinz-Peter Schwerfel’in Sinema ve Sanat: Bir Aşk Hikâyesi
kitabının tanıtımı için Cezayir Restaurant’ta, saat 11.00’de bir kahvaltı daveti
verilecek. Farklı disiplinlerde etkin sanatçıların çektiği filmlerle ilgili bir film teorisi
kitabı olarak tanımlanabilen Kino und Kunst: eine Liebesgeschichte / Sinema ve Sanat:
Bir Aşk Hikâyesi, Dirimart tarafından çıkarılan RES Yayınları bünyesinde Almanca
orijinalinden Türkçe’ye kazandırıldı. Schwerfel daha önce yine Dirimart’ın Garibaldi
binasında düzenlediği video projesinin küratörlüğünü üstlenmişti.
▪▪Belittled as “sloppy, shoddy, perverse, vague, and non-acceptable”, avant-garde

and experimental cinema since before WWI has always pushed its contemporaries
to new directions. The radical, avant-garde and courageous pioneers of this
art are the subject of Pip Chodorov’s documentary Free Radicals: A History of
Experimental Film to be screened at the festival. The intersection of art and film
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within the framework of experimental film will be explored by Pip Chodorov and
author, editor, festival maker, and filmmaker Heinz-Peter Schwerfel at this panel
discussion.
▪▪The Turkish edition of Schwerfel’s book Kino and Kunst: eine Liebesgeschichte
will be promoted at a brunch on 7 April, Sunday, 11.00 at Cezayir Restaurant. The
book has been translated into Turkish from its original German by Dirimart’s RES
Publications. Schwerfel previously had curated Dirimart’s video project exhibited
at Garibaldi Building.
Katılımcılar Panelists: Pip Chodorov, Heinz-Peter Schwerfel
Moderatör Moderator: Lara Kamhi
April 5 Nisan					
akbank sanat
Cuma Friday 16.00					
yer kuponları sabah 10.00’dan itibaren akbank sanat’tan alınabilir.
seat coupons need to be taken from akbank sanat after 10.00.

SÖYLEŞİ PANEL DISCUSSION

BEN KENTLİ-VATANDAŞ DEĞİL MİYİM? BARBARLIK, SİVİL UYANIŞ VE ŞEHİR
AM I NOT A CITIZEN? BARBARISM, CIVIC AWAKENING AND THE CITY
▪▪Eylül ayında başlayacak olan 13. İstanbul Bienali’nin “Ben Kentli-Vatandaş
Değil miyim? Barbarlık, sivil uyanış ve şehir” başlıklı film programı çerçevesinde
çağımızda uygarlığın sınırlarını sorgulayan film, belgesel ve video çalışmaları
gösterilecek. Program, neoliberal sistemin istikrarsızlaştırıcı gücüne ve barbarlık,
aktivizm ve sivil katılım gibi kavramların yeniden tanımlandığı bu sisteme gösterilen
farklı tepkilere odaklanıyor. Bu karmaşık kavramları sinema nasıl ifade edebilir?
Mevcut gerçekliğe alternatifler önermede sinemacıların rolü nedir? Bu panelde bu
sorular tartışmaya açılacak.
▪▪The 13th Istanbul Biennial’s film programme “Am I not a Citizen? Barbarism,
civic awakening and the city” features feature-length fiction films, documentaries
and video works that question the limits of civilisation in our day and age. It
focuses on different responses given to the destabilising force of the neoliberal
system in which notions of barbarism, activism and civic participation are
redefined. How can cinema articulate these complex notions? What is the role of
filmmakers in offering alternatives to the current reality? These questions will be
opened up to discussion in this panel.

Katılımcılar Panelists: Paul Poet (Yönetmen Director, Yabancılar Dışarı! / Foreigners
out! Schlingensief’s Container); Berke Baş (Yönetmen, Festival Belgesel Danışma
Kurulu Üyesi Director, Festival’s Documentary Advisory Board Member)
Sunuş Introduction: Fulya Erdemci & Yael Messer
April 8 Nisan					
Pazartesi Monday 16.00					

pera müzesi salon

SÖYLEŞİ PANEL DISCUSSION

BELGESELLER VE KİTLE FONLAMASI
DOCUMENTARIES AND CROWD-FOUNDING
▪▪Festivalde, son dönemde belgesel filmler için de alternatif bir kaynak yaratma
yöntemi olarak kullanılmaya başlayan, internet üzerinden gerçekleştirilen kitle
fonlaması üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. docİstanbul işbirliğiyle ve Berke
Baş’ın moderatörlüğündeki söyleşiye, bütçelerini kısmen de olsa kitle fonlaması
yöntemi ile oluşturmuş Ekümenopolis filminin yapımcısı Gaye Günay, Diyar filminin
yönetmeni Devrim Akkaya ve Benim Çocuğum filminin yönetmeni Can Candan ile
yapımcısı Ayşe Çetinbaş katılacak.
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▪▪Internet-based crowd funding has recently been used as an alternative to
raise funds for documentary films as well. This panel discussion organized in
collaboration with docİstanbul and moderated by Berke Baş will have Gaye Günay,
producer of Ecumenopolis; Devrim Akkaya, director of Diyar; Can Candan, director
of My Child and its producer Ayşe Çetinbaş as panellists whose budgets were
partly crowd funded.

April 6 Nisan					
akbank sanat
Cumartesi Saturday 16.00					
yer kuponları sabah 10.00’dan itibaren akbank sanat’tan alınabilir.
seat coupons need to be taken from akbank sanat after 10.00.

AKBANK 9. KISA FİLM FESTİVALİ
9th AKBANK SHORT FILM FESTIVAL
ÖDÜLLÜ FİLMLER
AWARD-WINNING FILMS
▪▪Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali
bu yıl dokuzuncu kez düzenlendi. Yeni fikirleri desteklemeyi ve kısa film kültürüne
katkı sağlamayı amaçlayan festival, 18-28 Mart 2013 tarihlerinde yapıldı. Akbank 9.
Kısa Film Festivali’nde ödül alan filmler, Kurmaca, Belgesel ve bu yıl ilk kez açılan
Canlandırma kategorilerinde belirlendi. Yarışmanın ön eleme jürisinde bu yıl, oyuncu
ve oyuncu koçu Bahar Kerimoğlu, Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi Serkan
Öztürk ve yönetmen Selim Evci yer aldı. Festivalin En İyi Kurmaca filmini belirleyen jüri
kurulu oyuncu Şebnem Dönmez, yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Gökhan
Tiryaki, yönetmen Cemil Ağacıkoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluştu.
En İyi Belgesel Film’i belirleyen jüri kurulunda bu yıl yönetmen Aslı Özge, yazar
ve yönetmen Derviş Zaim, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Selahattin Yıldız, yönetmen Rüya Arzu Köksal ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı
yer aldı. Canlandırma kategorisinde katılacak yapıtlar ise ressam Cemal Erez, Uykusuz
Dergisi çizeri Galip Tekin, Canlandıranlar Derneği ve ASİFA Türkiye Başkanı Berat
İlk, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Fethi Kaba ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan jüri
üyeleri tarafından değerlendirildi.
▪▪Taking place on March 18-28, the 9th Akbank Short Film Festival, as an effective
platform in the short film realm, seeks to support innovative ideas and the short
film culture in general.As each year, the award-winning films of the 9th Akbank
Short Film Festival were selected by juries in three different categories: Fiction,
Documentary and the new Animation. The competition films were reviewed
by the pre-selection committee that consisted of actress and acting coach Bahar
Kerimoğlu, Maltepe University lecturer Serkan Öztürk, and director Selim Evci.
The fiction category jury consisted of actress Şebnem Dönmez, director Emin
Alper, cinematographer Gökhan Tiryaki, director Cemil Ağacıkoğlu, and director of
Akbank Sanat, Derya Bigalı. The documentary category jury members were director
Aslı Özge, writer-director Derviş Zaim, Maltepe University, Dean of the Faculty of
Communication Prof. Dr. Selahattin Yıldız, director Arzu Köksal and director of
Akbank Sanat, Derya Bigalı. The animation films were reviewed by painter Cemal
Erez, Uykusuz magazine cartoonist Galip Tekin, Animators Association and ASİFA
Turkey Director Berat İlk, Anadolu University Faculty of Fine Arts Animation
Department Head Assoc. Prof. Dr. Fethi Kaba and director of Akbank Sanat, Derya
Bigalı.

April 13 Nisan 15.00					
April 14 Nisan 15.00					
gösterimler ücretsizdir. the screenıngs are free of charge.

akbank sanat
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FİLM GÖSTERİMİ SCREENING

PARA/PERE/MONEY 					

Bedirhan Sakcı

VİCDAN FİLMLERİ
FILMS ABOUT CONSCIENCE

ERK AUTHORITY 					

Cemal Çelik

KIRMIZI THE RED 					

Muhammed Sami Bayram

▪▪Hrant Dink Vakfı, “Gelin, Vicdanımızla Bakalım” çağrısıyla dünyanın her yerinden eli
kamera tutan, amatör, profesyonel herkesi film çekmeye davet ediyor. Bu daveti kabul
ederek kamerasını vicdanına çeviren en fazla 5 dakika uzunluğundaki 57 kısa film,
“Vicdan Filmleri” projesinin üçüncüsünde bir araya geldi.
▪▪31 Mart-1 Kasım 2012 tarihleri arasında www.vicdanfilmleri.org adresine yüklenen
kısa filmler, Alin Taşçıyan, Arzu Başaran, Eric Bogosian, Hülya Uçansu, Marco
Bechis, Rakel Dink, Reha Erdem ve Robin Kirk’ten oluşan uluslararası jüri tarafından
değerlendirildi. Jürinin oylarıyla seçilen 21 film, İstanbul Film Festivali’nde izleyicilerle
buluşuyor.
▪▪Vicdan Filmleri başvuruları her yıl 31 Mart’ta başlıyor. Projeye katılmak isteyenler bu
tarihten itibaren www.vicdanfilmleri.org’u ziyaret edebilirler.
▪▪With the invitation “Let’s Take a Look Through Our Conscience,” the Hrant Dink
Foundation had called upon everyone around the world capable of shooting a film,
amateurs and professionals alike, to make films. Each less than 5 minutes long, the
57 short films that accepted this invitation and pointed the film camera towards their
consciences met at the third “Films About Conscience” project.
▪▪Uploaded on the official website www.vicdanfilmleri.org between 31 March and
1 November 2012, the films were reviewed by an international jury composed of Alin
Taşçıyan, Arzu Başaran, Eric Bogosian, Hülya Uçansu, Marco Bechis, Rakel Dink,
Reha Erdem and Robin Kirk. The 21 films selected are screened for the first time
during the Istanbul Film Festival.
▪▪The Films About Conscience submissions begin on 31 March every year at
www.vicdanfilmleri.org.

April 13 Nisan					
Cumartesi Saturday 11.00					
biletler 5 tl’den satılacaktır. tıckets wıll be sold for tl 5.
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Filmler
Films
YABANCI THE OUTSIDER 			

Aylin Ohri

THE JOY OF QUIET 					

Arthur Sukiasyan

BELLEKSİZ MEMORY-LESS 			

Şükriye Arslan

YENİDEN MERHABA DİYECEĞİM GÜNEŞE
I WILL GREET THE SUN AGAIN 		

Can Deniz Erün

O SES THE VOICE 					

Sezer Belli

ZELÂL 					

Muhammet Emrah Demirel

YALNIZ BİR ZOMBİ A SINGLE ZOMBIE

Simin Soyer

ÇOCUK ÖLMEK CHILDREN DIE 			

Burcu Gerçeker

DÖNÜŞÜM TRANSFORMATION 		

Ufuk Engin Can

GURUR VE ŞEREF PRIDE & GLORY 		

Dilber Shatursun

MUHTEŞEM ÜÇLÜ MAGNIFICAL TRIPLE

Ali Bozan

DISTURBDANCE 					

Guli Silberstein

KÜÇÜK LITTLE 					

Caner Çetiner

AYAKKABI SHOE					

Buluş Oygur

UYKUSUZ INSOMNIA 					

Sinan Salaz

KÖPRÜDE BULUŞMALAR 2013
MEETINGS ON THE BRIDGE 2013
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR 2013
MEETINGS ON THE BRIDGE 2013
▪▪Köprüde Buluşmalar’ın sekizincisi bu yıl 5-13 Nisan tarihlerinde Efes
sponsorluğunda gerçekleşecek. 25 yıldır Türkiye sinemasına desteğini sürdüren Efes,
bundan böyle filmlerin ilk aşamalarından itibaren yanlarında olacak.
▪▪10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak Film Geliştirme Atölyesi’nde, Türkiye’den 12
uzun metraj ve belgesel film projesinin yönetmen ve yapımcıları, ortak yapımlar için
Gabriele Brunnenmeyer ile ilk görüşmelerini yapacaklar. Geçen sene ilki düzenlenen
ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin katıldığı Yapım Aşaması Atölyesi ise bu
sene yeni bir ödülü müjdeliyor: 10.000 ABD Doları değerindeki Efes Ödülü, filmin
yapımcısına film tamamlandıktan sonra tanıtımında kullanılmak amacı ile verilecek.
▪▪Bu yıl da atölyeler ve happy hour (7-13 Nisan tarihlerinde her gün 17.00-19.00
arasında) için buluşma mekânı Cezayir olacak.
▪▪Köprüde Buluşmalar panelleri yine sinemacıların ilgisini çekecek konulara
odaklanıyor. Son yıllarda Türkiye sinemasında da örneklerini gördüğümüz, Sinemada
Edebiyat Uyarlaması üzerine Isabelle Fauvel, Torino Film Lab işbirliği ile bir sinema
dersi verecek. Yeni medya sektörünün önde gelen kurumlarından Under Milky
Way’in kurucularından Pierre- Alexander Labelle, dijital pazarlama yöntemlerinden
bahsederken aynı zamanda bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarını da
paylaşacak. Birçok yapımcının aşina olduğu ortak yapımlarda post-prodüksiyon
aşamasında yaşanan sorunlara çözüm önerileri, bu konularda atölyeler düzenleyen
ep2c kurucularından yapımcı Diana Elbaum ve İsrail Film Fonu yöneticisi Katriel
Schory tarafından sinemacılar ile paylaşılacak. Polonya Film Merkezi işbirliği ile
düzenlenecek bir panelde Lodz Sinema Okulu ve Wajda Okulu temsilcileri yer
alacaklar. Bu panel, önümüzdeki yıl Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 600. yılını
kutlayacak olan Polonya ile ileride gerçekleşecek ortak yapımların da ilk adımı olacak.
Bu yıl ilk kez düzenlenen, özellikle sinema öğrencilerine yönelik panelde Tobias
Pausinger ve Gabriele Brunnenmeyer film yapımının önemli süreçlerinden proje
geliştirme ve sunuma hazırlık aşamasını anlatacaklar.
▪▪Film Geliştirme Atölyesi ve Yapım Aşaması Atölyesi ödülleri ve Köprüde Buluşmalar
İstanbul Film Festivali, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg SchleswigHolstein Film Fonlarının birlikte oluşturduğu Türkiye–Almanya Ortak Yapım Film
Geliştirme Fonu’ndan destek almaya hak kazanan projelerin duyurusu 11 Nisan’da
Köprüde Buluşmalar ödül resepsiyonunda yapılacak.
▪▪The 8th edition of the Meetings on the Bridge is taking place on 5-13 April this
year, under the sponsorship of Efes. Supporting Turkish cinema for the past 25
years, Efes is now leading the path for films from Turkey from the early start of their
journeys.
Directors and producers of the 12 selected feature and documentary films will
conduct their sessions for co-productions with Gabriele Brunnenmeyer at the Film
Development Workshop on 10-11 April. Initiated for the first time last year and open
to films on post-production stage, Work In Progress Workshop is now announcing
a new award –USD 10,000 Efes Award is going to be granted to the producer of the
project to be used for the publicity of the selected film.
▪▪Meetings on the Bridge workshops and Happy Hours that will be taking place
every day at 17.00-19.00 between 7 April and 13 April are going to be held again in
Cezayir, a meeting place for the participants.
▪▪Meetings on the Bridge panels once again will focus on issues to attract the
interest of filmmakers. A masterclass on Literature Adaptations on Film –of which
we recently have been witnessing in Turkish cinema– is going to be held by Isabelle
Fauvel in cooperation with Torino Film Lab. Pierre-Alexander Labelle, founder of
Under The Milky Way, one of the leading companies in the field of ‘new media’,
will discuss digital marketing methods while also sharing the results of studies
on this subject. Suggestions to common problems that producers mostly confront
during the post-production stage of co-productions is to be raised by Diana Elbaum,
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producer and founder of ep2c, a week-long workshop, and by Katriel Schory, the
director of the Israel Film Fund. The 600th year of the establishment of diplomatic
relations between Turkey and Poland will be celebrated in 2014. A panel to be
organised in collaboration with the Polish Film Institute will be the first step of
upcoming collaborations with Poland. Producers and representatives of the Lodz
Film School and Wajda School will be contributing to this panel. In a panel taking
place for the first time targeting film students and young film graduates, Tobias
Pausinger and Gabriele Brunnenmeyer are going to speak of project development
and preparation to pitching at the film markets which are the important processes of
filmmaking.
▪▪Film Development and Work In Progress Workshop awards and the
announcement of projects granted support from Turkish-German Co-Production
Fund constituted by Meetings on the Bridge–Istanbul Film Festival, Medienboard
Berlin-Brandenburg and Hamburg Schleswig-Holstein Film Funds is to be
announced at the Meetings on the Bridge Awards Reception on 11 April.
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PANEL VE SİNEMA DERSLERİ
PANEL DISCUSSIONS AND MASTER CLASSES

▪▪Director and co-producer of the film An Episode in the Life of an Iron Picker, Danis
Tanovic and co-producer Cedomir Kolar (A.S.A.P) and Amra Baksic Camo (Scca/
pro.ba) will discuss the production stage of this the realized with a low budget
and winner of the Jury Grand Prix and Best Actor in Berlin Film Festival and to be
screened at the Human Rights Competition section of Istanbul Film Festival..

“Proje geliştirme aşaması” hakkında ne biliyoruz?
What do we know about the “project development stage”?
▪▪Sinema öğrencilerine yönelik bu panelde film yapımında çekim öncesi hazırlık ve

proje geliştirme aşaması üzerine bilinmesi gerekenler konusunda Tobias Pausinger ve
Gabriele Brunnenmeyer deneyimlerini paylaşacaklar.

April 9 Nisan			
Salı Tuesday 13.30–15.00

salon iksv

▪▪In this panel targeting film students, Tobias Pausinger and Gabriele

Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Üzerine Sinema Dersi
Master Class on Film Adaptations of Literature

Brunnenmeyer will be sharing their experiences about the project and development
stages in production.

▪▪Türkiye sinemasında örneklerini son yıllarda görmeye başladığımız edebiyat

April 5 Nisan			
Cuma Friday 13.30–15.00

akbank sanat

VoD ve Yeni Dağıtım İle Tanıtım Yöntemleri
VoD and new Methods of film distribution and promotion
▪▪Dijital dağıtım ve yeni medya sektörünün önde gelen kurumlarından Under

the Milky Way’in kurucularından Pierre-Alexander Labelle, dijital pazarlama
yöntemlerinden ve yeni sosyal medya yönetim yazılımı Waveback’ten söz ederken aynı
zamanda farklı online dağıtım yöntemlerini karşılaştırarak değerlendirecek.
▪▪Pierre-Alexander Labelle, founder of Under the Milky Way, one of the major

companies in digital distribution and new media industry, will be discussing digital
marketing and online distribution channels and will make a comparative evaluation
of the new social media management software, Waveback.
April 8 Nisan			
Pazartesi Monday 13.00–14.30

akbank sanat

uyarlamaları konusuyla ilgilenen yapımcı, yönetmen ve senaristlere yönelik bu sinema
dersi, Torino Film Lab kapsamında geçen sene başlayan Uyarlama Atölyesinin
kurucularından Isabelle Fauvel’in katılımı ile düzenleniyor. Isabelle Fauvel, Torino
Film Lab atölyesi hakkında kısa bilgi verecek ve sinemada edebiyat uyarlamalarının
aşamaları konusundaki “12 önemli noktayı” da paylaşacak.
▪▪This master class targeting producers, directors and scriptwriters interested in film
adaptations of literature which we have also started the see in Turkish Cinema in
recent years, will be taking place with the participation of Isabelle Fauvel, co-founder
of Torino Film Lab-Adaptation Workshop. Fauvel will be giving information about
the workshop and stages of “producing film adaptations of literature” while sharing
the 12 tips to focus.

April 9 Nisan			
Salı Tuesday 16.00–17.30

akbank sanat

Ortak Yapımlarda Yaşanan Post-prodüksiyon Sorunlarına Çözüm Önerileri
Solutions to Post-production Problems in Co-productions
▪▪Birçok yapımcının aşina olduğu ortak yapımlarda post-prodüksiyon aşamasında
yaşanan sorunlara çözüm önerileri bu konuda atölyeler düzenleyen ep2c’nin
kurucularından yapımcı Sébastien Delloye (Entre Chien et loup) ve İsrail Film Fonu
yöneticisi ve yapımcı Katriel Schory tarafından sinemacılar ile paylaşılacak.

Polonya Film Sektörü ile Tanışma
Meeting the Polish Film Industry
▪▪Önümüzdeki yıl Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 600. yılını kutlayacak olan Polonya
ile ileride gerçekleşecek ortak yapımların da ilk adımı olacak bu panelde, Polonya Film
Merkezi işbirliğiyle Lodz Sinema Okulu ve Wajda Okulu temsilcileri de yer alacaklar.
▪▪2014 is the 600th year of the establishment of diplomatic relations between
Poland Turkey. In the panel in collaboration with the Polish Film Institute and
foreshadowing the future co-productions between the two countries , Lodz Film
School and Wajda School agents will be also participating.

April 8 Nisan			
Pazartesi Monday 15.00–16.30
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Bütçesiz Film Yapmak Mümkün mü?
Today’s Micro Budget is No Budget
▪▪Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan ve
Sinemada İnsan Hakları Yarışması bölümünde gösterilecek, yapımı oldukça küçük bir
bütçe ile gerçekleştirilen Bir Hurdacının Hayatı filminin yönetmeni ve aynı zamanda
yapımcılarından biri olan Danis Tanovic ile yapımcıları Cedomir Kolar (A.S.A.P)
ve Amra Baksic Camo (Scca/pro. ba) filmin merak edilen yapım süreci hakkında
konuşacaklar.

▪▪Sébastien Delloye (Entre Chien et loup), producer and co-founder of ep2c
workshops focusing on post-production problem in co-productions and Katriel
Schory, director of the Israel Film Fund, will be supervising producers about the
post-production challenges that co-producers are familiar with.

April 11 Nisan			
Perşembe Thursday 14.30–16.00

akbank sanat

Ermenistan–Türkiye Sinema Platformu ile Ortak Yapımlara Deneyimler
Experience of Co-Production with the Armenia–Turkey Cinema Platform
▪▪2007 yılından bu yana Türkiye ve Ermenistan’dan sinemacıları bir araya getiren,
2009 yılından itibaren de iki ülkeli ortak yapımlara maddi destek veren, Türkiye’den
Anadolu Kültür, Ermenistan’dan Altın Kayısı Film Festivali girişimiyle kurulan
Ermenistan–Türkiye Sinema Platformu, altı yıllık deneyimini İstanbul Film Festivali
takipçileri ve sektör profesyonelleriyle paylaşıyor. Platformun 2010 yılında desteklediği,
Türkiye’de ve dünyada pek çok festivalde gösterilen Komşular filminin yönetmeni Gor
Baghdasaryan, platformun 2011 yılında desteklediği, İstanbul Film Festivali 2013 yılı
Ulusal Yarışma filmlerinden Saroyan Ülkesi’nin yönetmeni Lusin Dink, Ermenistanlı
sinema eleştirmeni Artsvi Bakhchinyan, platform danışmanı Melek Ulagay ve platform
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direktörleri Çiğdem Mater ile Susanna Harutyunyan yer alacak. Panelde, iki ülke
arasında ortak yapım deneyimleri konuşulacak, yeni projelerden söz edilecek.
▪▪Armenia–Turkey Cinema Platform founded by the initiative of ArmeniaGolden Apricot International Film Festival and Anadolu Kültür, bringing together
filmmakers from Turkey and Armenia since 2007 and funding co-production films
since 2009, will be sharing its six years of experience with the Istanbul Film Festival
followers and professionals of the industry. Gor Baghdasaryan, director of Neighbours
(selected in various international film festivals) that the platform supported in 2011;
Lusin Dink, director of Saroyanland to be screened in the 2013 Istanbul Film Festival
National Competition, Armenian film critic Artsvi Bakhchinyan, platform consultant
Melek Ulagay and platform directors Çiğdem Mater ile Susanna Harutyunyan will be
participating. In the panel, experience of co-production between two countries will
be discussed, new film projects will be treated.

April 11 Nisan			
Perşembe Thursday 16.00–17.30

fransız kültür merkezi
french cultural center

▪▪Tüm film profesyonellerine ve sinemaseverlere açık Köprüde Buluşmalar panel
ve atölyeleri 5-12 Nisan tarihlerinde Akbank Sanat, Salon IKSV ve Fransız Kültür
Merkezi’nde yapılacak.
▪▪Seminerler programı film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar sayfasından duyurulacaktır.
▪▪Tüm seminerlere katılım ücreti toplam 75 TL’dir.
▪▪Katılımlar için 30 Mart tarihine kadar İKSV Köprüde Buluşmalar ofisinde, festival
sırasında ise Akbank Sanat festival merkezi, konuk ağırlama bölümünde ön kayıt
yapılması gereklidir.
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▪▪The Meetings on the Bridge panels and workshops to take place between 5 and
12 April at Akbank Sanat, Salon IKSV and French Cultural Center are open to all
professional filmmakers and cinephiles.
▪▪The program of the panels will be announced on film.iksv.org/en/
meetingsonthebridge.
▪▪Participation fee for all the panels is 75 TL.
▪▪To participate at the panels please book in advance at IKSV Meetings on the Bridge
office until 30 March and the hospitality desk at the Festival Centre in Akbank Sanat,
during the festival.
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Ayrıntılı bilgi için
For further information
E: onthebridge@iksv.org
T: (212) 334 08 37
film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar/
facebook.com/koprudebulusmalar
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www.filliboya.com.tr

THE SITE FOR EUROPEANCINEMA

THE ONLY PORTAL DEDICATED TO
THE EUROPEAN FILM INDUSTRY
IN FOUR LANGUAGES
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Cineuropa.org is an initiative co-financed by the MEDIA Programme of the
European Commission, the Italian Ministry of Culture, Cinema Centre of the
Ministry of French Community of Belgium, Swiss Films, Federal Cinema Office of
Switzerland, Centre National de la Cinématographie, ICAA - Institute of Cinematography
and Audiovisual Arts, German Films, Luxembourg Film Fund, Filmunio, Czech
Film Centre, Slovenian Film Fund, Malta Film Commission and the Irish Film Board

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BILET BILGILERI VE MEKÂNLAR
TICKET SALES AND VENUES
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BİLET SATIŞ
TICKET SALES

AXESS SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL EXCLUSIVE DISCOUNT FOR AXESS CARD HOLDERS

▪▪12 Mart’ta Siyah Lale, 13-14-15 Mart’ta Beyaz, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için ön satış
yapılacaktır. Genel satış 16 Mart’tan itibaren Biletix satış kanallarından (0216 556 98 00;
biletix.com ve satış noktaları) ve saat 10.00–19.00 arasında, hizmet bedeli eklenmeden
Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy Rexx sinemalarında yapılacaktır.
▪▪Pera Müzesi’nde yalnızca gösterim günlerinde, bu salondaki filmler için bilet satışı
yapılacak ve bu salonda gösterilecek filmlerin bilet fiyatları 5 TL olacaktır. Bu salondaki
yerler numarasızdır.
▪▪İndirimlerden sadece bir tanesi geçerlidir. 5 TL’lik biletlerde herhangi bir indirim
uygulanmayacaktır. Gala seanslarında öğrenci ve 65 yaş üstü indirimi olmayacaktır.
Bir gösterim için en fazla 6 bilet satın alınabilir.

▪▪Axess sahipleri 16 Mart–14 Nisan arasında satın alacakları tüm biletlerde, 5 TL’lik biletler
hariç, % 20 özel indirimden yararlanabilir.

▪▪Advance sales for Tulip cardholders are on 12 March (Black Tulip members), 13, 14, and
15 March (for White, Red, Yellow Tulip members). General sales begin as of 16 March.
Tickets will be available at Biletix sales channels (0216 556 98 00; biletix.com and retail
outlets), at box offices of Atlas, Beyoğlu, and Kadıköy Rexx movie theatres between
10.00–19.00 (without service fee).
▪▪Tickets will be available at Pera Museum only on respective screening days and for the
films to be screened there. Ticket prices will be 5 TL for films screened at this hall. Seats
are not numbered in this hall.
▪▪Only one of the above discounts will be applicable. Tickets of 5 TL will not be subject
to any further discounts. Student or senior discount will not be applicable for gala
screenings.
A maximum of 6 tickets can be purchased per screening.

▪▪Axess card holders will benefit from a special discount of 20% between 16 March–14
April (except for 5 TL tickets).

BİLETİX SATIŞ NOKTALARI
BILETIX RETAIL OUTLETS
istanbul avrupa yakası ıstanbul european sıde
Akmerkez Vakkorama • Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Beyoğlu Halep Pasajı • City’s Mahalle • Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Beylikdüzü Carrefour Tobacco Shop • Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi • İstinye Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi
İş Kuleleri, İş Sanat Kültür Merkezi • Kanyon • Merter MMM Migros
istanbul anadolu yakası ıstanbul anatolıan sıde
Caddebostan MMM Migros • Capitol Alışveriş ve Eğlence Merkezi • Kadıköy Ada Kültür
Kartal Migros • Meydan AVM Alfred Concierge Ümraniye • Soyak MMM Migros
Şükrü Saracoğlu Stadı Migros yanı
ÖNEMLİ NOTLAR
IMPORTANT NOTES
▪▪Biletlerinizi tüm Biletix satış noktalarından referans numaranız, satın alma işlemi

BİLET FİYATLARI
SPECIAL DISCOUNT
tam
regular

indirimli
discount

lale tam
tulıp regular

lale indirimli
tulıp dıscount

Hafta İçi
Weekdays
11.00–13.30–16.00

5 TL

5 TL

5 TL

5 TL

Diğer
Regular

15 TL

10 TL

12 TL

8 TL

İndirimli biletlerden öğrenciler ve 65 yaş üstü sinemaseverler yararlanabilir.
Discount tickets are for students and senior citizens (65+) only.
LALE ÜYELERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL DISCOUNT FOR TULIP MEMBERS
▪▪Öncelikli satış dönemlerinde Siyah, Beyaz ve Kırmızı Lale üyeleri indirimli olarak her
seans için en fazla 2 bilet, Sarı Lale üyeleri ise 1 bilet satın alabilir. Bu adedi aşan talepler,
genel satışın başladığı 16 Mart’tan itibaren Lale Kart İletişim Merkezi (0216 556 98 56;
biletix.com ve satış noktaları) ve saat 10.00–19.00 arası, hizmet bedeli eklenmeden Atlas,
Beyoğlu ve Kadıköy Rexx sinemalarından karşılanabilir. Ayrıntılı bilgi için Lale Kart İletişim
Merkezi (0216 556 98 56) ve lalekart.org.
▪▪Black, White and Red Tulip members can buy a maximum of 2 discounted tickets,
Yellow Tulips 1 discounted ticket per screening. Requests for more tickets can be met
at general sales which begin as of 16 March. Tickets will then be available at Tulip Card
Communication Centre (0216 556 98 56; biletix.com, and retail outlets), at box offices of
Atlas, Beyoğlu, and Kadıköy Rexx movie theatres between 10.00–19.00 (without service
fee). For further information: Tulip Card Communication Centre (0216 556 98 56) and
lalekart.org.

sırasında kullandığınız kredi kartı ve kimliğinizi göstererek teslim alabilirsiniz. Biletler
sadece kredi kartı sahibine teslim edilir.
▪▪Bilet teslimatında yoğunluktan etkilenmemek için gideceğiniz ilk seanstan önce
biletlerinizi teslim almış olduğunuzdan emin olunuz.
▪▪Biletlerinizi festival sinemalarında seans günü kredi kartı ile kimliğinizi göstererek teslim
alabilirsiniz. Koltuk seçimi Biletix sistemi tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Mevcut
koltuklar üzerinden otomatik olarak en iyi yer verilecektir.
▪▪Sinema girişlerinde öğrenciler ve 65 yaş üstü izleyiciler kimlik göstermek zorundadır.
▪▪Satın alınan biletler, programda bir değişiklik yapılmadığı sürece iade edilmez.
▪▪You can pick up your tickets at any Biletix retail outlet with your reference number
showing your ID and the credit card used for purchasing your tickets. Tickets will only be
delivered to the credit card holder.
▪▪To avoid crowded queues, make sure you have picked up all your tickets before your
first screening.
▪▪You can pick up your tickets at the Festival Movie Theatres on the day of the screening
by showing your ID and the credit card. Seats are automatically selected by the Biletix
system. Best available seats will automatically be assigned for you.
▪▪Students and senior citizens (+65) will be required to present IDs.
▪▪Once purchased, tickets cannot be returned except in the case of a programme change.
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GÖSTERİM DÜZENİ
SCREENINGS

YEME-İÇME REHBERİ
EAT-DRINK GUIDE

▪▪Reklam filmleri veya film sunumları seans başlama saatini etkilemeyecektir. Salon
girişlerinde sorun çıkmaması için seanslara vaktinde yetişmek konusunda titizlik
gösteriniz. Film başladıktan sonra salona kesinlikle izleyici alınmayacaktır.
▪▪Gösterimler sırasında ara verilmeyecektir.

▪▪Kullanılmış festival biletlerinizi göstererek aşağıdaki mekânlarda indirim alabilirsiniz.
Bilet başına bir kişi için 30 Mart–14 Nisan 2013 tarihlerinde geçerlidir.

▪▪Commercials or presentations will not affect the start of screenings. Patrons are kindly
requested to be on time in order to prevent problems at the entrance. Latecomers will not
be admitted after the screening of a film begins.
▪▪There will be no intermission at Festival screenings.

ÇEVİRİ DÜZENİ
TRANSLATIONS AND SUBTITLES
▪▪Tüm yabancı filmlerde ve tüm seanslarda elektronik Türkçe altyazı uygulaması
gerçekleştirilecektir. Türk filmlerinin tüm seanslarında elektronik İngilizce veya Fransızca
altyazı olacaktır. Elektronik altyazı sisteminde ortaya çıkabilecek teknik arıza durumlarında,
önce arızanın giderilmesine çalışılacak, bunun mümkün olmadığı hallerde filmin
gösterimi çevirisiz sürdürülecektir.
▪▪Program kitapçığında belirtilen filmlerin özgün dili ve altyazıları, gönderilen kopyalara
bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, internet sitemizde ve ilgili sinemaların
panolarında duyurulacaktır.
▪▪All screenings of all foreign films will have electronic Turkish subtitles. All screenings

of all Turkish films will have English or French subtitles. In cases of technical problems
with the electronic system which cannot be repaired, the film will be shown without
subtitles.
▪▪The original language of a film and/or the language of its subtitles may differ from
those announced in the programme booklet. If such discrepancies do occur, they will be
posted on our internet site and on the bulletin boards of the individual movie theatres.

NOTLAR
NOTES
▪▪Elde olmayan nedenlerden ötürü programda değişiklik yapılabilir.
▪▪Programda değişiklik yapılmadığı sürece veya yönetmenin katılacağı duyurulan

seanslarda, yönetmenin gelmemesi durumunda bilet iadesi yapılmaz.
▪▪Every effort is made to keep to the scheduled programme, but it is subject to change.
▪▪Once purchased, tickets cannot be returned except in the case of a programme change.
When a director cannot attend a screening although the initial announcement, the
tickets will not be returned.

▪▪Present your festival ticket stub to receive discounts. Limited to one person per ticket
stub between 30 March–14 April 2013.

Kiki Sıraselviler
%20 indirim discount

Liman Kahvesi
%10 indirim discount

Kiki Ortaköy %20
indirim discountv

Masal Evi
%10 indirim discount

Rook
%20 indirim discount

Mayhoş
%10 indirim discount

Tag Bistro
%20 indirim discount

Miss Pizza Cihangir
%10 indirim discount

“Y” Fine Food For Everyone
%20 indirim discount

Miss Pizza Şişhane
%10 indirim discount

Ritim Galata
%15 indirim discount

Pera Nostra
%10 indirim discount

Akbabalı Meyhane
%10 indirim discount

Que Tal
%10 indirim discount

Ara Kafe
%10 indirim discount

Radika
%10 indirim discount

Arka Oda
%10 indirim discount

Stereogun
%10 indirim discount

Brass Restaurant Bar
%10 indirim discount

Sushi Express
%10 indirim discount

Dunia
%10 indirim discount

Şimdi
%10 indirim discount

Hera
%10 indirim discount

Tekne
%10 indirim discount

İsis
%10 indirim discount

Trip
%10 indirim discount

KV
%10 indirim discount

Yer
%10 indirim discount

Lal
%10 indirim discount

Zenka
%10 indirim discount
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bilet bilgileri ve mekânlar
tıcket sales and venues

FESTİVAL MEKÂNLARI
FESTIVAL VENUES
atlas sineması
İstiklal Cad. No: 131
Beyoğlu
Tel: (212) 252 85 76
beyoğlu sineması
İstiklal Cad. Halep İş Hanı No: 62
Beyoğlu
Tel: (212) 251 32 40
feriye sineması
Çırağan Cad. No: 42
Ortaköy
Tel: (212) 236 28 64
nişantaşı citylife (city’s) sineması
Teşvikiye Cad. No: 162
Nişantaşı
Tel: (212) 373 35 35
rexx sineması
Cafer Ağa Mah. Sakızgülü Sok. No: 16/18
Kadıköy
Tel: (216) 337 05 65
pera müzesi salonu
Meşrutiyet Cad. No: 65
Tepebaşı
Tel: (212) 334 99 00
salon iksv
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane
Tel: (212) 334 07 52
akbank sanat
İstiklal Cad. No: 8
Beyoğlu
Tel: (212) 252 35 00
fransız kültür merkezi
İstiklal Caddesi No: 4
Beyoğlu
Tel: (212) 393 81 11

YAPIMCI VE DAĞITIMCI ADRESLERI
PRODUCER & DISTRIBUTOR CONTACTS
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yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

1-9 1+1 Production
7/11 Khreshchaktyk Str.
010 01 Kiev, Ukraine
T: +380 444 907 095
F: +380 444 907 097
a.tkachenko@1plus1.tv
3B Productions
10 passage de Taillandiers
75011 Paris, France
T: +33 1 43 13 10 60
contact@3b-productions.com

A A71 Productions
25 Atlantic Avenue
Toronto, ON M6K 3E7, Canada
T: +1 416 778 55 71
info@a71productions.com
Adventure Pictures
6 Blackbird Yard
E2 7RP London, England
T: +44 207 613 22 33
mike@adventurepictures.co.uk
Agat Films & Cie
52 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris, France
T: +33 1 53 36 32 32
F: +33 1 43 57 00 22
Aimimage & ICE
Ground Floor Offices
22-24 St Pancras Way
London NW1 0NT, England
T: +44 207 391 26 50
AKFPL
40, Aram Nagar Part 1
J.P. Road Versova, Andheri
Mumbai 400057, India
T: +91 22 26 30 27 91
guneet@akfpl.com
Alex Mallis
alex.mallis@gmail.com
Alpgiray M. Uğurlu
Acıbadem Mah. Sarayardı Cad.
Orkide Apt. A Blok D: 23 K: 8
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 554 974 31 74
alpgiraymugurlu@gmail.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Anagram
Lilla Fiskaregaten 5 Lund
S-222 22, Sweden
T: +46 70 576 59 59
china@anagramproduktion.se

Beta Cinema
Gruenwalder Weg 28 d
Oberhaching 82041, Germany
T: +49 89 67 34 69 828
beta@betacinema.com

Anja Dziersk
anja.dziersk@kloosundco.de

BFI
21 Stephen Street
London W1T 1LN, England
T: +44 20 7957 8935
F :+44 20 7580 5830
bookings.films@bfi.org.uk

Arrête ton cinéma
24 Quincy Street
Harvard University
Cambridge, MA 02138, USA
T: +1 617 223 77 32
arretetoncinema@gmail.com
Art+Vibes
Via Tortona, 27
20144 Milano, Italy
T: +39 2 42 25 09 01
F: +39 2 42 25 09 39
Arzu Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5 D: 4B
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 65 40
F: +90 212 251 66 40
kamilcevikalp@arzufilm.com.tr
Asi Film
Elmadağ Cad. Elmadağ Apt. No: 4 K: 5
34373 Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 212 225 39 44
F: +90 212 225 49 41
info@asifilm.com

B Bac Films
88, rue de la Folie Méricourt
75011 Paris, France
T: +33 1 53 53 52 52
info@bacfilms.fr
Bankside Films
Douglas House
3 Richmond Buildings
London W1D 3HE, England
T: +44 207 734 35 66
films@bankside-films.com

Bellwether Pictures
212 26th Street, #210
Santa Monica, CA 90402, USA
T: +1 424 288 20 00
filmsales@caa.com

Bidangil Pictures
2F 34-14 Jamwon-dong, Seocho-gu
Seoul, 137-904, South Korea
T: +82 2 34 43 21 54
jam2046@naver.com
Big Talk Pictures
26 Nassau Street,
London W1W 7AQ, England
T: +44 207 255 11 31
info@bigtalkproductions.com
Bir Film
Sıraselviler Cad. Liva Sok.
Vakıf Palas Apt. No: 3 D: 3
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 16 96
info@birfilm.com
Biz Film
Sinanpaşa Mah. İlhan Sok. 16/5
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
d.keser@gmail.com
BKM Film
(Beşiktaş Kültür Merkezi AŞ)
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad.
Maya Meridyen Plaza No: 16 K: 3 D: 12
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 532 18 18
F: +90 212 351 21 68
bkm@bkmonline.net
Black Bear Pictures
185 Franklin Street, 4th Floor
New York NY 10013, USA
T: +1 212 931 57 14
F: +1 212 966 33 11
info@blackbearpictures.com

Blackmaria
Rua Luciano Cordeiro, 103, 2º
1150-214 Lisboa, Portugal
blackmaria@blackmaria.pt
Blueeyes Productions
Seljavegur 2
IS-101 Reykjavik, Iceland
T: +354 511 70 60
F: +354 511 70 61
blueeyes@blueeyes.is
Bo Films
Rue du Chateau-Ferme 12
Falaen, B-5522, Belgium
T: +32 8 269 98 69
jessica@casabo.be
Brook Productions
5, rue de Douai
75009 Paris, France
T: +33 1 76 00 74 72
contact@simonbrook.com
Bulut Film
Fecri Ebcioğlu Sok. No: 14 D: 4
34340 Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 533 661 77 37
F: +90 212 287 70 68
operli@bulutfilm.com

C Calinos Films
Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
Necip Fazıl Sok. No:6
34810 Beykoz-İstanbul-Turkey
T: +90 216 999 49 99
F: +90 216 999 20 50
Caner Canerik
Kırmızıköprü No: 52
Pülümür-Tunceli-Turkey
T: +90 536 264 00 11
canerik@hotmail.com
Cattleya
P.le Valerio Massimo, 7
00162 Rome, Italy
T: +39 06 36 72 01
F: +39 06 36 72 050
info@cattleya.it
Celluloid Dreams
2, rue Turgot 75009 Paris, France
T: +33 1 49 79 03 70
F: +33 1 49 70 03 71
info@celluloid-dreams.com
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yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Cine@
11 Rue De Cambrai
L Artois Espace Pont De
75019 Paris, France
T: +33 1 42 96 30 60
Cinephil
18 Levontin Street,
Tel Aviv 65112, Israel
T: +97 23 566 41 29
info@cinephil.co.il
Circe Films
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 625 35 91
info@circe.nl
Contemporary Films Ltd.
Unit H Spectrum House
32-34 Gordon House Road
London NW5 1LP, England
T: + 44 207 482 62 04
F: + 44 207 284 28 09
CJ Entertainment
CJ E&M Center 17th Fl 66
Sangamsan-ro, Mapo-gu
Seoul, 121-904, South Korea
T: +82 2 371 62 76
heejeon@cj.net
Content Films
19 Heddon Street
London W1B 4BG, England
T: +44 207 851 65 00
F: +44 207 851 65 06
london@contentmediacorp.com
Contravia Films
Carrera 24 B, #2 a Barrio Miraflores
Cali, Colombia
T: +57 31 13 72 76 57
contacto@contraviafilms.com.co
Coproduction Office
24 rue Lamartine
75009 Paris, France
T : +33 1 56 02 60 00
F : +33 1 56 02 60 01
info@coproductionoffice.eu
Creative Artists Agency (CAA)
2000 Avenue of the Stars
Los Angeles, CA 90067, USA
T: +1 424 288 20 00
info@caa.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

CreativeChaos vmg
68 Jay Street, Suite 312
Brooklyn, NY 11201, USA
T: +1 916 655 05 89
ilan@creativechaosvmge.com

Dror Moreh Productions
Kikar Kedumim 1Old Jaffa, Israel
T: +97 25 22 50 74 15
drormoreh@gmail.com
Duka Film
Akatlar Mah. Yıldırım
Oğuz Göker Cad.
8. Gazeteciler Sitesi No: 96
34335 Akatlar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 270 88 89
F: +90 212 278 46 47
info@dukafilm.net

Ç Çınar Sanat Prod.
Gemiler Çekeği Mah.
Yeniyol Mevki
Osmannuri Apt. 261/12
Giresun-Turkey
T: +90 454 212 62 79
denizcinar28@gmail.com
E
D D Production
Doğan TV Center
Bağcılar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 413 59 59
info@dpro.com.tr

Egle Budvytyte
budvytyte.egle@gmail.com

DeliCe Film
Akdoğan Sok. Cihannüma Mah.
Başar Apt. No: 30/15
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 243 67 90
doga@delicefilm.com

Element Pictures
21 Mespil Road
Dublin 4 Ireland
T: +353 1 618 50 32
info@elementpictures.ie

Doc & Film International
13, rue Portefoin
75003 Paris, France
T: +33 1 42 77 56 87
F: +33 1 42 77 36 56
sales@docandfilm.com
Doillon et Compagnie
Courtonne-les-Deux-Eglises, France
danielmarquet@yahoo.fr
Dream Author Pictures
CF29, LaiJin Town, No.1
Balizhuang Dongli, Chaoyang District
Beijing 100025, China

eOne Films International
Toronto, Canada
internationalsales@entonegroup.com
Epileptic Film
T: +33 6 87 14 38 29
annicklemonnier@free.fr
Europacorp Distribution
137, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France
T : +33 1 53 83 03 03
F : +33 1 53 83 03 70

Eflatun Film
Mevlüt Pehlivan Sok.
Yılmaz İş Merkezi 26/A
Gayrettepe-İstanbul-Turkey
T: +90 212 274 92 95
info@eflatunfilm.net

Darko Entertainment
1041 N. Formosa Avenue
Santa Monica Building
West Hollywood, CA 90046, USA
T: +1 323 850 24 80
F: +1 323 850 24 81
asst@darko.com

Dimitry Vilensky
dmvilen@gmail.com

Erman Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5 K: 2 D: 5
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 32 02
info@ermanfilm.com

Exclusive Media
9100 Wilshire Boulevard, Suite 401
Beverly Hills CA, 90212 USA
T: +1 310 300 90 00
info@exclusivemedia.com

El Deseo S.A
Calle de Francisco Navacerrada
24, 28028 Madrid, Spain
T: +34 913 61 42 67

Elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris, France
T: +33 1 56 43 48 70
F: +33 1 45 61 46 08
sales@elledriver.eu
Entertainment One Films Canada
175 Bloor Street East, Suite 1400
North Tower, Toronto, Ontario
M4W 3R8, Canada
Entertainment One Films
International
120 New Cavendish Street
London W1W 6XX, England
T: +44 207 907 37 73
Erbp
Dallas, USA
shane.carruth@gmail.com

Evci Film
İstiklal Cad. Mis Sok. Tan Apt. D: 6
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 58 35
F: +90 212 249 58 34
info@evcifilm.com
Eye Film Institute
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 589 14 00
info@eyefilm.nl

F

F Comme Film
16, rue de la cure
75016 Paris, France
T: +33 1 40 73 84 20
constance.netter@fcommefilm.fr
Fabula
Holanda 3017, Nunoa, Santiago, Chile
T: +56 2 344 09 08
contact@fabula.cl
FCCE
Asterweg 19, 1031 HL Amsterdam,
The Netherlands
T : +31 2 06 30 20 30
c.audran@fcce.tv
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yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Fer Film Prodüksiyon
Mahmut Şevket Paşa Mah.
Gaziler Sok. No: 15/9
Okmeydanı-İstanbul-Turkey
T: +90 212 256 62 07
leventoglu@hotmail.com

Films Boutique
Köpenicker Strasse 184
10997 Berlin, Germany
T: +49 30 695 378 50
F: +49 30 695 378 51
info@filmsboutique.com

Fernando Trueba P.C., S.A.
Antonio Cavero 37 28043
Madrid, Spain
nerea@fernandotrueba.com

Films Distribution
34, rue du Louvre
75001 Paris, France
T: +33 1 53 10 33 99
info@filmsdistribution.com

The Festival Agency
14 rue des jeuneurs
75002 Paris, France
info@thefestivalagency.com

Les Films d’ici
Paris, France
courrier@lesfilmsdici.fr

Fida Film
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No: 15
34330 3. Levent İstanbul-Turkey
T: +90 212 325 90 10
info@fidafilm.com

Les Films du 24 for UGC
24 avenue Charles-de-Gaulle
Neuilly sur Seine, 92200, France
T: +33 1 46 40 44 00
anefissi@ugc.fr

Fidélité Films
8, rue Lincoln
75008 Paris, France
T: +33 1 55 34 98 08
virginie@fidelite.fr

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

The Film
Hotel de Retz 9 rue Charlot
75003 Paris, France
T: +33 1 48 69 73 41
office@thefilm.fr

Les Films Pelléas
25, rue Michel-Le-Comte
75003 Paris, France
T: +33 1 42 74 31 00
F: +33 1 42 74 41 00

Filmartı
Bestekar Sok. No: 70 D: 7
Kavaklıdere Ankara 06680 Turkey
T: +90 312 467 20 02
bulent.gunduz@askfest.org

Filmnation Entertainment
150, West 22nd Street, 9th Floor
10011 New York, USA
info@wearefilmnation.com

The Film Sales Company
165 Madison Avenue, Suite 601
New Yor, NY 10016, USA
T: +1 212 481 50 10
F: +1 212 481 50 21
andrew.herwitz@filmsalescorp.com
Film Tank
Zamora 169, Int. 9
Col. Condesa, 06140, D.F, México
T:+ 52 55 62 65 80 92
snjuan@yahoo.com

Final Cut for Real ApS
Forbindelsesvej 7
DK 2100 Copenhagen, Denmark
T: +45 35 43 60 43
byrge@final-cut.dk
Finecut Co. Ltd.
4F. Incline Bldg., 891-37 Daechi-dong
Gangnam-gu, Seoul 135-280
South Korea
T: +82 2 56 98 777
F: +82 2 56 99 466
cineinfo@finecut.co.kr

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

HanWay Films
24 Hanway Street
London W1T 1UH, England
T: +44 207 290 07 50
Hatice Kamer
Peyas Mah. 230. Sok. Çetiner Apt.
No: 10
Kayapınar-Diyarbakır-Turkey
T: +90 533 557 09 03
haticekamer@gmail.com

Freestyle Picture Company
8281 Melrose Ave. Ste. 202
Los Angeles, CA 90046, USA
T: +1 323 944 05 54
F: +1 323 944 05 10

Haut et Court
38, rue des Martyrs
75009 Paris, France
T: +33 1 531 27 27
info@hautetcourt.com

Funny Balloons
4 bis rue Saint Sauveur
75002 Paris, France
T: +33 1 40 13 05 85
F: +33 1 42 33 34 99
info@funny-balloons.com

Headline Pictures & Finola Dwyner
Productions
53 Greek Street
London W1D 3DR, England
T: +44 207 734 70 65

G GarageFilm AB
Kvarngatan 4
Stockholm 11847, Sweden
T: +46 8 68 44 13 00
info@garagefilm.se

Heimatfilm GmbH
Lichstrasse 50
50825 Cologne, Germany
T: +49 221 977 79 90
office@heimatfilm.biz

Gaumont
30, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine, France
F: +33 1 46 43 20 33

Hermann Vaske’s Emotional Network
Schmidtstraße 12
D-60326 Frankfurt am Main, Germany
T: +49 69 73 99 180
F: +49 69 73 10 21
vaske@hermannvaske.com

Goalpost Pictures Australia
54 Lynette Avenue, Clapham South
London SW4 9HD, England
T: +44 207 585 32 30
tristan@goalpostfilm.com

Hokus Fokus Film
Kılıç Ali Paşa Mah.
Yeni Yuva Sok. No: 7/2
Cihangir-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 532 235 98 06
info@hokusfokusfilm.com

Groupama Gan Foundation
8 - 10 rue d’Astorg
75383 Paris Cedex 08, France
T: +33 1 44 56 32 06
F: +33 1 44 56 86 39

The Hong Kong International Film
Festival Society
370 Kwun Tong Road, Kowloon,
Hong Kong
T: +852 21 02 73 36
F: +852 29 70 30 11

H Hafıza Merkezi
Cumhuriyet Cad. No: 40 Ka-Han K: 3
34367 Elmadağ-İstanbul-Turkey
T: +90 532 783 00 26
F: +90 212 232 18 66
murat@hafiza-merkezi.org
I
Hanna Zwierzchowska
hania_zwierzchowska@wp.pl

Icónica
Miguel Ángel 4, esc. İzda
1º10 28010 Madrid, Spain
jnolla@iconica.es
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yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Im Global
8322 Beverly Blvd.
CA 90048, Los Angeles, USA
T: +1 310 777 35 90

1 Hwayang-dong, Kwangjin-gu
Seoul, South Korea
T: +82 2 450 38 24
autumunwork@naver.com

In Film Praha s.r.o.
Machova 21, Prague 2
120 00, Czech Republic
T: +420 222 515 357
F: +420 222 510 613
infilm@infilm.cz

Jigsaw Productions
601 W 26th Street, Suite 1762
New York, NY 10001, USA
T: +1 212 352 30 10
asst.gibney@jigsawprods.com

In Works İstanbul
Hayriye Cad. No: 5/14
Galatasaray-İstanbul-Turkey
T: +90 532 733 66 54
info@ismailnecmi.com
Indiestory Inc.
4FL, BaekAk B/D, 135-4, Tongin-dong
Jongno-gu, Seoul 110-043,
South Korea
T: +82 2 722 60 51
F: +82 2 722 60 55
kate@indiestory.com

İ

İdil Yapım
Mahmut Şevketpaşa Mah.
Mektep Sok. No: 4/2
Okmeydanı-İstanbul-Turkey
T: +90 212 238 81 46
inaltin@gmail.com
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Turizm Pazarlama Organizasyon
İktisadi İşletmesi
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul-Turkey
T: +90 212 334 07 00
İşler Prodüksiyon
İstiklal Cad. Suriye Pasajı No: 166/46
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 245 52 01
F: +90 212 245 52 02
info@isler.tv

J

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Jackie Joiner
klp123@gmail.com
Jeonwonsa Film Co.
208 Hong Sangsoo Laboratory
College of Art at Human
Environment, Konkuk Univ.

Kick The Machine Films
25 Moo 5, Tambon Mae Ram
Mooban Toonghabon, Mae Rim
Chiang Mai 50180, Thailand
kickthemachine@gmail.com
Kinostar Filmverleih GmbH
Charlottenstrasse 44
70182 Stuttgart, Germany
T: +49 711 24 83 79-0
F: +49 711 24 83 79-79
verleih@kinostar.com

Joost Conjin
joostconjin@hotmail.com

Kodeks Medya
Susam Sok. Kadife Palas Apt.
No: 15 K: 3 D: 5
Cihangir-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 46 08
ofis@codexmedya.com

Jsc kazakhfilm
176 al-farabi ave.
Almaty 050023, Kazakhstan
T: +7 727 313 11 25
kzf.film@gmail.com

Kramer & Sigman Films (K&S Films)
Paraguay 1535 C1061 Buenos Aires,
Argentina
lcristi@ks-films.com

K K5 Media Group
Konradinstrasse 5
81543 München, Germany
T: +49 89 37 50 55 90
F: +49 89 37 50 55 90-5
info@k5mediagroup.com

Kurmaca Film
Sıraselviler Cad. No:78 D:2
Cihangir-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 82 74
F: +90 212 244 82 50

Kaplan Film
Av. Süreyya Ağaoğlu Sok.
Hatay Apt. 41/7
Teşvikiye-İstanbul-Turkey
T&F: +90 212 291 29 95
info@kaplanfilm.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı
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

Karta Film
Via Morigi, 8, 20123 Milano, Italy
T&F: +39 02 805 11 26
Kasander Film
Delftsestraat 33
3013 AE Rotterdam, The Netherlands
T: +31 10 43 33 043
F: +31 10 43 33 061
Kemal Emir
Delalzade Sok. No: 15
Balmumcu-Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 541 905 79 67
kemalemr@gmail.com
KG Productions
36, rue Lebour
93100 Montreuil, France
T: +33 1 49 72 06 66
kg@kgproductions.fr

L

M M.A.D. Film
Bozkurt Mah. Baysungur Sok. 42/3
34375 Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 212 230 67 16
muniralperdogan@gmail.com
Magnolia Pictures
49 West 27th Street, 7th Floor
New York, NY 10001, USA
T: +1 212 924 67 01
F: +1 212 924 67 42
ma.ja.de fiction
Marienplatz 1, Leipzig
04103 Germany
T: +49 341 983 96 96
leipzig@majade.de
Mandarin Cinéma
68, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris, France
mandarin@mandarin-bbf.com
Maneglia Schémbori Realizadores
Cáceres Zorilla 1145 c/Narciso R.
Colmán, Asunción, Paraguay
T: +595 21 60 05 16
tana@maneglia-schembori.com
Mantarraya
Sultepec 47, Colonia Hipodromo
Condesa
DF, 06170, Mexico
T: +52 55 52 73 02 30
fm@mantarraya.com
Marathon Film
Kaktüs Sok. Petunya 6 D 2
Tepecik Yolu-Etiler-Turkey
marathon@superonline.com

LD Entertainment
9000 Sunset Boulevard, 6th floor
West Hollywood CA 90069, USA
T: +1 310 275 96 16
info@ldentertainment.com

Margo Cinema
22 rue des Coutures Saint Gervais
75003 Paris, France
T: +33 1 47 07 34 12

LevelK
Gl. Kongevej 137 B, 3rd Fl.
1850 Frederiksberg C, Denmark
T: +45 48 44 30 72
tine.klint@levelk.dk

Marianna Films Oy
Punavuorenkatu 5 A
Helsinki, 00120, Finland
T: +358 9 622 16 14
marianna.films@gmx.net
Mars Entertainment
Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu
No:4 Kat:1 Ortaköy
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 281 01 42
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Mars Prodüksiyon
Kuloğlu Mah. Sıraselviler Cad.
No: 78 D: 2, Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 82 52
The Match Factory GmbH
Balthasarstr. 79-81
50670 Cologne, Germany
Te:+49 221 539 709-0
F: +49 221 539 709-10
info@matchfactory.de
Media Luna New Films
Aachener Strasse 24
50674 Cologne, Germany
T: +49 221 51 09 18 91
F: +49 221 51 09 18 99
info@medialuna.biz
Medyavizyon
Atatürk Oto Sanayi Sitesi
2. Kısım 53. Sok. 11-C 2.Kat
Çiftkurtlar Honda Binası
34398 Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 368 19 00
F: +90 212 230 36 55
bilgi@medyavizyon.com.tr
Memento Films
9 cité Paradis, 75010 Paris, France
T: +33 1 53 34 90 20
F: +33 1 42 47 11 24
sales@memento-films.com
Mental Disorder 4
Warsaw, Poland
T: +48 22 64 65 593
Menuet
Gent, Belgium
T: +32 9 235 73 70
info@menuet.be
Métropole Films Distribution
5360, Boulevard St-Laurent
Montreal, Quebec H2T 1S1, Canada
T: +1 514 223 55 11
F: +1 514 223 61 11
info@metropolefilms.com
Micro_scope
Montreal, Canada
T: +1 514 844 45 54
info@micro-scope.ca

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Mika Rettenberg
Andrea Rosen Gallery 2
544 West 24th Street
New York, NY 10011, USA
T: +1 212 627 61 00
F: +1 212 627 54 50
Millennium Films
6423 Wilshire Boulevard
Los Angeles CA 90048, USA
T: +1 310 388 69 00
info@millenniumfilms.com
Milk & Media Productions
8605 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90068, USA
T: +1 310 869 16 66
hknapp@milkandmedia.com
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi
Yıldız Posta Cad. Okul Sok. No: 1
34349 Balmumcu-Beşiktaşİstanbul-Turkey
T: +90 212 274 98 70
F: +90 212 267 04 94
sinematv@msgsu.edu.tr
Miss Wasabi
Riera de Sant Miquel, 68
08006 Barcelona, Spain
T: +34 93 238 82 50
misswasabi@misswasabi.com
Mitosfilm
Reichenberger Strasse 36
10999 Berlin, Germany
T: +49 30 54 71 94 62
F: +49 30 54 71 95 08
info@mitosfilm.com
MK2
55 rue Traversière
75012 Paris, France
T: +33 1 44 67 30 18
production@mk2.com
Moonstone Entertainment
P.O. Box 1599, Studio City
CA 91614-0599, USA
T: +1 818 985 30 03
F: +1 818 985 30 09
etchie@moonstonefilms.com

Morena Films
Vernando VI, 17-2° Dcha
28004 Madrid, Spain
T: +34 91 700 27 80
F: +34 91 319 44 32
Motiva Film
Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok.
Çınar Apt. No: 3 D: 4
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 216 330 56 99
F: +90 216 347 95 96
info@motivafilm.com

New Classics Media Corporation
26th Floor, Fosun International Center
No. 237, Chaoyang North Road
Chaoyang District, Beijing 1000020,
China
T: +86 10 57 93 00 11
chy@ncmchina.com
Nizam Eren İletişim
Ortaklar Cad. Akın Özyuvam Sitesi
A2 Blok D: 10, Fulya-İstanbul-Turkey
T: +90 533 762 50 50
nizameren@nizameren.com

Mpg Mediamax
Gül Sok. No: 5
Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 281 27 22
F: +90 212 280 08 61

Nordisk Film Production
Mosadalvej 14
Valby 2500, Denmark
T: +45 3 618 82 00
tomas.radoor@nordiskfilm.com

MPM Film
17 rue Julien Lacroix
75020 Paris, France
T: +33 1 58 53 57 12
F: +33 1 42 81 42 50
info@mpmfilm.com

Norma Productions
T: +972 3 560 93 11
info@norma.co.il

Mr. Mudd Productions
5225 Wilshire Blvd, Ste 604
Los Angeles, CA 90036, USA
T: +1 323 932 56 56
F: +1 323 932 56 66
lhalfon@mrmudd.com

N Nakba Film Works
London, England
T: +44 7 852 84 04 62
patrick@nakbafilmworks.com
Nar Film
Caferağa Mah. Sarraf Ali Sok. No: 25/3
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 216 418 42 06
F: +90 216 336 26 34
info@narfilm.com
New Century
1 El Sad Aaly Square
Dokki Giza, Egypt
T: +202 376 271 90 / 91
centuryprod@link.net

Nova Film
Gospodar Jevremova 46a
Belgrade, 11000, Serbia
T: +381 6 330 33 06
novafilmbg@gmail.com

O Olympus Pictures
2901 Ocean Park Boulevard, Suite 217
Santa Monica, CA 90405, USA
T: +1 310 452 33 35
rrdecter@olympuspics.com
Onur Günay & Burcu Yıldız
Nispetiye Cad. Peker Sok. No: 8/8
Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 532 680 89 30 (Onur Günay)
+90 532 522 28 85 (Burcu Yıldız)
onurgunay@gmail.com
burcuyildiz80@gmail.com
Ovideo Films
tv@ovideo.com

Ö ÖmerCan Production
Altıntepe Mah. İstasyonyolu Sok.
No: 5/8
Maltepe-İstanbul-Turkey
T: +90 216 417 16 92
omercan01@gmail.com
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P P Guide Productions Ltd.
51-53 Mount Pleasant
London W1G 9DQ, England
T: +44 20 31 19 10 08
F: +44 207 713 74 49
hepervertsguide@gmail.com
Le Pacte
5 rue Darcet, 75017 Paris, France
T : +33 1 44 69 59 59
Palmeraie et Desert
25, Voie d’lgny
92140 Clamart, France
T: +33 1 40 83 05 55
cnougaret@palmeraieetdesert.fr
Parada Film
Bucharest, Romania
T: +40 21 252 48 67
office@hifilm.ro
Park Circus
1 Park Terrace
Glasgow G3 6BY, England
T: +44 141 33 22 175
F: +44 141 33 22 133
info@parkcircus.com
Participant Media
California, USA
T: +1 310 246 77 16
lauren@participantmedia.com
Partout, LLC
665 Milwood Avenue
Venice, CA 90921, USA
T: +1 310 433 11 27
elmofetch@mac.com
Pascale Ramonda
91 rue de Ménilmontant
75020 Paris, France
T: +33 6 62 01 32 41
pascale@pascaleramonda.com
Pathé International
2 rue Lamennais
75008 Paris, France
T: +33 1 71 72 33 09
F: +33 1 71 72 33 10
sales@patheinternational.com
Paul Poet
PaulPoet@gmx

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Peripeteia Films
Samokov Str. 80, Bl. 306
Apt. 57, Sofia 1113, Bulgaria
T: +359 89 37 66 969
office@peripeteiafilms.com

Rendez-vous Pictures International
Paris, France
T: +33 9 50 70 78 30
contact@rendezvouspictures.com
Rezo Films
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

Philistine Films
P.O. Box 910901, Amman
JO 11191, Jordan
T: +962 79 727 04 30
lamma.shoftak@gmail.com
Piran Baydemir
Huzurevleri Mah. Dr. Sıtkı Göral Cad.
92. Sok. No: 5 K: 2, Kayapınar
Diyarbakır-Turkey
T: +90 537 622 55 62
piranbaydemir@hotmail.com
Pop Films
Leibnitz 219, Anzures Distrito Federal
CP 11590, Mexico
T: +52 55 52 81 04 07
Protagonist Pictures
4th Floor, Waverley House
7-12 Noel Street
London W1F 8GQ, England
T: +44 207 734 90 00
info@protagonistpictures.com

R RAI Trade
Via Umberto Novaro, 18
00195 Rome, Italy
T: +39 6 374 981
F: +39 6 370 1343
info@raitrade.it

Roissy Films
La Cité du Cinéma
20, rue Ampère
93413 Saint-Denis Cedex, France
T: +33 1 55 99 50 00

S

Sacrebleu Productions
10 bis rue Bisson
75020 Paris, France
T: +33 1 42 25 30 27
F: +33 1 53 75 25 91
ron@sacrebleuprod.com
SCCA/pro.ba
Sarajevo, Bosnia&Herzegovina
T: +387 33 44 45 35
office@pro.ba
Schesch Filmkreation
Solmsstrasse 30
D-10961 Berlin, Germany
T: +49 172 70 88 768
stephan@schesch.de

Red Lamp Films
Sydney, Australia
T: +61 42 52 04 996
sylvia@redlampfilms.com

Schiwago Film GmbH
Gneisenaustrasse 66
10961 Berlin, Germany
T: +49 30 69 53 98 0
F: +49 30 69 53 98 50
info@schiwagofilm.de

Redbud Pictures
Av. Dorrego 1940, 2M
C1414CLO Buenos Aires, Argentina
T: +54 11 47 03 13 32
info@reicine.com.ar

See-Saw Films
2 Paddington Street
Sydney, NSW 2012, Australia
T: +61 29 357 07 00
sj@see-saw-films.com

Rei Cine
5 Av. Dorrego 1940, 2ºM
C1414CLO Buenos Aires, Argentina
T: +54 11 47 03 13 32
bd@reicine.com.ar

Serhat Furtuna
T: +90 532 704 50 82
furtunas@hotmail.com

Seven for Ten
20 East 9th Street, Apt 10L
New York, New York City, USA
T: +1 917 593 45 16
sonnyleon@gmail.com
Shoreline Entertainment
1875 Century Park East
Suite 600, Los Angeles
CA 90067, USA
T: +1 702 646 00 05
info@slefilms.com
Sidney Kimmel Entertainment
9460 Wilshire Boulevard, Suite 500
Beverly Hills, CA 90212, USA
T: +1 424 253 10 60
reception@skefilms.com
Sierra/Affinity
9378 Wilshire Boulevard, Suite 210
Beverly Hills, CA 90212, USA
T: +1 424 253 10 60
Sinegraf Film Prodüksiyon AŞ
Salih Omurtak Cad. No: 80
34718 Koşuyolu-Kadıköy-İstanbulTurkey
T: +90 216 545 06 76
sinegraf@sinegraf.com
Sinema TV
Atatürk Oto Sanayi Sitesi
2. Kısım 53. Sok. No: 11/C
Çiftkurtlar Honda Binası
34398 Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 368 19 00
F: +90 212 368 19 28
Six Sales
Real Baja 18, 1ºC
Majadahonda, 28220 Madrid, Spain
T: +34 911 723 734
marina@6sales.es
Sixteen Films
London, England
T: +44 207 734 01 68
rebecca@sixteenfilms.co.uk
Sluizer Films
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 6 20 52 80 98
sluiz088@kpnmail.nl
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Smuggler Films
38 West 21 Street, 12th Floor
New York, NY 10010, USA
T: +1 212 337 33 27
waage@smugglersite.com

Submarine Entertainment
132 Crosby Suite, 9W
New York, NY 10012, USA
T: +1 212 625 14 10
info@submarine.com

Somnur Vardar
Tarık Zafer Tunaya Sok. No: 7/3
Gümüşsuyu-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 532 506 34 82
somnurvardar@gmail.com

Summit Entertainment
2700 Colorado Boulevard, Suite 200
Santa Monica CA 90404, USA
T: +1 310 309 84 20
Svensk Filmindustri AB
Greta Garbosväg 11-13
11 16986 Stockholm, Sweden
T: +46 8 680 35 00
F: +46 8 680 37 83
international@sf.se

Sophie Dulac Distribution
16 rue Christophe Colomb
75008 Paris, France
T: +33 1 44 43 46 00
F: +33 1 47 23 08 02
Spicer and Moore
3rd Floor, 9 Lower John St, Soho
W1F 9DZ London, England
T: +44 207 870 74 14
hello@spicerandmoore.com

Swaze Hartog
Sumatralaan 49, 1217 GP Hilversum
The Netherlands
T: +31 35 671 22 12
F: +31 35 671 22 52
s.hartog@vpro.nl

St Petersburg Documentary Film
Studio
T: +7 812 114 53 12
F: +7 812 114 33 04
cinedoc@peterstar.ru
Steel Mill Pictures
48a Goodge Street
London W1T 4LX, England
T: +44 207 636 52 33
info@steelmillpictures.co.uk
Stefi S.A.
Amyklon 24 Halandri,
Athens 152 31, Greece
T: +30 21 06 38 62 00
g.karnavas@stefi.gr
Studio Anri Sala
worksala@googlemail.com
Studiocanal
T: +33 1 71 35 35 35
harold.vanlier@studiocanal.com
Studio Hamburg
Hamburg, Germany
produktion@studio-hamburg.de

The Swedish Film Institute
Filmhuset, Borgvägen 1-5
S-102 52 Stockholm, Sweden
T: +46 8 665 11 00
F: +46 8 661 18 20
registrator@sfi.se

Ş

T

Şeref Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5/1
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 251 41 71

Tamasa Distribution
63 rue de Ponthieu
75008 Paris, France
T: +33 1 43 59 01 01
F: +33 1 43 59 64 41
TF1 International
6 place Abel Gance
Boulogne-Billancourt
92100, France
T: +33 1 41 41 21 68
F: +33 1 41 41 21 33
sales@tf1.fr

Tiglon AŞ
Dereboyu Cad. Meydan Sok.
No: 1 Beybi Giz Plaza K: 6
34398 Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 290 38 50
F: +90 212 290 38 51
TMC Film Yapım Ltd. Şti.
Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sok. 29
34394 Esentepe-İstanbul-Turkey
T: +90 212 288 92 60
F: +90 212 288 92 63
To Get To the Other Side
New York, USA
avalancheprince@gmail.com
TRT Genel Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı
06109 OR-AN Ankara-Turkey
T: 0312 463 43 43
TrustNordisk ApS
Filmbyen 22
2650 Hvidovre, Denmark
T: +45 36 86 87 88
F: +45 36 86 87 50
info@trustnordisk.com
TS Productions
73, rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris, France
T: +33 1 53 10 24 00
tsproductions@tsproductions.net
TT Filmmuhely
174 Róna u.
H-1145 Budapest, Hungary
T: +36 12 51 99 69
ttfilmmuhely@t-online.hu

U Uconnect
London, England
T: +44 20 36 17 19 69
uconnect@umedia.eu
Ulrich Seidl Film Produktion GmbH
Wasserburgergasse 5/7
1090 Vienna, Austria
T: +43 1 310 28 24
office@ulrichseidl.com

Unafilm
Berlin, Germany
T: +49 30 66 30 72 20
office@unafilm.de
Una Noche Films
New York, USA
T: +1 917 82 50 127
pres@unanochefilm.com
Urban Distribution International
14, rue du 18 Août
93100 Montreuil, France
T: +33 1 48 70 73 76
fernanda@urbandistrib.com

V Velvet Film
36 rue d’Enghien
75010 Paris, France
T: +33 9 51 97 43 30
F: +33 9 56 97 43 30
contact@velvet-film.com
Versus Production
Quai de la Goffe, 9
E-Rue Artan, 120
1030 Brussels, 4000 Liège, Belgium
T: +32 42 23 18 35
jhb@versusproduction.be
Video Data Bank
distro@vdb.org
Visit Films
173 Richardson Street
Brooklyn, NY 11222, USA
T: +1 718 312 82 10
F: +1 718 362 48 65
info@visitfilms.com
Voltage Pictures
662 N. Crescent Heights Boulevard
Los Angeles CA 90048, USA
T: +1 323 606 76 30
sales@voltagepictures.com

W WestEnd Films
15 Greek Street, 2nd Floor
London W1D 4DP, England
T: +44 207 494 83 00
F: +44 207 494 83 01
info@westendfilms.com
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Wild Bunch
99, rue de la Verrerie
75004 Paris, France
T: +33 1 53 01 50 20
F: +33 1 53 01 50 49

Y Yalan Dünya Film Ltd.
Mumhane Cad. Nimet Han 45/9-10
34425 Karaköy-Beyoğluİstanbul-Turkey
T: +90 212 245 90 34
F: +90 212 245 90 32
office@yalandunya.biz
The Yellow Affair
Götgatan 9, SE-11646, Stockholm,
Sweden
T&F: +46 8 645 12 12
Yol Film Yapım
Kuloğlu Mah. Hayriye Cad.
Çorlu Apt. No: 3/8
Galatasaray-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 533 212 37 89
yolyapimfilm@com

Z Z Yapım
Gaziosmanpaşa Sok. No: 9 K: 4
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 553 321 33 10
ysamisolmaz@gmail.com
Zair Sp. z o.o.
Poleczki 20E
Warsaw, 02-822, Poland
T: +48 50 164 72 48
kasia.zair@gmail.com
Zaytoun Productions Ltd.
2 rue Lamennais
75008 Paris, France
T: +33 1 71 72 33 05
themba.bhebhe@pathe.com
Zeo Film
T: +90 533 204 92 94
denizinpostakutusu@gmail.com
Zentropa Entertainments 29
Filmbyen 22, Hvidovre,
2650 Denmark
T: +45 3 686 87 88
receptionen@filmbyen.com

Zero One Film
Lehrter Strasse 57
Berlin 10557, Germany
T: +49 30 39 06 63 30
office@zeroone.de
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Akbank Sanat
Ali Sönmez
Alin Taşçıyan
Alkan Avcıoğlu
Alpgiray M. Uğurlu
Andrew Youdell
Annamaria Lodato
Argos Films
Arrête ton cinéma
Arzu Film
Asi Film
Asiye Korkmaz
Aslan Ruso
Ateliery Bonton Zlin a.s.
Deniz Şaşmaz
Autlook Filmsales
Avustralya Büyükelçiği
B Bac Films
Bankside Films
Betül İnce
BFI
Bir Film
Biz Film
BKM Film (Beşiktaş
Kültür Merkezi AŞ)
Bülent Erkmen
Bülent Güler
Bulut Film
Burcu Yıldız
C Calinos Films
Can Anamur
Can Candan
Caner Canerik
Celluloid Dreams
Cevdet Pişkin
Ceyda Düvenci
Christian de Gallegos
Cinephil
CNN TÜRK
Collage Pera Hotel
Content Media
Corporation
Coproduction Office
Ç Çetin Tunca
Çınar Sanat Prod.

D D Yapım
DeliCe Film
DHL Express
Dimitrie Cantemir
Romen Kültür Merkezi
Doc & Film
International
Duka Film
E Eflatun Film
Elif Barutçuoğlu-Wade
Elle Driver
Emel Emniyetli
Emotional Network
Emre Akpınar
Engin Ertan
eOne Films
Epileptic
Erman Film
Ersan Congar
Europacorp
International
Evci Film
F Fanny Aubert-Malaurie
Fatma Çolakoğlu
FCCE Distribution
Fer Film Prodüksiyon
Fida Film
Film Tank
Filmartı
Films Boutique
Films Distribution
Fortissimo Films
Fransa Büyükelçiliği
Fransa İstanbul
Başkonsolosluğu
Fuat Erman
Funny Balloons
G Gizem Yetim
Gülşah Zebil
H Hafıza Merkezi
Hatice Kamer
Hokus Fokus Film
Hollanda İstanbul
Başkonsolosluğu
Hollywood Classics
Hong Kong
International Film
Festival Society

287

288

teşekkür
acknowledgements

I IN Film Praha
Independent
INDIESTORY INC.
Institut Français
İ İdil Yapım
İşler Prodüksiyon
İsmail Necmi
İstanbul İtalyan Kültür
Merkezi
J Japonya İstanbul
Başkonsolosluğu
Jeffrey Greenstein
K K5 Media Group
GmbH
Kalinos
Kamil Çevikalp
Kamila Kowalska
Kaplan Film
Kazım Çizmeci
Kemal Emir
Kemal Ural
Kerim Bayer
Klaus Eder
Kodeks Medya
Konstantinos
Kontovrakis
Kurmaca Film
L Le Pacte
Les Films du Losange
Lukasz Paprotny
M M.A.D. Film
Mantarraya Films
Marathon Film
Maria Letowska
Marmara Ambulans
Mars Production
Media Luna New Films
Medyavizyon
Mehmet Eryılmaz
Memento Films
International
Memet Ali Alabora
Mert Fırat
Mesut Cem Erkul
Metin Ergül
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi,
Prof. Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi
Miriam Cheung
MK2
Molenwiek Film

Moonstone Films
Motiva Film
MPM Film
Münir Karataş
Murat Erşahin
N Naim Dilmener
Nar Film
Nazire Türker
Nicholas Varley
Norwegian Film
Institute
NTV
Nuimage / Millennium
Nurcan Güzel
O Onur Günay
Ö ÖmerCAN Production
P Park Circus
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Serhat Furtuna
Sevil Sezen
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Entertainment
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Sinema TV
Somnur Vardar
Studio Canal
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Şeref Film
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The Finnish Film
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Visit Films
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Yusuf Karabol
Z Z Yapım
Zeynep Özbatur
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Zoe Film
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F Ferreri, Marco 233
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Franco, Michel 140
Furtuna, Serhat 79
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Giovanetti, Guillaume 140
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Giurgiu, Tudor 186
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Grandrieux, Philippe 167
Grau, Jorge Michel 141, 211
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Guerin, José Luis 228
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Jakimowski, Andrzej 124
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Karabey, Hüseyin 54
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Kashyap, Anurag 125, 126
Kaurismäki, Aki 123
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Koçak, Burak 88
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Morgenthaler, Anders 211
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Öner, Abdurrahman 89
Örtülü, Cenk 85
Özdemir, Vedat 54
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Paskaljevic, Goran 115
Pasolini, Pier Paolo 220
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Rivero, Enrique 195
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Rodrigues, João Pedro 169
Rønning, Joachim 131
Rottenberg, Mika 230
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Rubin, Henry Alex 107
Ruiz, Raoul 220
Rumley, Simon 211
S Sala, Anri 227
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Solmaz, Sami 86
Sorin, Carlos 116
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Spicer, William 158
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T Tanovic, Danis 63
Taylor, Sam 218
Tjahjanto, Timo 211
Tobal, Gonzalo 146
Trapero, Pablo 132
Traucki, Andrew 211
Trueba, Fernando 133
U Uğurlu, Alpgiray M. 80
Ü Ünlü, Onur 74
V Van der Haak, Bregtje 230
Van Sant, Gus 108
Vardar, Somnur 87
Vaske, Hermann 161
Vega, William 171
Verhoeven, Paul 117
Vigalondo, Nacho 211
Von Trotta, Margarethe 118
Vromen, Ariel 179

W Wackerbarth, Nicolas 195
Wajeman, Elie 146
Weerasethakul, Apichatpong 51
West, Ti 211
Wheatley, Ben 188, 211
Whedon, Joss 179
Williams, Paul Andrew 133
Wingard, Adam 211
Woodworth, Jessica 165
Y Yamaguchi, Yûdai 211
Ye, Lou 134
Yıldız, Burcu 84
Yılmaz, Atıf 93, 231
Yücel, Uğur 75
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Z Zaim, Derviş 76
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Zilberman, Yaron 50
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0-9 7 Kasa 127
‘45 Ruhu 114
194. Devlet 161
1960 Yazı 226
A … Adına 131
Açlık 221
Ah Güzel İstanbul 93, 231
Ailem İçin 121
Aklımı Oynatacağım 101
Annemin Pusulası 85
Arada Kalan 177
Artıklar 229
Aşk Kokusu 110
Ayakçı 141
Aydaki Adam 207
Ayıcık 145
B Babadan Oğula 103
Baldan Acı 158
Balığa Gidiyorum 116
Balkan Ruhu 161
Bana Renk Ver 227
Başka Bir Hayat 107
Bayanlar ve Baylar 51
Bekçiler 159
Belalı Mahalle 139
Beşinci Mevsim 165
Beyaz Fil 132
Beyaz Kadına Dokunma 233
Beyaz Nöbet 167
Bir Deneysel Sinema Tarihi 154
Bir Gece 60
Bir Hayalimiz Vardı 194
Bir Hurdacının Hayatı 63
Bir İntihar 217
Bir Kadının Gözyaşı 193
Bir Şarkının Peşinde 151
Bir Türke Gönül Verdim 92
Bir Vampir Hikâyesi 105
Bir Yudum Bahar 122
Boşluğu Doldurmak 191
Böyle Söyledi Habip 83
Bu Aşk Fazla Sürmez 187
Bu Bir Kapı 232
Buğu 88
Buhar 89
Bûka Baranê 84
Bukalemunun Rengi 176
Büyük Umutlar 178
Bwakaw 130
C Camille Claudel, 1915 41
Can Ateşi 39
Cennet: Aşk 169
Cennet: İnanç 170
Cennet: Umut 170
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Cennette Savaş 201
Ceset 212

Hipnozcu 175
Hisar Kısa Film 88, 89

Ç Çatışmadan Sonra 128
Çocuk Pozu 128
Çocuklarım 192

İ İçimdeki Çember 78
İftira Ağı 114
İhanet Oyunları 117
İki Arkadaş 206
İnanmaktan Vazgeçme 155
İnşaat Var 228
İnşallah 56
İp 152
İşkenceyi Gördük 85
İşgal 230

D Dekameron 220
Derin Nefes Al 89
Derin Sular 127
Devir 76
Disconnect 107
Dom 89
Dörtlü 124
Dünya Bizim Değil 57
E Elveda İstanbul 86
Erkek Aklı 184
Evdeki Yabancılar 79
Evicko 89
Eyvah 185
F F Tipi Film 54
Fecîra 82
Fidye 143
Fransa Günlüğü 112
G Garip Turistler 188
Garod 84
Gebo ve Gölge 111
Geceyarısından Önce 106
Geçmiş Zaman Elbiseleri 216
Gizem 134
Gizli Kimya 165
Gizli Topluluk 231
Goltzius ve Pelikan Kumpanyası 113
Göç 146
Gördüğüne İnan 113
Görevimiz Lars 158
Gravity Hill Haber Filmi No.5 228
Gurbet Pastası 81
Gülen Adam 174
Gün Doğarken 115
Güreş ve Aşk 112
Güvenlik Sonra Gelir 218
H Hala 89
Halat 171
Hamallar 138
Hanende Melek 216
Hannah Arendt 118
Hayallerin Ötesinde 124
Hayatboyu 48, 73
Henüz Bir Şey Görmediniz 116
Her Şey O Kadar Sessiz Ki 45
Herkes Ölecek 211

J Japonya 201
Jiseul 61
K Kalbimdeki Işık 125
Kalbimin Efendisi 92
Kaliforniya Rüyası 230
Kapital 104
Karakuş 138
Karanlıktan Aydınlığa 200
Karnaval 72
Karşımdaki Gece 220
Katil 179
Kayıp Umutlar 108
Kelebeğin Rüyası 42, 71
Kesişen Hayatlar 58
Kirikou ve Erkeklerle Kadınlar 206
Kirli Kan 222
Kollarımda Kal 176
Kon-Tiki 131
Köksüz 68
Kule 227
Kuleli Ev 46
Kurt Çocuk 145
Kuru Gürültü 179
Kuş Yemi Yiyen Oğlan 168
Kutsal Dörtlü 186
Kuzeye Giden Yol 187
Küçük Şeyler 195
Küf 55
Küpeli 89
L Lanetli Kan 102
Leviathan 153
Liderin Gülüşü 151
Lizbon’a Gece Treni 174
Lucia’dan Sonra 140
M Madonna Ağlıyor 157
Makao’yu Son Gördüğümde 169
Malları Ver 143
Marina Abramoviç’in Yaşamı ve
Ölümü 154
Mavi Ring 80

Max 203
Maya 89
Mekong Hotel 51
Montreuil Kraliçesi 183
Mutlu Noeller Bay Lawrence 219
Müphem 89
Müthiş Bir Tren 217
N Ne Yaptın Richard? 38
Neredesin Süpermen? 142
Nur 140
O Ot 82
Oyuncu 79
Oyuncu Seçimi 155
Ö Öğrenci 47
Ölme 195
Ölü Avrupa 44
Ölü ve Mutlu 129
Ölümcül Yardım 159
Ölümün Alfabesi 211
Özür Dilerim 67
P Perde 49
R Radyo Evi 160
Renoir 122
Roket 59
Roman Polanski:
İstenmeyen Adam 162
Rüzgarlar 77
S Sabır Taşı 62
Saç 232
Sadece Aşk 101
Saksı Olmanın Faydaları
Saldırı 40
Salyangozlar ve İnsanlar
Sanatçı ve Modeli 133
Sapphires, The 183
Sapığın İdeoloji Rehberi
Saroyan Ülkesi 70
Savaşın Tanıkları 86
Saygın Bir Aile 137
Sazlık 218
Sen Aydınlatırsın Geceyi
Seni Gördüğümde 142
Sessiz Işık 200
Sıkıştırma 230
Silikon Gelin 166
Sislerin İçinde 177
Soğuk 75
Son 144
Son Konser 50
Sound City 157
Starlet 190
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T Tanrı Amerika’yı Korusun 166
Tarihi Şehir Merkezi 123
Taşkafa, Bir Sokak Hikâyesi 87
Telekız 192
Tim Buckley’den Sevgilerle 121
Toprağa Uzanan Eller 78
Traviata ve Biz 152
Tutsaklar 202
U Uvertür 80
Uyum Dersleri 137
Uyuyan Güzel 110
Uzun Hikâye 77
Ü Üstümüzden Geçti Bulut 89
V Vecide 190
Vesikalı Yarim 97
Villegas 146
W Wasseypur Çeteleri 125, 126
Y Yabancılar Dışarı 226
Yarım Kalan Hayat 43
Yarım Kalan Şarkı 133
Yarın 229
Yasak Aşk 104
Ye Uyu Öl 193
Yok Edici Melek 233
Yolların Prensi 105
Yolun Başında 87
Yozgat Blues 69
Yük 167
Z Zemo 83
Zeytin 130
Zıt Kardeşler 184
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0-9 7 Boxes 127
A A Few Hours of Spring 122
A Glimpse Inside the Mind of
Charles Swan III 184
A Hijacking 143
A Late Quartet 50
A Long Story 77
A Monkey On My Shoulder 176
A Respectable Family 137
A Suicide 217
A Terrific Train 217
A Werewolf Boy 145
A World Not Ours 57
ABCs of Death, The 211
Actor, The 79
Adieu Istanbul 86
After Lucia 140
After the Battle 128
Alyah 146
An Episode in the Life of
an Iron Picker 63
Artist and the Model, The 133
At Any Price 121
Attack, The 40
B Balkan Spirit 161
Battle in Heaven 201
Becoming Traviata 152
Before Midnight 106
Beginnings 87
Bekas 142
Blackbird 138
Blue Van, The 80
Bob Wilson’s Life and Death of
Marina Abramovic 154
Body, The 212
Boy Eating the Bird’s Food 168
Bûka Baranê 84
Butterfly’s Dream, The 42, 71
Bwakaw 130
Byzantium 105
C C’est une hek 232
California Dreaming 230
Call Girl 192
Camille Claudel, 1915 41
Capital 104
Casting by 155
Caught in the Web 114
Child’s Pose 128
Chronicle of a Summer 226
Circle Within, The 78
Circles 58
Closed Curtain 49
Cloud Has Passed Over Us, The 89
Cold 75

Color of the Chameleon, The 176
Cycle, The 76
D Dammi i colori 227
Dark Blood 222
Dead Europe 44
Dead Man and
Being Happy, The 129
Dear Eva 89
Decameron 220
Deep, The 127
Disconnect 107
Dom 89
Don’t Stop Believin’:
Everyman’s Journey 155
Don’t Touch the White Woman 233
Dormant Beauty 110
Dresses of Times Past 216
E Eat Sleep Die 193
Epilogue 144
Ernest & Célestine 206
Everyday Objects 195
Exterminating Angel, The 233
F F Type Film 54
Fatal Assistance 159
Fecîra 82
Fifth Season, The 165
Fill the Void 191
Final Cut – Ladies and Gentlemen 51
Foreigners Out! Schlingensief’s
Container 226
Forgive Me 67
Foxfire 39
Free Radicals: A History of
Experimental Film 154
G Gangs of Wasseypur 125, 126
Gatekeepers, The 159
Gebo and the Shadow 111
Gimme the Loot 143
Ginger & Rosa 194
God Bless America 166
Gofer 141
Goltzius and the
Pelican Company 113
Gone Fishing 116
Grass 82
Gravity Hill Newsreel No.5 228
Great Expectations 178
Greetings from Tim Buckley 121
H Hair 232
Hannah Arendt 118
Harmony Lessons 137
Hisar Short Film 88, 89
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Historic Centre 123
Holy Quaternity, The 186
House With a Turret 46
Hunger, The 221
Hypnotist, The 175
I I Give It a Year 187
I Loved a Turk 92
I’m So Excited 101
Iceman, The 179
Ill Manors 139
Imagine 124
In the Fog 177
In the House 107
In the Name of 131
Inch’Allah 56
It’s All So Quiet 45
J Japan 201
Jiseul 61
Journal De France 112
Journey of the Cake 81
K Karnaval 72
King of the Cotton 78
Kirikou and the Men and
the Women 206
Kon-Tiki 131
Küpeli 89
L La Maison de la Radio 160
La Sirga 171
Last Time I Saw Macao, The 169
Le Grand Soir 184
Leviathan 153
Lifelong 48, 73
Longing 84
Love Battles 112
Love is All You Need 101
M Mai Morire 195
Man Who Laughs, The 174
Master of My Heart 92
Max 203
Mea Maxima Culpa 157
Mechanical Bride, The 166
Mekong Hotel 51
Melek the Singer 216
Merry Christmas Mr. Lawrence 218
Mission to Lars 158
Mold 55
Moon Man 207
More Than Honey 158
Much Ado About Nothing 179
My Mother’s Compass 85
My Prostitute Love 97
Mystery 134

film dizini
ındex of fılms

N Nairobi Half Life 43
Night Across the Street 220
Night Train to Lisbon 174
No One Lives 211
Nobody’s Home 68
Noor 140
O Of Snails and Men 186
Oh Boy 185
Oh, Beautiful Istanbul 93, 231
One Night 60
Once Upon a Time 89
Our Children 192
Overture 80
P Paradise: Faith 170
Paradise: Hope 170
Paradise: Love 169
Paternal Aunt, The 89
Patience Stone, The 62
Peddlers 138
Perks of Being a Wallflower, The 102
Pervert’s Guide to Ideology, The 156
Place Beyond the Pines, The 103
Post Tenebras Lux 200
Prince Avalanche 105
Prisoners 202
Promised Land 108
Q Quartet 124
Queen of Montreuil 183
R Reeds 218
Renoir 122
Road North 187
Rocket, The 59
Roman Polanski: Odd Man Out 162
S Safety Last! 218
Sapphires, The 183
Saroyanland 70
Searching for Sugar Man 151
Secta 231
Sightseers 188
Silent Light 200
Smile of the Leader, The 151
Something in the Air 110
Song For Marion 133
Sound City 157
Spirit of ‘45, The 114
Spoils- Extraordinary Harvest 229
Squeeze 230
Starlet 190
State 194 161
Steam 88
Stoker 102
Strangers in the House 79

Student 47
Suspension of Disbelief 113
T Take, The 230
Take a Deep Breath 89
Taşkafa, Stories from the Street 87
Teddy Bear 145
Thérèse Desqueyroux 193
Thou Gild’st the Even 74
Thus Spoke Habip 83
Tightrope, The 152
Tomorrow 229
Touch of the Light 125
Tower, The: A Songspiel 227
Tricked 117
Two Mothers 104
U Upstream Color 165
Villegas 146
V Vague 89
Vanished into Blue 89
W Wadjda 190
We Have Seen Torture 85
Weight, The 167
What Maisie Knew 177
What Richard Did 38
When Day Breaks 115
When I Saw You 142
White Elephant 132
White Epilepsy 167
Winds 77
Witnesses of the War, The 86
Work in Progress 228
Y You Ain’t Seen Nothin’ Yet! 116
Yozgat Blues 69
Z Zaytoun 130
Zemo 83
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Istanbul Film Festival Director
azize tan
İstanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
bige örer
İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
leman yılmaz
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin
İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
deniz ova

semih kaplanoğlu
esin küçüktepepınar
zeynep özbatur atakan
Uluslararası İlişkiler
International Correspondent
edna fainaru
Türkiye Belgeselleri Danışma Kurulu
Advisory Committee for Turkish
Documentaries
berke baş
elif ergezen
alisa lebow
Köprüde Buluşmalar Danışma Kurulu
Meetings on the Bridge Advisory
Committee
ahmet boyacıoğlu
sevil demirci
ısabelle fauvel
yamaç okur
tobıas pausınger

Direktör Yardımcısı Assistant Director
kerem ayan
Koordinatörler Coordinators
nuray muştu
bulgu öztürk
yusuf pinhas
Film Festivali Asistanı
Film Festival Assistant
nagehan uskan
Konuk Ağırlama Hospitality
nil perçinler
günseli birol
Elektronik Altyazı Koordinasyonu
Electronic Subtitling Coordination
nermin saatçioğlu
Elektronik Altyazı Asistanı
Electronic Subtitling Assistant
melek memiş
Elektronik Altyazı Redaktör
Ekibi Electronic Subtitling Editors
aslı takanay
ışıl kocabay
dilek çetinkaya
Stajyer Intern
ani çalış
Film Kopya Kontrol
Film Technical Control
gökhan pamukçu
gülay taçar
tolga taçar
KÖPRÜDE BULUŞMALAR
MEETINGS ON THE BRIDGE
gülin üstün (Yönetici Head of)

Salon İKSV Direktörü
Salon İKSV Director
bengi ünsal

Koordinatörler Coordinators
tuğçe taçkın
tobıas pausınger

İKSV Tasarım Mağazası Direktörü
İKSV Design Store Director
aylin kutnay

Asistan Assistant
beste yamalıoğlu

Yönetici Asistanı
Executive Assistant
mukadder bico

Stajyerler Interns
öykü altunbaş
buse halıcıoğlu
eray yıldız
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MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör Director
ayşe bulutgil

Koordinatörler
Coordinators
yasemin çavuşoğlu
zeynep pekgöz
aslı yurdanur

Koordinatörler
Coordinators
berna özdemir
özlem bekiroğlu
elif obdan (Uluslararası Basın
International Press)
Medya İlişkileri Sorumlusu
Media Relations Associate
kıvanç gökmen
Medya Görsel Arşiv Asistanı
Media Visual Archives Assistant
mehmet mungan
Asistanlar
Assistants
ayşen gürkan
melike kuru (Uluslararası Basın
International Press)
Arşiv Fotoğrafları
Archives Photos
muammer yanmaz
ılgın erarslan yanmaz
mahmut ceylan
ali güler
Video Çekimleri
Video Recordings
hamit çakır
murat çakır
Festival Muhabirleri
Festival Reporters
ceyda aşar
esra çimencioğlu
nihan katipoğlu
İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Yönetici Manager
selçuk metin
Asistan Assistant
ışınay gönülalan

Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Associates
zeynep karaman
ezgi yılmaz
Asistan
Assistant
gözde koca

Kurumsal Satış Sorumlusu
Corporate Sales Representative
bengi doralp
Dijital Medya Sorumlusu
Digital Media Associate
emre erbirer
CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Yönetici Manager
didem ermiş

PAZARLAMA
MARKETING
Direktör Director
tuba tortop
Direktör Yardımcısı
Assistant Director
eda soydan sevim
İletişim Planlama Koordinatörü
Communications Planning Coordinator
irem akev uluç
Pazarlama Sorumlusu
Marketing Associate
azak kubalı
Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
Tulip Card Membership Programme
Manager
dilan beyhan

Editörler Editors
cüneyt tabanoğlu
ceren yartan
Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir
Grafiker
Graphic Designer
polin kuyumciyan
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
sezen özgür

MALİ İŞLER
FINANCE
Yöneticiler Managers
ahmet buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)
hasan alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)
başak sucu yıldız (Finans Finance)
Muhasebe
Accountants
emine töre
figen kıyıcı
kadir altoprak

İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION
Direktör Director
semin aksoy
İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
seda yücesoy çakıroğlu
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION &
RECORDS CENTRE

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
kadir ayyıldız

Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants
elif yüce
yıldız lale yıldırım

Sorumlu Associate
esra çankaya

Danışma Görevlileri
Reception Officers
şeyma arslan
nilay kartal

Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi
Ticket Sales Operations Manager
sinem yayla

PRODÜKSİYON
PRODUCTION

Depo Sorumluları
Shopkeepers
muzaffer sayan
kadir gelmen

Satış Operasyonları Asistanı
Sales Operations Assistant
hülya tarlan
Bilet Satış Asistanı
Ticket Sales Assistant
ercan kaya
Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
barış atasoy

Yönetici Manager
umut kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
gökhan urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı
Saha Asistanı Field Assistant
nihat karakaya

Yardımcı Hizmetler
Services
azmi aksun
özden atukeren
hatice bayman
aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit
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KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
CULTURAL POLICY DEVELOPMENT
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECTS
Koordinatör Coordinator
özlem ece

İKSV TASARIM MAĞAZASI
İKSV DESIGN STORE
Direktör Director
aylin kutnay
Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
esra üstündağ
Mağaza Sorumlusu
Store Supervisor
duygu küçüktomurcuk
Satış Sorumlusu
Sales Representative
şenay savut

SALON
SALON
Direktör Director
bengi ünsal
Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
egemen eti
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
aslıhan tuna
Ses Mühendisi
Sound Engineer
can yurttagül
Işık Tasarımcısı
Light Designer
celil göde
Sahne Amiri
Stage Manager
sinan özçelik
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Festival Kataloğu

Festival Afişi

Festival Catalogue

Festival Poster

baskıya hazırlayanlar edıtors

Nuri Bilge Ceylan’ın elyazısı ve

Nuray Muştu & Yusuf Pinhas

“babam için” serisinden “uykusuz gece”

editör yardımcısı assıstant edıtor
Nihan Katipoğlu
malzeme koordinasyonu

fotoğrafı ile Bülent Erkmen’in tasarımı.
handwrıtıng and the “sleepless nıght”
photograph from “for my father” serıes by

Nuri Bilge Ceylan, desıgn by Bülent Erkmen

materıal coordınatıon

Bulgu Öztürk & Nagehan Uskan

Festival Tanıtım Filmi

çeviri translatıon

Festival Promotial Film

Melda Bağdatlı

HEP İletişim

Mehmet Zeki Giritli

'E\CEÖDCĉÖNÖQNOCM
MNVTXGUCPCVC
FGUVGMQNOCMVÖT
'E\CEÖDCĉÖJGTDKTnCNÖĉCPÖ[NC
VCO[ÖNFÖTĆ-58fPE5RQPUQTW

Cenk Kurt
Yusuf Pinhas
Bahar Ulukan
türkçe düzelti turkısh proofreadıng
Nihal Boztekin
kapak cover
Nuri Bilge Ceylan,
Bülent Erkmen
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
Ofset Yapımevi
Şair Sok. No: 4 Çağlayan Mahallesi
Kağıthane 34410 İstanbul
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