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Bu yıl 33’üncüsünü
gerçekleştirdiğimiz İstanbul Film
Festivali yine nitelikli bir programla,
dünyanın önde gelen festivallerinde
ödül kazanmış filmleri, Türkiye
sinemasının en iyi örneklerini ve
usta yönetmenlerin son filmlerini
beyazperdeye taşıyor. Özellikle
80’li yıllar ve sonrasında bir kuşak
sinemacının yetişmesine vesile olan
İstanbul Film Festivali, desteklediği
yerli yapımlar, dünya festivalleriyle
kurduğu kalıcı ilişkiler ve genç
sinemacılara sağladığı teşvik ile
yalnızca ülkemizde değil, dünyada
da saygın bir yer edindi. Festival,
gelecekte de sinemamızı tanıtma ve
geliştirme misyonunu sürdürecek.

The 33rd Istanbul Film Festival offers
another outstanding program this year
comprising award-winning productions
from the world’s foremost festivals,
exemplary Turkish films and the latest
work of master directors. Particularly
since the 1980s, the Istanbul Film
Festival has helped to nurture a whole
new generation of filmmakers in Turkey,
earning it the respect of filmmakers
everywhere for its unwavering
support of local production, long-term
relationships with global festivals, and
incentives for young filmmakers. In the
years ahead, the Festival will continue
to pursue its mission of advancing
cinematography in Turkey and
promoting Turkish films abroad.

2014’te 100. yılını kutlayan ve
son dönemde dünya çapında
kazandığı başarılarla isminden
söz ettiren Türkiye sinemasına
festivalimizin yaptığı katkılardan
övünç duyuyoruz. Bu yıla özel
olarak, sinemamızın yapıtaşlarından
oluşan bir seçki sinemaseverlerin
beğenisine sunulacak. “Bu İkiliye
Dikkat” adlı bölüm, konu, dönem
ve tema itibarıyla paralellik taşıyan
ve Türkiye sinema tarihinde bir yer
edinmiş filmleri birbirleriyle diyalog
içerisinde bir araya getiriyor.
Ayrı bir bölümde ise Balkanlar’ın
ilk kameramanları olarak kabul
edilen Manaki kardeşlerin restore
edilen ve bir görsel belge niteliği
taşıyan filmlerinin tamamı yer
alıyor. İstanbul Film Festivali’nin,
zengin programının yanı sıra,
söyleşiler, paneller, sinema dersleri
ve atölyeleri ile sinemaseverler ve
film endüstrisi için bir buluşma
noktası ve etkileşim merkezi olmayı
sürdürmesini ümit ediyoruz.

We are proud of the contributions that
our Festival has made over the years to
Turkish cinema, which is celebrating
its 100th anniversary this year amidst
growing international appreciation of its
achievements. For the occasion, we have
prepared a special programme entitled
“What a Pair,” that aims to establish a
“dialogue” between milestone works
of Turkish cinematographic history
that have similar topics, periods and
themes. Another special programme
features the entire oeuvre of the Manaki
brothers, considered to be the first
cinematographers of the Balkans. These
carefully restored films represent visual
documentaries of their times. Through
this rich variety of films, as well as
talks, panel discussions, master classes
and workshops, we hope the Istanbul
Film Festival will continue to provide a
platform for encounter and interaction
between film enthusiasts and the
industry.

Bir festival sezonuna daha başlarken,
emekleriyle festivali hayata
geçirmemizi sağlayan dostlarımıza,
destekçimiz olan kurum ve
kuruluşlara ve heyecanlarıyla
festivalin tüm renklerini bizlerle
paylaşan değerli izleyicilerimize en
içten teşekkürlerimi sunuyorum.

As we start a new festival season,
I would like to express my heartfelt
appreciation to all the friends and
colleagues whose hard work and
dedication make these festivals
possible, to the institutions that
provide invaluable support, and to our
distinguished audience for sharing their
excitement with us and enriching the
Festival.
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festival direktörü
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2013 yılında Türkiye’de çok büyük
değişiklikler oldu. Hepimiz için
öğretici bir süreçti. Düşünce ve
ifade özgürlüğü talebi, kendi
yaşamı üzerinde söz sahibi olma
isteği, yaşadığımız çevreyi koruma
güdüsü, asla bir araya gelmeyeceğini
düşündüğümüz kesimleri
buluşturdu. Bu sürecin sinemayı
etkilememesi düşünülemezdi.
Filmler çekildi, çekilmeye devam
edecek. LGBT hareketi büyük güçle
sesini duyurdu ve Türkiye tarihinin
en güzel sloganlarından biri doğdu
böylece: “Neredesin Aşkım?” Biz
de yeni bir bölümle onlara selam
ediyoruz. Aşkın ne yaşı ne de
cinsiyeti olmaz diyerek.
Geçen yıl öğrendiklerimiz yüzüncü
yılını kutlayan sinemamıza da ışık
tutacak hatta dönüştürecektir diye
umuyorum. Bir yüzyılda kat ettiğimiz
yol ne kadar büyükse, kat etmemiz
gereken yol da bir o kadar uzun
görünüyor. Filmlerin yasaklanmadığı,
sinemaların yıkılmadığı, dağıtım
ağının tekelleşmediği, Türkiye’de
sinemayı her anlamıyla destekleyen
bir sinema enstitüsünün
kurulabildiği gün, şu anda geldiğimiz
noktadan daha ileri gitmek mümkün
olacaktır. İstanbul Film Festivali’nin
bu yolda bir kılavuz olma çabası
devam edecek. Geçtiğimiz yıl
öğrendiklerimizden feyz alarak.

2013 was a landmark for Turkey;
all those drastic changes opened
us to new thoughts and new
experiences. The will to freedom
of speech, the wish to determine
one’s own fate and to protect
one’s own environment united
all those different social groups
that we used to think could never
come together. It was impossible
for cinema to remain immune to
all these events. Many films were
shot, and many new ones will be
shot. Also the LGBT movement
became prominent, and hence one
of the most beautiful slogans of the
Turkish history was born: “Where
are you, my love?” We honour the
movement in a new film section
emphasising that love knows
neither age nor gender.
I believe that all our experience
acquired last year will shed light on,
and even transform our cinema that
celebrates its centenary. If we have
already come a long way in these
hundred years, we still seem to
have a very long way to go. We will
be able to proceed much further
when films are banned no more,
movie theatres are not destroyed,
distribution network is not
monopolised, and a film institute
is established to support in every
way the art of cinema in Turkey.
Istanbul Film Festival will continue
to try to lead the way to this end,
always referring back to last year’s
unique experiences.
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HAKAN BİNBAŞGİL
genel müdür
akbank
33. İstanbul Film Festivali
Sponsoru
ceo
akbank
Sponsor of
the 33rd Istanbul Film Festival

Değerli Sinemaseverler,

Dear Fellow Cinephiles,

Her yıl artan bir heyecanla
beklediğimiz İstanbul Film
Festivali’nin 33.’süne ulaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

We are very happy to welcome the
long-awaited 33rd Istanbul Film
Festival.

Akbank olarak, her geçen yıl daha
büyüyen, saygınlığını ve prestijini
artıran İstanbul Film Festivali’nin
on yıldır bir parçası olmaktan ve
festivali desteklemekten onur
duyuyoruz.
İKSV tarafından düzenlenen bu
benzersiz festival bir kez daha
sinemaseverleri beyazperdenin
büyüsüyle buluşturacak. Festival,
usta yönetmenler, seminerler, özel
gösterimlerin yanı sıra, iki yüzü
aşkın seçkin filmle bizleri farklı
dünyalara götürecek.

At Akbank, we have remained
proud partners and supporters of
the Istanbul Film Festival for the
past 10 years, during which time
the event has grown in prestige and
reputation.
Organized by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts,
this unrivalled festival will once
again unite cinephiles with the
magic of the silver screen. Along
with over 200 films, the festival will
offer film-lovers the chance to visit
unique worlds through seminars,
master directors and special
screenings.

İstanbul Film Festivali’nin
33.’sünü kutlarken, bir asrı geride
bırakan Türk sinemasının ulaştığı
başarılar da hepimiz için bir gurur
kaynağı. Bu vesileyle, yürekten
sevdiğimiz sinemayı hayatımıza
katan, beyazperdenin bugünlere
gelmesinde emeği bulunan tüm
sinema emekçilerine sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz.

As we celebrate the 33rd Istanbul
Film Festival, we also take pride in
the success of Turkish Cinema as it
commemorates its centenary.
We would like to offer our gratitude
to all veteran workers of cinema,
who have made the seventh art a
part of our lives and contributed to
its constant improvement.

Tüm sinemaseverlere iyi seyirler
diliyorum.

It is my sincere wish that you enjoy
the show.

yaşam boyu başarı ve
sinema onur ödülleri
lıfetıme achıevement and
cınema honorary awards
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andrzej wajda

UMUR BUGAY

POLONYA EKOLÜNÜN MİMARI

▪▪  Umur Bugay! Adını söylediğim an

▪▪  Modern Polonya sinemasının babası

Andrzej Wajda (1926), daha çok kendi
kontrolleri dışındaki toplumsal veya
siyasal olayların kıskacına yakalanmış
insanların açmazını aktarır. Polonya’da
yeni bir kültürel ve siyasal iklim
yaratılmasına katkıda bulunan Wajda,
İkinci Dünya Savaşı’nda, Katyn katliamı sırasında öldürülen bir süvari subayının
oğluydu. Henüz 16 yaşındayken Direniş’e katıldı. Savaş bitince Krakow’da güzel
sanatlar okudu, sonra da Lodz Sinema Okulu’na gitti. Pokolenie / Bir Kuşak adlı
ilk filmiyle (1954) başlayıp Varşova Ayaklanması hakkında yapılan ilk film Canal /
Kanal ile (1956) devam eden ve başyapıtı Popiół i diament / Küller ve Elmas ile (1958)
tamamlanan üçlemesi, savaşın yol açtığı toplumsal ve psikolojik acıları anlatır. Aynı
zamanda kurucusu olduğu Polonya ekolünü de başlatır.
▪▪  Yönetmen meşhur üçlemesiyle yalnızca Polonya ekolünü başlatmakla kalmadı,
ilk kez diğer ülkelerin seyircilerine de ulaştı. 1970’ler başında ise, kendi film birimi
“X”i kurdu. Agnieszka Holland ve Ryszard Bugajski’nin de aralarında olduğu genç
sinemacıları çevresine topladı. Siyasi olarak “zor” sayılan projeleri hayata geçirmek
için kendi uluslararası saygınlığından yararlandı. 2000’de de, sayıları 35’i aşan
filmleri için bir Onur Oscar’ına layık bulundu.
▪▪Wajda, bu üçlemenin ardından bir başkasını da gerçekleştirdi. Man of Marble
Mermer Adam’da (1977) ve daha sonra Man of Iron / Demir Adam’da (1980),
ülkesinde gitgide yükselen huzursuzluğu yansıttı, açıkça Dayanışma’yı destekledi.
“Adam” serisinin son filmi ise, festivalde de gösterilecek Walesa Man of Hope oldu ve
bu filmle Yabancı Dilde En İyi Film dalında beşinci kez Oscar’a aday gösterildi.
Sevin Okyay
THE ARCHITECT OF THE POLISH SCHOOL
▪▪The father of modern Polish cinema, Andrzej Wajda (1926) usually narrates the

predicaments of people who are caught in the grip of societal and political events
over which they don’t have control. Wajda, who contributed in the creation of a
new cultural and political climate in Poland, was born to a cavalry officer who got
killed during the Katyn massacre. He joined the Resistance when he was just 16.
After the war, he studied fine arts in Krakow and attended to Lódz Film School. His
trilogy of films, which started with his first feature Pokolenie / A generation (1954),
continued with the first film ever made about the Warsaw Uprising Kanal (1956)
and completed with his masterpiece Popiól i diament / Ashes and Diamonds (1958),
depicts the social and psychological pains caused by war. It also marks the start of
Polish school in film which he established. The director not only started the Polish
school with his famous trilogy, but also reached audiences in other countries. In
early ‘70s, he founded his own production unit “Unit X”. He aligned himself with
young directors like Agnieszka Holland and Ryszard Bugajski. He took advantage
of his international prestige to realize projects that were considered politically
“difficult”. He received an Honorary Oscar in 2000, for his more than 35 films.
▪▪Wajda made another trilogy. In Man of Marble (1977) and Man of Iron (1980) he
documented the increasing social unrest in his country and openly supported the
Solidarity. The last film in his trilogy, Walesa Man of Hope, which will be screened
at this year’s festival, brought him a fifth Oscar nomination in the Best Foreign
Language Film category.
Sevin Okyay
Fotoğraf Photo © Lukasz Ostalski / East News

gözümün önüne güleç yüzü, ince,
zarif, hoş esprileriyle sohbetleri gelir ve
gülümserim.
▪▪  1960’lı yıllarında ortalarında Zeki
Ökten tanıştırmıştı bizi. O zamanlar
daha çok tiyatroyla ilgiliydi. Atıf
Yılmaz’ın Deli Yusuf senaryosuyla
başlayan, daha sonra Düttürü Dünya, Yoksul ile devam eden arkadaşlığımız,
dostluğa dönüştü.
▪▪Umur aslında çok da velut (üretken). Tiyatro yazarı, yönetmeni, oyuncusu; kitap
ve dergilerde yazıları yayımlanan bir edebiyatçı; elliye yakın filmde imzası olan bir
senarist; yine, bugüne kadar belki de rekoru kırılmamış olan TRT dizisi Bizimkiler’in
(465 bölüm, 14 yıl) senaristi, yapımcısı. Bu kadar yıl boyunca, bu sevilen dizinin
kadrosunu bir arada tutabildi; yine aynı dizi aracılığıyla, büyük çoğunluğu Ankara
kökenli olan tiyatro sanatçılarını İstanbul’a, sanat hayatımıza kazandırdı.
▪▪Meslekteki kazanımlarını çalışma arkadaşlarıyla paylaşmasını bilen, büyüğünü
sayıp küçüğünü seven bir meslektaşım ve arkadaşım olarak bu ödülü alması beni
onun kadar mutlu ediyor.
Şeref Gür
▪▪Umur Bugay! When I say his name, his cheerful face, his refined, elegant wit,

and his agreeable conversations come to my mind, and I smile.
▪▪We were introduced by Zeki Ökten in the 1960s. At the time, he was concentrated
on the theatre. Our friendship which has started with the screenplay for Atıf
Yılmaz’s Deli Yusuf, and continued with Düttürü Dünya and Yoksul is still going on
strong.
▪▪Umur is very prolific. He has been a writer, director and actor in the theatre–a
man of literature, author, magazine writer, screenwriter of close to 50 films and a
record holder in Turkish TV as the writer and producer of 465 episodes of TRT’s
14-season running Bizimkiler, which he produced through his Bugay Film. He
managed to keep all of his team together for many years on this popular show and
discovered new actors; brought in stage actors from Ankara to Istanbul, to our
cinema, to our cultural lives.
▪▪Umur Bugay has always shared what he gained in the industry with his
colleagues, been respectful to his predecessors and loving to newcomers, and as his
friend, I’m as happy as he is for receiving this award.
Şeref Gür
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SEVDA FERDAĞ

marIn karmItz

▪▪  Star olmak onun hiç umurunda

▪▪  Sinemayı hayatının odak noktasına

olmadı... ama izleyici, halk, onu star
olarak belleğinde özel bir yere kaydetti.
Sevda’yı 70’li yıllardan beri tanırım
ve onun ne kadar mütevazı ve onurlu
bir yaşam sürdüğünü çok yakından
izliyorum. Hep özgür olmak, özgür
yaşamak onun için çok önemlidir ve bu
nedenle asla ödün vermez. Yeri geldiğinde hayır demeyi çok iyi bilir.
▪▪Halit Refiğ onu ilk tanıdığı günün ardından şöyle der: “Donanma gibi kadın...”
Sevda’nın doğallığından etkilenir ve Gurbet Kuşları filminde çok önem verdiği Maraşlı
Naciye rolünü ona verir. Sinema kariyerinde Gurbet Kuşları Sevda için bir dönüm
noktası olmuştur. Türk filmlerine ilginin azaldığı dönemde şarkıcılığı da dener.
Tutkuludur; sahne çalışmaları sırasında başka iş yapmaz, müzik dersleri alır ve bu işi
de en iyi şekilde yapmak ister. Ancak yüreğinde sinema vardır. Türk sinemasının usta
yönetmenlerinin neredeyse hepsiyle çalışmıştır. Yılmaz Güney’den Halit Refiğ’e, Atıf
Yılmaz’dan Metin Erksan’a, Ömer Kavur’dan Feyzi Tuna’ya… Türk sinemasının “altın
çağı” olarak kabul ettiğimiz 60’larda, yılda yirmi dört filmde çalışarak rekor kırmıştır.
Asi ve dik olmasına karşın kendini kabul ettirmiş ve yüz elli kadar filmde oynamıştır.
Ayrıca son yıllarda TV dizilerinde de yer almıştır. Bir zamanlar Nejat Uygur gibi bir
tiyatro ustasıyla da sahneyi paylaşmıştır.
▪▪Bir proje teklifi geldiğinde rolünden önce filmin yönetmenin kim olduğunu bilmek
ister. Onun için yönetmen, rolü kabul etmesinde çok önemli ve belirleyicidir. Ve
rolün gerektirdiği hiçbir sahneye itiraz etmez. Başlangıçta ona vamp kadın rolleri
yakıştırılsa da, o çok farklı karakterleri canlandırmış, kalıplaşmış rollerin oyuncusu
olmamıştır. On altı yaşında başladığı sinema serüveni hâlâ devam ediyor, kalıcı
olmayı başarabilmiş bir oyuncudur… O aykırı bir Sevda’dır…
Biket İlhan
▪▪Being a star was of no concern for her… She didn’t care for it, but in the minds of

the audience and the public she held a special place. I have known Sevda since the
‘70s, and been a close witness of the modest and proud life she has been leading.
Being and living free at all times is crucial for her and she never compromises that.
She knows when to say no. After their first encounter, Halit Refiğ had said of her:
“a fleet of a woman…” He was impressed with Sevda’s naturalness and had given
her the coveted role of Naciye of Maraş in his film Gurbet Kuşları / Birds of Foreign
Land. That was a career defining moment for Sevda.
▪▪During the period when there was little interest for Turkish films she tried her
hand at singing. She is passionate and thus refused to do another job in between
her stage work. But the fire of cinema never died down in her heart. She has worked
with almost all of the master directors of Turkish cinema; from Yılmaz Güney to
Halit Refiğ, from Atıf Yılmaz to Metin Erksan, from Ömer Kavur to Feyzi Tuna…
During the golden age of Turkish cinema in the ‘60s, she has broken a record by
working in 24 films in one year. Although she was rebellious and strong-headed,
she managed to get accepted, and starred in 150 films.
▪▪When she is offered a part she wants to know who the director is first. She
never objects to anything that the role demands. At first she was type casted
as a femme fatal, but she has managed to break out of that by playing widely
different characters. Her journey in cinema which she started when she was 16
still continues. She succeeded in being a long lasting actress… She is a dissonant
Sevda–an unusual love affair…
Biket İlhan

koyacak kadar seven ve filmleri
sinema salonunda izlemekten haz
eden bir eleştirmen, Marin Karmitz
adını duyar duymaz gözünün
önüne Godard’ın, Chabrol’un,
Alain Resnais’nin, Ripstein’ın,
Kieslowski’nin, Kiarostami’nin
filmlerini, Yılmaz Güney’in Duvar’ını getirir! “Marin Karmitz kimdir?” sorusuna
birden fazla taltif edici yanıt verilebilir, onun çokyönlü kişiliği dolayısıyla. Yönetmen,
yapımcı, dağıtımcı… Ancak “Hangi başarısı biriciktir?” sorusuna hiç duraksamadan
vereceğimiz yanıt “Sinema işletmeciliği kavramını değiştirdi” olacaktır. Marin
Karmitz, geniş bir kitleye hitap eden popüler filmler dışındaki yapımların da
gişe potansiyelini değerlendirerek sanat sineması dağıtımında öncü rol oynayan
kişi. Adının baş harflerini taşıyan şirketi MK2, bugün Paris’te toplam 65 salonlu,
12 sinemalık prestijli bir zincirin sahibi. Sinemada üretim ve dağıtımın her
alanında faaliyet gösteren bu güçlü ve saygın kişilik, sinema öğrenimini ülkenin
o dönemdeki en iyi sinema okulu IDHEC’te yaptı. Kameraman ve yapımcı olarak
çalıştı ve kısa filmler çekti. Bu filmleri dağıtıma sokamayınca yatırımcı olarak risk
almaya karar verdi. İşçi sınıfı sinemaya uyuşturulmaya gitmemeli; kaçış sinemasına
sığınmamalı düsturuyla Bastille semtinde ilk salonunu açtı. Sanat sinemasından
kastı ise “sansürsüz sinema”. Sinemanın bütün türleri ve tarzlarıyla izleyiciye eşit
koşullarda ulaşmasını sağlayan hamilerinden biri Marin Karmitz. O olmasa sanat
sineması/sansürsüz sinema nasıl dağıtılırdı, arthouse’lar bulunmasa izleyici bu
filmlere nasıl ulaşırdı diye durup düşünmeli. Truffaut’suz bir sinema tarihi hayal
edemediğimiz gibi, Karmitz’siz bir sinema tarihi de hayal edemeyiz.
Alin Taşçıyan
▪▪Upon hearing Marin Karmitz’ name, a critic who puts cinema in the centre of
his/her life and loves to watch films in a movie theatre is immediately reminded
of the films of Godard, Chabrol, Resnais, Ripstein, Kieslowski, Kiarostami and
Yılmaz Güney’s The Wall. Thanks to his multi-faceted personality, the question
of “who is Marin Karmitz” can be replied with more than one gratifying answer.
A director, producer, distributor… But the reply to the question “which one of his
achievements is the dearest,” is singular: “He changed the concept of the business
of operating a film theatre in the world.” Marin Karmitz, who reclaimed the boxoffice potential of films outside of the popular, mainstream films, is a pioneer in arthouse film distribution. His company MK2, which carries his initials, is the owner
of a prestigious chain of 12 film theatres with a total of 65 screens. This powerful
and respected persona, who operates in every aspect of film production and
distribution, was educated at IDHEC–the best film school in France at the time. He
worked as a cameraman and a producer and made short films. When he couldn’t
get these films distributed, he decided to take risks as an investor. He opened his
first movie theatre in the Bastille neighbourhood with the motto “working classes
should not go to see films to be numbed by taking refuge in escapist films.” Marin
Karmitz is one of the patrons of cinema who helped it reach the audience in all its
genres and styles. One should think how art-house and uncensored films would be
distributed in France without him and how audiences would reach these films if
there were no art-house theatres in other countries which followed his example. We
cannot imagine a history of cinema without Karmitz, just as we cannot imagine it
without Truffaut.
Alin Taşçıyan
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ABDURRAHMAN
KESKİNER

Eşref Kolçak

▪▪  Apo Dayı ile ne zaman tanıştık, ne

zaman bunca yolu birlikte yürüdük,
gerçekten hatırlamak mümkün değil.
Onunla aynı yolları yürümek, dostluk
dolu masaları paylaşmak çok güzel bir
duygu. Hele hayatınızda böyle birinin
var olduğunu bilmek, anlatmakla da
olmaz. Onun için kendimi her zaman çok şanslı sayarım.
▪▪Yeşilçam bizler için nasıl bir baba ocağı, ana kucağı ise, Apo Dayı da o ailenin
büyük abilerindendir. Hiçbir kardeşinin ezilip sömürülmesine göz yummaz.
Mesela sektörden biri bir film çekmeye başlar, herhangi bir nedenden dolayı o film
yarım kalır veya filme başlama zorluğu yaşanır; Apo Dayı’nın kapısını tıklatması,
gözlerine bakması yeter. Bir sırrı paylaşır gibi sessizce sorar: “Gardaş, ne istiyorsan
söyle, elimizden geleni yaparız…” Yeter ki içinizdeki o insanı görsün, yüreğinizde
Yeşilçam’ın Y’sini fark etsin. Sektörümüzde sendika ve dernek kurma faaliyetlerinin
görünmez kahramanları vardır hep. “Emek mücadelesinin ne olduğunu iyi bilirim.
Sonuna kadar yanınızdayım, haberiniz olsun” diyenlerin başındadır Apo Dayı. Bunu
söyler ve sessizce kaybolup gider. Onun pohpoha, abartıya, alkışa ihtiyacı yoktur.
▪▪“Gidiyoruz gardaş” der ve kendinizi güzel bir sofranın başında bulursunuz. Bitmez
tükenmez masallar anlatır ama hepsi gerçek! Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i, Yılmaz
Güney’i anlatmaya doyamaz. En güzel son cümleyi her zaman o söyler: “Arkadaşlar,
umudumuzu yitirmeyelim, durun bakalım gün doğmadan neler doğar…” Ne zaman
eline güzel bir acı biber geçse ne yapar eder mutlaka onu bana ulaştırır: “Al gardaş,
bu çok güzel bir acı.” Ceplerimizi boşaltır, acılarımızı paylaşırız. Seninle paylaşmak
güzel be dayı, dilimiz yansın içimiz değil. Al dayı, ver dayı. Allah sana uzun ömür
versin, iyi ki varsın Apo Dayı…
Menderes Samancılar
▪▪It’s really impossible to remember when we met with Uncle Apo and traveled
those roads, shared the same friendly tables together. To have someone like him in
your life… it’s impossible to explain. That’s why I always considered myself lucky.
▪▪As Yeşilçam is a family home for us, Uncle Apo is an elder brother of that family.
He doesn’t tolerate any one of his brothers being hassled or exploited. Let’s say for
whatever reason the production for a film is halted or having difficulties to even
start. It’s enough to knock on Uncle Apo’s door and look him in the eyes. He quietly
asks as if sharing a secret: “Brother, tell me whatever you need. We’ll do the best we
can…” All it takes is that he sees the human in you and recognises the Y of Yeşilçam
in your heart. In our sector there have always been unseen heroes when it comes to
establishing a union or an association. Uncle Apo is always one of the first to say “I
know very well what labor struggle is. Know that I’m with you all the way.” And he
would quietly disappear. He doesn’t need flattery, hyperbole or applause.
▪▪He says “let’s go brother,” and you’ll find yourself sitting on a nicely prepared
table. He tells never-ending yarns, all of which are true! He never gets enough of
talking about Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney. At his tables, centuries
just flow by. He always says the best last words: “Friends, let’s not lose our hope.
Wait and see what the new day will bring…” Whenever he gets his hands on a good
hot pepper he manages to send it to me. “Here brother, this one is mighty hot”. We
empty our pockets and share our pain. It’s good to share with your uncle. Let our
tongues burn not our souls. I wish you a long life, thank God for you Uncle Apo…
Menderes Samancılar

▪▪  Sefası sürüldüğü kadar çilesi

de çekilmiş 60 yılı aşkın sanat
yaşamında sinemamızın en önemli
aktörlerinden birisi. 1949’da efsane
Cahide Sonku’yla oynadığı Fedakar
Ana adlı filmle başlayan ve 2000’deki
Güle Güle gibi günümüze ulaşan
filmlerle dolu, uzun ve sağlam
sinema kariyeri boyunca kendini istikrarla oyunculuğa adaması da önemli.
Dansçı olmasının oyunculukta yararını görmüştür mutlaka. Yeşilçam sokağının
tozunu da yuttu, 60’lı yılların jönü olarak baş tacı da edildi. Henüz 26 yaşında
oynadığı Affet Beni Allahım (1953) filmiyle anında star olduğu zaman herkes bu
ince uzun, belalı geçmişinden kurtulmaya çalışırken ayağı dolanan yakışıklı
genç adama hayran kalmıştı. Dönemin naif senaryoları gereği epey “namus”
kurtardı, avantür-dramlarda boy gösterdi, yeri geldi bolca dayak attı, dayak da
yedi ama hep “iyi yürekli adam” olarak seyircinin gözünde büyüdü. Bir Şoförün
Gizli Defteri’ndeki (1958) gibi sınıfsal farklar, hayat gailesi ve iki kadın arasında
perişan olan fakir ama onurlu adam karakteriyle çoktan halkın sevgilisi olmuştu.
Salon erkeği değildi ama takım elbiseyle de gayet zarif görünebilirdi (Kumpanya,
1958). Eline silahı aldığında tehditkâr (Kurşun Yağmuru, 1962), Kurtuluş Savaşı
yüzbaşısı olarak kararlı (Düşman Yolları Kesti, 1958), aile komedisinde bizden
biriydi (Ayşecik, Şeytan Çekici, 1960). Önemli yönetmenlerle çalıştı, bu arada
çok çalıştı, 200’e yakın filmde oynadı. Sinemadan kopmayan ve vazgeçilmez bir
karakter oyuncusu olan Kolçak’ı günümüzde de izlemek bir ayrıcalık.
Esin Küçüktepepınar
▪▪One of the most significant actors of Turkish cinema through 60 years of a film
career–enjoyed as much as suffered through... Starting with Fedakâr Ana (1949)
in which he shared the lead with the legendary Cahide Sonku, and up to Güle Güle
/ Raindrop (2000) he has consistently dedicated himself to acting, and his dancing
experience must have helped. He even trotted the Yeşilçam streets, he was at the
zenith in the 1960s as the jeune premier. When he was catapulted to stardom in
1953 with Affet Beni Allahım, he was just 26-years-old, making everyone admire
him–a tall, lanky, handsome young man who got himself in trouble while trying
to clear himself from his muddled past. As per the naive screenplays of the time,
he saved many people’s “honours,” was featured in adventure-dramas, at times
beaten up, sometimes beat people up, but has always been the audience sweetheart
as the “kind-hearted man.” He was already the beloved of masses with the poor but
dignified man torn between class differences, the struggle of life, and two women
in Bir Şoförün Gizli Defteri (1958). He was not a man of class, but he would look
stunning in a suit (Kumpanya, 1958); he would be threatening with a gun in his
hand (Kurşun Yağmuru,1962), determined as a military officer (Düşman Yolları
Kesti, 1958), one of us in the family comedy (Ayşecik, Şeytan Çekici, 1960). Like a
local Zorro, he would be in disguise and look great (Dağlar Bulutlu Efem, 1962). He
worked with significant directors, worked very hard and took part in close to 200
films. It is still a privilege to watch Eşref Kolçak as an essential character actor who
is still a part of cinema.
Esin Küçüktepepınar
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Attİla Özdemİroğlu

İrfan Tözüm

ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI

BİR KADIN YÖNETMENİ:
İRFAN TÖZÜM

▪▪  Kimi isimlerin önemini tam olarak

kavrayabilmek için, yaptıklarını
sıralamaktan çok, “Olmasalardı
neyimiz eksik kalırdı?” diye düşünmek
gerekir. Attila Özdemiroğlu da bu
isimlerden biri, hatta en başta geleni.
Gencecik bir yaşta müziğe başladığı
için, kariyeri neredeyse pop müziğimizle yaşıt. 60’ların o çok karışık, pop alanında
neredeyse hiçbir şeyin çok da net olmadığı zamanlarında, Özdemiroğlu ve
(başta Şanar Yurdatapan olmak üzere) arkadaşları, memlekete yeni ithal edilmiş
bir müziği “rastgele” değil, üzerinde ince ince düşünerek, deneyerek/sınayarak
yapmayı tercih etti ve bütün bunlar hem onların hem de onları örnek almayı tercih
edenlerin müzik yaşamını cennete çevirdi.
▪▪Attila Özdemiroğlu hem çok iyi bir müzisyendir, hem de mükemmel bir yaratıcı.
Hem bestelediği şarkıların yapısı tamamıyla sıra dışıdır, hem de bu şarkılara
giydirdiği altyapıların şekli/biçimi. Derin tecrübelerini, birlikte çalıştığı herkese
anlatmaya/aktarmaya gayret etmiştir… Özdemiroğlu olmasa müzik piyasamızda
böyle bir bakış açısı eksik olurdu işte; kolektif bir bakış açısı. Eksik kalacak isimler
de çoktur; başta Sezen Aksu, Nil Burak, Melike Demirağ ve İskender Doğan
olmak üzere, çok sayıda yıldız. Ve hiç şüphesiz eksik kalacak ya da en azından
güç kaybedecek filmler: Muhsin Bey, Arabesk, Ağır Roman, Anayurt Oteli, Teyzem...
Özdemiroğlu’nun filme yaptığı müzik olmasa, Teyzem’deki Müjde Ar’ın deliliğe
koşan derin melankolisi bu kadar aleni, bu kadar yürek dağlayıcı olabilir miydi? Çok
şey kazandık varlığıyla. Hâlâ da kazanıyoruz. Attila Özdemiroğlu müziğimiz için başlı
başına bir büyük ödüldür.
Naim Dilmener
A HERO OF OUR TIMES
▪▪In order to fully comprehend the importance of certain names, we have to
think as “what would we have lacked if they didn’t exist,” instead of listing their
accomplishments. Attilla Özdemiroğlu is one of those names.
▪▪Since he started music at a very early age, his career is coeval with our pop music.
In the tumultuous days of the 60s, when almost nothing was clearly defined in
pop, Özdemiroğlu and his friends (most prominently Şanar Yurdatapan) preferred
to make this newly imported music not randomly, but by meticulously thinking,
experimenting and testing, hence turning their musical lives, and of those who
chose to follow their example, into heaven.
▪▪Attilla Özdemiroğlu is a very accomplished musician and a brilliant creator.
The form of the songs he composed and the production he adorned them with are
extraordinary. He has always put in the effort to share his abundant experience with
anyone he worked with… Without him, our music market would have missed a
certain point of view–a collaborative point of view. Many names would be missing,
a long list of stars such as Sezen Aksu, Nil Burak, Melike Demirağ, and İskender
Doğan. In his absence, many songs like “Petrol”, “Firuze”, “Sevda”, and “Eskidendi
Çok Eskiden” would also be missing from our pop music catalogue. And
undoubtedly, films that would have been incomplete or less powerful: Muhsin Bey,
Arabesk, Ağır Roman, Anayurt Oteli / Motherland Hotel, Teyzem / My Aunt. Without
Özdemiroğlu’s score would Müjde Ar’s deep melancholia rapidly descending into
madness be that tangible, that heart-wrenching? We gained a lot with his presence.
We still do. In his own right, Atilla Özdemiroğlu is a big award for our music.
Naim Dilmener

▪▪  İrfan Tözüm tam anlamıyla bir 80’ler

sinemacısıdır. Gazetecilik, reklam ve
fotoroman yönetmenliği ve Duygu
Sağıroğlu’nun asistanlığından gelen
sanatçı, 1986’da Çağdaş Bir Köle’yle
başladığı kariyerinde o yılların en tipik
özelliklerini kendisinde toplar: Birden patlayan “kadın filmleri” ve özgür, başına
buyruk kadın kahramanlar... Birden kitlesellikten “aydın işi” olmaya doğru hamle
yapan bir sinemada özellikle yazar-oyuncu Macit Koper’le işbirliği sonucu ortaya
çıkan “aydın işi” senaryolar... Dengeli bir biçimcilik ve giderek gelişen bir işçilik...
Bu çabası, sonuç olarak on kadar filme ulaşır, 1986’dan 1996’ya uzanan. Bunlar
kimi zaman ünlü oyun veya öykülerden uyarlanmıştır; Oktay Arayıcı’dan Rumuz:
Goncagül, Bilgesu Erenus’tan İkili Oyunlar, Sabahattin Ali öykülerinden Devlerin
Ölümü gibi. Kimi zaman ise özgün senaryolara dayanmıştır. Özellikle Macit
Koper’le işbirliği özelinde Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, dönemin kadın filmleri
akımına yoğun cinsellik soslu özgün bir katkı, o zamanlar yazdığım gibi “ödünsüz
ve yürekli” bir filmdi. En iyi filmlerinden bir diğeri olan Fazilet, dört başı mamur
bir kadın portresi çizer. Mum Kokulu Kadınlar ise bizzat Tözüm’ün yazdığı bir
senaryonun filmidir ve onun en tipik temalarını işleyip ilgi alanlarına dalar: Kadın
cinselliği, tuhaf hatta sapık aile ilişkileri, Freud öğretisine dayalı çözümlemeci bir
yaklaşım. Tözüm’ün filmlerinde kadın oyunculara sunulan olağanüstü fırsatlar
vardır. Gerçekten de kadınlar onun filmlerinde sanki nefes aldılar, komplekslerinin
üzerine gidip, arzularını doyurup hayatlarını yaşadılar. O belki en çok “kadın
yönetmeni” tanımlamasını hak ediyor: Atıf Abi’nin hemen yanı başında...
Atilla Dorsay
DIRECTOR OF WOMEN: İRFAN TÖZÜM
▪▪İrfan Tözüm is a quintessential 80s filmmaker. He had his early start in

journalism, advertising, photonovel directing, starting out as an assistant to
Duygu Sağıroğlu, made his debut with 1986 feature Çağdaş Bir Köle / A Modern
Slave. It has all the characteristics of the era: “women’s films” exploding on the
scene unexpectedly, and independent, master-of-her-destiny female characters…
“Intellectual” screenplays which were products of collaborations especially with
writer-actor Macit Koper, during a time when national cinema was making a move
towards “works by intellectuals” from mass appeal films. A balanced formalism and
a thriving workmanship… This effort eventually produced ten films from 1986 to
1996. Some of these are adapted from famous plays and stories–Rumuz: Goncagül
/ Sign: Rosebud, İkili Oyunlar / Double Games, Devlerin Ölümü / Death of Giants. The
others are based on original scripts. Specifically his collaboration with Macit Koper
on Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri / Daydreams of Miss Cazibe, as I have written
at the time, is an “uncompromising and brave” film, a unique contribution to the
women’s films trend of the era with its dense sexuality. One of his best films, Fazilet,
is a fully-formed portrait of a woman. Mum Kokulu Kadınlar / Candle Scented Women
is a film written by Tözüm himself and tackles his most typical themes: female
sexuality, weird, almost perverted family relations, an analytical approach based on
Freud’s teachings. Extraordinary opportunities are offered to actresses in Tözüm’s
films. Sure enough, women essentially breathed, confronted their issues, and lived
their lives by satisfying their desires in his films. Right next to Atıf Yılmaz, he is
probably the one director that deserves the title of “director of women”.
Atilla Dorsay
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ULUSLARARASI JÜRİ
INTERNATIONAL JURY
▪▪  1972’de İran’ın İsfahan kentinde doğdu. Öğrenciyken
İran Genç Sinema Derneği’nde kurslara devam etti ve ilk
8 ve 16 mm filmlerini amatör olarak çekti. 1998’de Tahran
Üniversitesi’nden sinema dalında yüksek lisans
derecesiyle mezun oldu. Birkaç tiyatro oyunu, birkaç TV
dizisi yönetti. Çektiği ilk uzun metrajlı film, 2003 tarihli
Raghs Dar Ghobar oldu. Elly Hakkında ile Berlin’de En İyi
ASGHAR FARHADI
Yönetmen Ödülü’nü kazandı (2009). Beşinci uzun
Başkan President
metrajı Jodaeiye Nader az Simin / Bir Ayrılık 2012’de birçok
ödülün yanı sıra Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazandı. Son filmi Le passé /
Geçmiş 2013’te prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yaptı. 2014’te Fransa’dan
Sanat ve Edebiyat Nişanı’na layık görüldü.
▪▪  Born in 1972 in Isfahan, Iran. Whilst at school, he took courses at the Iranian

Young Cinema Society and started his career as a filmmaker by making super
8mm and 16mm films. He graduated with a Master’s Degree in Film Direction
from Tehran University in 1998. He wrote and directed several student plays,
and a number of TV series. His directorial debut was in 2003 with Dancing in the
Dust. With About Elly, he won the Best Director at the 2009 Berlin Film Festival.
His fifth feature A Separation won the Oscar for Best Foreign-Language in 2012
among many other prizes. His latest film The Past premiered at Cannes in 2013.
He received the French Order of Arts and Letters in 2014.
▪▪  New York’ta doğup büyüdü. Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Kariyeri
boyunca New York’ta çeşitli tiyatrolarda ve Türkiye’de
Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu,
Şehir Tiyatroları, Tiyatro Pera ve İkinciKat ve Tiyatro.İn’de
25’ten fazla oyunda rol aldı. Oyuncu olarak, biri
Amerika’daki Encore olmak üzere, Afife Jale, Sadri Alışık,
DEFNE HALMAN
Tiyatro Tiyatro Dergisi, vb. birçok ödüle layık görüldü. 15
kez İstanbul Film Festivali ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi. Televizyon ve
sinemada pek çok projede yer aldı. En son 2013 Berlin Film Festivali’nde dünya
prömiyeri yapılan, çok sayıda uluslararası festivalde yer alan, Türkiye’de ve
yurtdışında gösterilen, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan
Aslı Özge’nin Hayatboyu adlı filminde başrol oynadı.
▪▪  She was born and raised in New York. She graduated from the Theatre

Department of the Mimar Sinan University State Conservatory. She took part in
more than 25 stage plays at several theatres in New York and in Turkey including
Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Tiyatro
Pera, İkinciKat and Tiyatro.İn. She received many acting awards including
the Encore, Afife Jale, Sadri Alışık, and Tiyatro magazine. She took part in
several projects on TV and film. She acted the lead in the 2013 film Hayatboyu
/ Lifelong by Aslı Özge which premiered in Berlin, and was screened at several
international film festivals, including Istanbul where it received the Best Director
Award.
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▪▪  Fransa’nın tanınmış sinema okulu IDHEC’ten mezun
olduktan sonra Cinematographe dergisinde yazılar
yazmaya başladı. Aralarında büyük usta, Polanski’nin
senaristi olarak tanınan Gerard Brach’ın da bulunduğu
birçok senarist ve yönetmenle röportajlar yaptı. Senarist
ve yönetmen olarak filmleri şöyle sıralanabilir: dönem
filmi Les Deux Fragonard (1989), romantik komedi L’Année
PHILIPPE LE GUAY
Juliette (1995) ve toplumsal dram Trois huit (2001).
Bunların ardından daha hafif filmler geldi–para hakkındaki komedi Le coût de la vie
(2003), Du jour au lendemain / Şanslı Bir Gün (2006), ve Fransa’da büyük başarı
yakalayan iki acı-tatlı film, Les femmes du 6° étage (2011) ile Alceste à bicyclette
(2013).
▪▪  After studying in the famous French cinema school IDHEC, he worked as a

writer for the cinema magazine Cinematographe. He conducted interviews with
many writers and directors, including the screenwriter Gerard Brach, who wrote
most of Polanski’s films–a master and a great influence. His work as writerdirector includes a period film (Les Deux Fragonard / The Two Fragonard, 1989)
a romantic comedy (L’Année Juliette / The Juliet Year, 1995) and a tough social
drama (Trois huit / Nightshift, 2001). Then came some lighter films –Le coût de la
vie / Cost of living (2003) a comedy about money, Du jour au lendemain / Happy
days (2006), and two bittersweet films, Les femmes du 6° étage / Women on the
sixth floor (2011) and Alceste à bicyclette / Cycling with Moliere (2013) which both
encountered great success in France and abroad.
▪▪  Sekiz yıl boyunca Edinburgh Film Festivali’nin ardından
iki yıl Berkeley Kaliforniya Üniversitesi Pasifik Film
Arşivi’nin direktörü ve küratörü olarak çalıştı. 1986’da
Defence of the Realm adlı filmle ilk yapımcılığını üstlendi.
Columbia Pictures’s Başkan Yardımcısı olarak katıldı,
arından BBC’de Drama Sipariş Editörü olarak çalıştı.
1990’da Alan Parker’ın bol ödüllü The Commitments,
LYNDA MYLES
1992’de Stephen Frears’in The Snapper ve The Van ile
Chen Kaige’nin Killing Me Softly filmlerinin ortak yapımcısı oldu. 1990’ların başında
Doğu Avrupa’nın ilk yapımcı eğitim programı olan Doğu-Batı Yapımcılar
Semineri’nin hem kurucularından hem de yöneticilerinden oldu. The Movie Brats
adlı kitabın yazarlarındandır. İngiltere’deki ilk Sinema ve Televizyonda Kadınlar
kürsüsünün başına geçti. Halen Ateliers du Cinema Européen kurulunun
başındadır. 2004’te Ulusal Sinema ve TV Okulu Kurmaca Yönetimi’ne katıldı.
Halen bağımsız yapımcılık yapmaktadır.
▪▪  After eight years as Director of the Edinburgh International Film Festival,

she spent two years as Director and Curator of Film at the Pacific Film Archive,
University of California, Berkeley. She produced her first feature, Defence of the
Realm, in 1986. She then joined Columbia Pictures as a Senior Vice-President,
after which she was Commissioning Editor for Drama at the BBC. In 1990,
she co-produced the award-winning The Commitments by Alan Parker. In 1992,
she produced the Stephen Frears films The Snapper and The Van. She also coproduced Killing Me Softly, directed by Chen Kaige. In the early 90s, she was
co-founder and co-Executive Director of the East-West Producers’ Seminar, the
first training programme for producers in Eastern Europe. She is the co-author of
The Movie Brats. She was the first Chair of Women in Film and Television in the
UK. She is currently on the Board of the Ateliers du Cinema Européen. In 2004,
she joined the National Film and TV School as Head of Fiction Direction and
continues to work as an independent producer.
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▪▪  1969’da Bükreş’te doğdu. Bükreş Üniversitesi’nde
filoloji, Bükreş Müzik Akademisi’nde Opera Yönetmenliği
eğitimi gördü. Elijah Cazane’ın Yaşamı ve Sevapları ve
Küçük Teodosius romanlarıyla ödüller kazandı. Senarist
olarak aralarında Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Alexandru
Baciu, Radu Muntean and Constantin Popescu’nun da
olduğu birçok Romanyalı yönetmenle çalıştı. Marfa si
RĂZVAN
Banii (2001), Niki ve Flo (2003), Ofset (2006) filmlerinin
RĂDULESCU
de aralarında olduğu birçok senaryo yazdı; senaryosunu
yazdığı Bay Lazarescu’nun Ölümü (2005) filmi Cannes’da Belirli Bir Bakış
Bölümü’nün büyük ödülünü kazandı. 2013’te Berlin’de Altın Ayı kazanan Çocuk
Pozu filminin senaryosunu yönetmen Calin Peter Netzer ile birlikte yazdı. First of All
Felicia adlı filmi senaryosunu birlikte yazdığı Melissa de Raaf ile birlikte yönetti.
2007’de ödüllü 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün filminin senaryosunun danışmanlığını üstlendi.
▪▪  Born in 1969 in Bucharest. He studied Philology at the University of Bucharest

and Opera Directing at the Music Academy in Bucharest. His novels The Life
and Deeds of Elijah Cazane and Theodosius the Small won awards and were highly
acclaimed. As a screenwriter, he collaborated with numerous Romanian directors
including Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Alexandru Baciu, Radu Muntean and
Constantin Popescu. He has written numerous screenplays, including Stuff and
Dough (2001), Niki and Flo (2003), Offset (2006), and The Death of Mr Lazarescu
(2005), which premiered at Cannes where it won the Un Certain Regard Prize,
and received several international awards. He co-wrote the screenplay for Child’s
Pose (Calin Peter Netzer) which won the Golden Bear in 2013. He co-wrote and
co-directed First of All Felicia together with Melissa de Raaf, and was the script
advisor for 4 Months, 3 Weeks, 2 Days by Cristian Mungiu (2007).

FACE–SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI JÜRİSİ
FACE–HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITION JURY

ATIQ RAHIMI
Başkan President

▪▪  1962’de Afganistan’da doğdu. 1984’te Sovyet işgalinden
kaçarak Fransa’ya gitti. Uluslararası alanda övgüler alan
dört kitap yazdı. İlk romanı Earth and Ashes 2005’te
sinemaya uyarladı. 2008 romanı Syngue Sabour / Sabır
Taşı’nı sinemaya uyarladı ve bu filmiyle 2013’te İstanbul
Film Festivali FACE İnsan Hakları Yarışması’nı kazandı.
Aralarında (A)fghanistan’ın (2002) olduğu birkaç belgesel
film yönetti. Halen Afgan kültürel yaşamıyla yakından
ilişkilidir. Paris’te yaşıyor.

▪▪  Born in Afghanistan in 1962. He fled to France in 1984 to escape the

Soviet coup. He wrote four internationally acclaimed novels. He directed the
film adaptation of his first novel Earth and Ashes (2005). He directed another
adaptation, of his novel from 2008, Syngue Sabour / The Patience Stone (2013)
which won the FACE Award in Istanbul in 2013. He has directed several
documentaries, among them (A)fghanistan (2002). He has been heavily involved
in Afghan cultural life. He lives in Paris.
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▪▪  1989’da Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Sekreterliği
bünyesinde Avrupa Konseyi’ne katıldı. 1994-2004’te
Avrupa Sosyal Şartı Sekreterliği’nde görev yaptı. 2004’te
Avrupa Birliği’nin adli ve ceza hukuku reformlarının
uygulanmasından sorumlu Avrupa Konseyi Program
Ofisi’nin yöneticisi olarak Ankara’ya atandı. 2008’den bu
yana, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter
LEYLA KAYACIK
Yardımcısı’nın, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
olmak üzere, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında danışmanlığını
yapmaktadır.
▪▪  She joined the Council of Europe in 1989 as a member of the Secretariat of the

European Commission of Human Rights. From 1994 to 2004, she served in the
Secretariat of the European Social Charter. In 2004, she was appointed Head of
the Council of Europe Programme Office in Ankara, where joint projects with the
EU related to judiciary and penitentiary reforms have been implemented. Since
2008 she has been an Adviser to the Secretary General and the Deputy Secretary
General of the Council of Europe on matters related to human rights and the rule
of law, with a special focus on the European Court of Human Rights.

ÖZGÜR MUMCU

▪▪  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001’de
mezun oldu. Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesinde
Uluslararası Hukuk alanında master ve doktora yaptı.
Halen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Anabilim dalında çalışıyor. 2007’de Birgün Gazetesi’nde
başladığı köşe yazarlığını Radikal gazetesinde sürdürüyor.
Artı 1 kanalında Aralık 2013’ten bu yana bir siyasi sohbet
programı sunuyor.

▪▪  He graduated in 2001 from the Faculty of Law at Galatasaray University.

He received his master’s and doctorate degrees from the Paris I Panthéon
Sorbonne on International Law. He is currently working at Galatasaray University
Department of International Law. As a columnist, his articles were published at
Birgün daily (2007) and later at Radikal Newspaper. He has been presenting a
political discussion show on TV since December 2013 at Artı 1.
▪▪  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
ROBERTO OLLA
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.
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ULUSAL JÜRİ
NATIONAL JURY
▪▪  Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi lisansı ve ardından
İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar
dalında yüksek lisans öğrenimi gördü. 1997’de çektiği ilk
filmi Tabutta Rövaşata ile İstanbul Film Festivali de dahil
olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazandı.
Sinema kariyerine Filler ve Çimen (2000), Çamur (2003),
Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008), Gölgeler ve
DERVİŞ ZAİM
Suretler (2011) ve Devir (2012) filmleriyle devam etti.
Başkan President
Nokta ile 27. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen
Ödülü ve Devir filmiyle 32. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma Jüri Özel
Ödülü sahibi oldu. 1992 yılında Ares Harikalar Diyarında adlı romanıyla da ödül
kazandı. Halen üniversitelerde sinema dersleri vermektedir.
▪▪  Born in Cyprus. He graduated from Boğaziçi University in Istanbul with

an Economics degree and then from Warwick University (UK) with an MA
in Cultural Studies. His debut feature Somersault In A Coffin (1997) won him
various national and international awards. This was followed by Elephants and
Grass (2000), which achieved similar success both locally and internationally.
Mud, his third feature (2003), won the UNESCO Award at the Venice Film
Festival. Subsequently he made a trilogy based on traditional Turkish art forms:
Waiting for Heaven (2006), Dot (2008), and Shadows and Faces (2011). He won the
Best Director award at the 27th Istanbul Film Festival with Dot and the Special
Jury Prize at the 32nd Istanbul Film Festival with The Cycle. He is also author of
the 1992 award-winning novel, Ares in Wonderland. He is currently a lecturer at
several universities where he teaches filmmaking.
▪▪  ARTE France Sinema Bölümü’nde Yönetici
Yardımcısıdır. 1986’da kurulmuş olan ve daha sonra
ARTE’yle birleşecek olan Fransız La Sept kanalına 1987
yılında katıldı. Burada yardımcı danışman ve Kısa Film
Sorumlusu olarak çalıştı. 1996-1999 arasında ARTE
Strasbourg’da Alımlar Sorumlusu olarak çalıştı. 1999’da
ARTE France Sinema Bölümü’ne danışman olarak geri
KAREN BYOT
döndü. 2005’ten bu yana Sinema Bölümü’nde içerik ve
mali alımlardan sorumlu Alımlar Müdürü olarak çalışmaktadır.
▪▪  She is the Deputy Manager at the Cinema Department at ARTE France. In

1987, she joined the Cinema Department of La Sept, the new French TV channel
created in 1986. While La Sept was becoming the European cultural TV Channel
known as La Sept/ARTE, she worked as Deputy Advisor, combining this with her
role as Head of Short Films in the Cinema Department until 1996. She moved to
the ARTE Head Office in Strasbourg, where she worked as Acquisition Manager
from 1996 to 1999. In 1999, she moved back to the ARTE France Cinema
Department as Advisor. Since 2005, she has been Acquisition Manager in the
Cinema Department, with special responsibility for the editorial selection and
financial acquisition of feature films.
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▪▪   1976’da Rodos’ta doğdu. İlköğretimini Brüksel’de
tamamladı. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdi.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde üniversite eğitimine
başladı. Université Libre de Bruxelles’in Siyasal Bilimler
bölümüne geçti. Yazdığı romanları: Kinyas ve Kayra
(2000), Zargana (2002), Piç (2003), Malafa (2005), Azil
HAKAN GÜNDAY
(2007), Ziyan (2009), Az (2011, Dünya Kitap Yılın Telif
Kitabı Ödülü), Daha (2013, Books at Berlinale 2014 Seçkisi). 2010’da Malafa
romanını DOT için sahneye uyarladı.
▪▪  Born in 1976 in Rhodes. He completed his preliminary studies at Brussels. He

studied at the Hacettepe University Faculty of Letters, Department of Translation
in French and transferred to the Political Sciences at the Université Libre de
Bruxelles. The novels he wrote are Kinyas ve Kayra (2000), Zargana (2002), Piç
(2003), Malafa (2005), Azil (2007), Ziyan (2009), Az (2011, won the copyright
book award of the year), Daha (2013, Books at Berlinale 2014 selection). He
adapted Malafa in 2010 as a stage play for DOT.
▪▪  Varşova’da yaşamaktadır. Polonya’da psikoloji ve
sinema öğrenimi gördü. 2002’den bu yana Polonya’nın
en büyük film festivali olan T-Mobile Yeni Ufuklar
Uluslararası Film Festivali’nde yer alıyor. 2003’te bu
festivali düzenleyen Yeni Ufuklar Derneği’nin
kurucularından oldu ve halen yönetim kurulundadır.
Festivalin sanatsal yönetmeni olarak programdan, konuk
JOANNA LAPINSKA
ağırlama ve endüstri bölümlerinden sorumludur. Genç
sinema profesyonellerine yönelik bir endüstri etkinliği olan Yeni Ufuklar
Stüdyosu’nun yöneticisidir. Derneğin yürüttüğü dağıtım programında alımlar
sorumlusudur. Birçok Polonyalı yönetmenin filmlerinin uluslararası stratejilerine
destek olmuştur. Aynı zamanda Avrupa Film Akademisi üyesidir.
▪▪  Settled in Warsaw. She studied psychology and film in Poland. She’s been

involved in the T-Mobile New Horizons International Film Festival, the largest
film festival in Poland, since 2002. In 2003 she was among the founders
of the New Horizons Association, the main organizer of the festival, and a
member of the management board. Being the artistic director of the festival
she is responsible for the program, guest department and the industry oriented
events. She is the head of the New Horizons Studio, a workshop for young film
professionals. She is also the head of the Polish Days, a new industry event of the
festival. She is also responsible for the acquisition in the distribution program
run by the association. Also she has helped numerous Polish directors to plan
the international strategy for their films. She is a member of the European Film
Academy.
▪▪  1977’de Ankara’da doğdu. 2000’de Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesi’nin Türkçe Öğretmenliği bölümünden
mezun oldu. 2004’te Akademi İstanbul’un Tiyatro
Bölümü’nü bitirdi, 2006’da Bahçeşehir Üniversitesi’nin
İleri Oyunculuk Master Programı’ndan mezun oldu.
2004’te katıldığı Semaver Kumpanya’nın pek çok tiyatro
oyununda rol aldı. Tiyatronun yanı sıra reklam, sinema ve
NADİR SARIBACAK
televizyonda da oyunculuk yapmaktadır. 2009’da Uzak
İhtimal ile İstanbul, Adana, Tofifest film festivallerinde ve SİYAD’dan En İyi Erkek
Oyuncu ödülü aldı. 2014’te Yozgat Blues filmindeki rolüyle SİYAD En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
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▪▪  Born in 1977 in Ankara. He graduated from Turkish Language Teaching

department in 2000. In 2004, he graduated from the Theatre Department of
Akademi İstanbul. In 2006, he received his master’s degree in Advanced Acting
from Bahçeşehir University. He took part in several stage plays at Semaver
Kumpanya. He also acted in commercials, film and TV. He received the Best
Actor Award from Istanbul, Adana, Tofifest film festivals and Turkish Film Critics
Association SİYAD for Uzak İhtimal / Wrong Rosary. In 2004, he received the
Best Actor Award from SİYAD for Yozgat Blues.

SEYFİ TEOMAN İLK FİLM JÜRİSİ
SEYFİ TEOMAN FIRST FILM JURY
▪▪  1978’de Almanya’nın Hagen kentinden doğdu. Berlin
Sinema ve Televizyon Akademisi DffB’de senaryo ve
yönetmenlik öğrenimi gördü. X-Filme Creative Pool’da
Tom Tykwer’in The Princess and the Warrior (2000) ve
Heaven (2002) filmlerinde çalışarak deneyim kazandı.
Goodbye, Lenin! / Elveda Lenin! filminde yönetmen
Wolfgang Becker’in asistanlığını yaptı ve filmin yapım
JAN OLE GERSTER
sürecinin belgeselini çekti. Çeşitli reklam filmleri ve video
Başkan President
klipler çekti; besteci Yann Tiersen hakkında bir belgesel
tamamladı. İlk uzun metrajlı filmi Oh Boy / Eyvah (2013) ile uluslararası alanda
tanındı ve altı dalda Alman Ödülleri’ne layık görüldü.
▪▪  Born in 1978 in Hagen, Germany. He studied script writing and directing at

the Berlin Film and Television Academy (DFFB). He gained experience at X-Filme
Creative Pool productions where he worked on the filming of Tom Tykwer’s The
Princess And The Warrior (2000) and Heaven (2002). He was assistant to director
Wolfgang Becker on Goodbye, Lenin! (2003), and he also directed a documentary
about the making of the film. He has created several commercials and music
videos, as well as a documentary about composer Yann Tiersen. With his feature
film debut Oh Boy (2013) he garnered international acclaim and won several
awards including 6 prizes at the German Film Awards.
▪▪  1959’da doğdu. 1980’de İktisadi Ticari İlimler

Akademisi’nde Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü
bitirdi. 1985’te MSÜ Devlet Konservatuarı tiyatro
bölümünden mezun oldu. 27 yıl görev yaptığı İstanbul
Devlet Tiyatrosunda kırktan fazla oyunda rol aldı. Rol
aldığı filmler arasında Bir Kadının Anatomisi (Yavuz
Özkan-1994), Kaç Para Kaç (Reha Erdem-1999), Filler ve
TANER BİRSEL
Çimen (Derviş Zaim-2002), İtiraf (Zeki
Demirkubuz-2002), Beş Vakit (Reha Erdem-2005), Tatil Kitabı (Seyfi Teoman-2007),
Devrim Arabaları (Tolga Örnek-2008), Siyah Beyaz (Ahmet Boyacıoğlu-2009), Bizim
Büyük Çaresizliğimiz (Seyfi Teoman-2009), Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge
Ceylan-2011) sayılabilir.
▪▪  Born in 1959. He graduated from Journalism Department at the Academy

of Economics and Administrative Sciences in 1980. He graduated from the
Mimar Sinan University State Conservatory theatre department in 1985. He
took part in more than 40 stage plays at the Istanbul State Theatre where he
served for 27 years. Among the films that he acted in are Bir Kadının Anatomisi
(Yavuz Özkan-1994), Kaç Para Kaç / Run for Money (Reha Erdem-1999), Filler
ve Çimen / Elephants and Grass (Derviş Zaim-2002), İtiraf / Confession (Zeki
Demirkubuz-2002), Beş Vakit / Times and Winds (Reha Erdem-2005), Tatil Kitabı
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/ Summer Book (Seyfi Teoman-2007), Devrim Arabaları (Tolga Örnek-2008), Siyah
Beyaz / Black and White (Ahmet Boyacıoğlu-2009), Bizim Büyük Çaresizliğimiz /
Our Grand Despair (Seyfi Teoman-2009), Bir Zamanlar Anadolu’da / Once Upon A
Time in Anatolia (Nuri Bilge Ceylan-2011).
▪▪  1975’te İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sinemaya Fatih Akın
ve Yeşim Ustaoğlu’nun asistanlığıyla başladı. İlk filmi
Çoğunluk (2010) Venedik Film Festivali’nde Geleceğin
Aslanı, Antalya Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi
Yönetmen, Mumbai Film Festivali’nde En İyi Film, Angers
Avrupa Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü ödüllerini aldı
SEREN YÜCE
ve Modern Sanatlar Müzesi’nin (MoMA) Yeni
Yönetmenler / Yeni Filmler seçkisine seçildi. Halen ikinci filmi için çalışmalarını
sürdürüyor.
▪▪  Born in 1975 in Istanbul. He graduated from the Archaeology Department of

Bilkent University. He was assistant to directors Fatih Akın and Yeşim Ustaoğlu.
His debut feature Çoğunluk / Majority (2010) won the Lion of the Future at
Venice, Best Film and Best Director awards at Antalya, Best Film Award at
Mumbai and the Grand Jury Prize at Angers European film festivals, and went
on to be included in the New Directors/New Films selection of MoMA. He is
currently working on his second feature film.

FIPRESCI JÜRİSİ
fıprescı jury
FERNANDO SALVÁ
(Başkan President)
İspanya Spain
JANET BARIŞ
Türkiye Turkey
MURAT EMİR EREN
Türkiye Turkey
HEIKE-MELBA FENDEL
Almanya Germany
AMAL AL GAMAL
Mısır Egypt
ANGELO MITCHIEVICI
Romanya Romania

ULUSLARARASI YARIŞMA
INTERNATIONAL COMPETITION

Sanat ve sanatçının dünyasını sinemayla
buluşturan ya da edebiyat eserlerini
beyazperdeye taşıyan on iki film bu yıl
da festivalin büyük ödülü Altın Lale için
yarışacak. Uluslararası Altın Lale Ödülü, İKSV
eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film
Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı
adına veriliyor.
Twelve films that meet the world of arts and
the artists with the seventh art, or bring
works of literature to the silver screen will
compete for the grand prize of the festival,
the Golden Tulip. The International Golden
Tulip Award will be given in memory of
Şakir Eczacıbaşı, former chairman of IKSV,
and co-founder of the Istanbul Film Festival.
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metalci
MÁLMHAUS
METALHEAD

17pe.th. 18cu.fr. 19ct.sa. ingiltere, irlanda unıted kıngdom, ıreland / 2013
a
r
f
16.00
19.00
21.30
DCP / Renkli Colour / 95’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

13pz.su. 16ça.we. 18cu.fr. izlanda ıceland / 2013 / DCP / Renkli Colour / 97’ /
nc
f
r
13.30
16.00
13.30
İzlandaca; İngilizce, Türkçe altyazılı Icelandic; English,
Turkish s.t.

Yönetmen Director: lenny abrahamson
Senaryo Screenplay: jon ronson, peter straughan Özgün Kitap Original Book: jon ronson

Yönetmen Director: ragnar bragason

Görüntü Yön. Director of Photography: james mather Kurgu Editing: nathan nugent Müzik

Senaryo Screenplay: ragnar bragason Görüntü Yön. Director of Photography: august

Music: stephen rennıcks Oyuncular Cast: mıchael fassbender, domhnall gleeson,

jakobsson Kurgu Editing: valdís óskarsdóttır Müzik Music: pétur ben Oyuncular Cast:

maggıe gyllenhaal, scoot mcnaıry Yapımcı Producer: davıd baron, ed guıney Yapım

thorbjörg helga dyrfjörd, ıngvar e. sıgurdsson, halldora geırhardsdottır Yapımcı

Production Co.: element pıctures, runaway frıdge, fılm4, bfı, ırısh fılm board Dünya

Producer: árnı fılıppusson, davíd óskar ólafsson Yapım Production Co.: mystery

Hakları World Sales: protagonıst pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: bir film

productıon, hummelfılm Dünya Hakları World Sales: pıcture tree ınternatıonal

▪▪Geçen yılın Altın Lale ödüllü filmi Ne Yaptın Richard?’ın yönetmeni Lenny
Abrahamson, ilk gösterimi Ocak’ta Sundance’te gerçekleşen yeni filmi Frank ile bir
kez daha festivalin Uluslararası Yarışması’nda. Abrahamson, bu sefer bizi eksantrik
bir müzik grubunun içine sokuyor. Rehberimizse, grubun yeni üyesi olan, genç ve
hevesli müzisyen Jon. Grubun en ilginç özelliğiyse, lideri (ve filme adını da veren)
Frank. Michael Fassbender’in canlandırdığı Frank, kafasında devasa bir maske taşıyan
ve koyduğu ilginç kurallarla grubu bir arada tutan ilginç bir figür. Bu nevi şahsına
münhasır karakterin esin kaynağıysa, İngiliz punk grubu The Freshies’in de liderliğini
yapmış İngiliz şarkıcı/komedyen Chris Sievey’nin sahne personası Frank Sidebottom.
▪▪Lenny Abrahamson, the director of last year’s Golden Tulip-recipient film What
Richard Did?, once again competes in the International Competition with his
new film Frank which premiered in January at Sundance Film Festival. This time
Abrahamson introduces to us an eccentric band. Our guide is the newest member
of the group Jon, a young and enthusiastic musician. The most interesting thing
about the band is its leader Frank. Played by Michael Fassbender, Frank is an
intriguing character who wears a giant mask on his head and keeps the band
together with his bizarre rules. The inspiration for this idiosyncratic character
is Frank Sidebottom, the stage persona of the late British singer and comedian
Chris Sievey who led the British punk band The Freshies, and who was popular
on TV throughout the late 1980s and early 1990s.

▪▪İzlanda sinemasının en ilgi çekici simalarından Ragnar Bragason, son filmini şöyle
özetliyor: “Bu filmde bir kız var, heavy metal var, bir de inekler var. Metalci dramatik bir
film. Hem müşfik, hem haşin, arada da isyankârca komik. Filmde, korkunç bir kayıp
yaşanıyor. Hayat boyunca çektiğimiz acılara nasıl katlandığımız, aile olgusu, hayaller,
kâbuslar mercek altına alınıyor.” Heavy metal’e şapka çıkaran bu hem komik hem de
duygusal film, gözlerden uzak bir çiftlikte büyüyen ve rock yıldızı olmayı çok ama çok
isteyen bir genç kızın hikâyesini anlatıyor.
“İlk heavy metal albümümü aldığımda 10-11 yaşlarındaydım. Iron Maiden’ın The
Number Of The Beast albümüydü. Neden aldın derseniz, İzlanda’da televizyonda bir
şarkı dinledim. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Bende olay böyle
başladı. İlk gençlik yıllarımda sürekli metal albümleri topluyor, bayağı sağlam metal
dinliyor ve bulduğum her metal dergisini satın alıyordum. Film İzlanda’da ve İzlandaca
çekilmiş olsa da, bence hikâyesi evrensel. Filmin özünde bir aile var ve herkesin de bir
ailesi var.” – Ragnar Bragason (Spindle dergisi röportajından)
▪▪One of the brightest figures in the Icelandic film scene, Ragnar Bragason
describes his tale as being about “a girl, heavy metal and cows. Metalhead is a
dramatic film, both tender and grim with moments of rebellious comedy. It’s a
story of a terrible loss and how we deal with our griefs, about community and a
sense of family, dreams and nightmares.” A tribute to heavy metal, this equally
funny and emotional film follows a girl who grows up on a remote farm who
dreams of becoming a rock star.
“I bought my first metal album when I was like 10 turning 11, it was Iron
Maiden’s The Number Of The Beast. And the reason is I saw one song on a TV
show in Iceland and I’d never heard anything like it. So that’s kind of where it
started. I spent most of my teenage years collecting heavy metal albums and
listening to lots of metal and buying all the metal magazines I could find. Even
though the film is in Icelandic and takes place in Iceland I think it’s kind of
universal, it has this core element of family and everybody has a family.”
– Ragnar Bragason (for Spindle Magazine)
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çöldeki izler

tom çiftlikte

TRACKS

tom à la ferme
TOM AT THE FARM

15sa.tu. 16ça.we. 19ct.sa. ingiltere, avustralya unıted kıngdom, australıa / 2013
a
nc
r
19.00
11.00
11.00
DCP / Renkli Colour / 110’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
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13pz.su. 15sa.tu. 18cu.fr. kanada, fransa canada, france / 2013 / DCP / Renkli
a
r
f
16.00
21.30
13.30
Colour / 102’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı French;
English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: john curran
Senaryo Screenplay: marıon nelson Özgün Kitap Original Book: robyn davıdson Görüntü

Yönetmen Director: xavıer dolan

Yön. Director of Photography: mandy walker Kurgu Editing: alexandre de franceschı Müzik

Senaryo Screenplay: xavıer dolan, mıchel marc bouchard Özgün oyun Original play: mıchel

Music: garth stevenson Oyuncular Cast: mıa wasıkowska, adam drıver Yapımcı Producer:

marc bouchard Görüntü Yön. Director of Photography: andré turpın Kurgu Editing: xavıer

emıle sherman, ıaın cannıng Yapım Production Co.: see saw fılms Dünya Hakları World

dolan Müzik Music: gabrıel yared Oyuncular Cast: xavıer dolan, pıerre-yves cardınal,

Sales: hanway fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: kurmaca film

lıse roy, evelyne brochu Yapımcı Producer: xavıer dolan, charles gıllıbert, nathanaël
karmıtz Yapım Production Co.: mk2, sons of manual Dünya Hakları World Sales: mk2 Türkiye

▪▪John Curran’ın yeni filmi Tracks, Avustralyalı yazar Robyn Davidson’ın kendi anılarını

kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Mia Wasikowska’nın Davidson’ı
canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde
yaptığı yolculuğu konu alıyor. Adam Driver ise, Davidson’ın yolculuğunu kaydeden
National Geographic fotoğrafçısı Rick Smolan rolünde. Film büyüleyici görüntüler
eşliğinde nefes kesici bir yolculuğu anlatırken; genç bir kadının meydan okuyuşuyla
feminizmden, hikâyenin geçtiği coğrafya nedeniyle sömürgeciliğe kadar pek çok
temaya da değiniyor. Yönetmen John Curran, New York’tan Avustralya’ya yerleştiği
dönemde, 80’li yıllarda keşfetmiş Robyn Davidson’ın kitabını. Genç kadının bir
anlamda kendisini de keşfetmek için yaptığı bu yolculuğu, kendi yolculuğuna çok yakın
bulan Curran, yıllar sonra bu uyarlamayı yapmaktan büyük heyecan duymuş.
▪▪John Curran’s new film Tracks is an adaptation of Australian author Robyn
Davidson’s novel of the same name. Mia Wasikowska plays Davidson in the film
which is about the journey that the author made across the Australian outback
with four camels and her dog in 1977. Adam Driver co-stars as the National
Geographic photographer Rick Smolan who documented the journey. The film
recounts this breathtaking journey with mesmerizing visuals and touches upon
many themes including a woman’s defiance, feminism, and colonialism. John
Curran had discovered Davidson’s book in the 80s when he moved to Australia
from New York. He considers young Davidson’s journey being similar to his and
expresses his big excitement for getting the chance to adapt the book many years
later.

Hakları Turkish Rights: kurmaca film

▪▪ 2013 venedik venıce fipresci ödülü prıze
▪▪Hitchcockvari bir psikolojik gerilim olan dördüncü uzun metrajlı filminde Dolan,
yine farklı bir film türünü deniyor. Filmde (yönetmenin canlandırdığı) Tom, sevgilisi
Guillaume’un cenazesi için Quebec kırsalına gidiyor. Orada, Guillaume’un annesi
ve son derece maço abisi Francis ile tanışıyor. Kederli ailenin bu ilişkiden haberinin
olmadığı açık olmasına açık da, Francis şaşırtıcı bir oyunun kurallarını birer birer
koymaya başlayınca işler iyice karışıyor. Bu oyun Tom’u hem boğuyor hem de
heyecanlandırıyor. “İstemeden de olsa imkânsız aşkla ilgili bir üçleme çektikten sonra
artık sağlam bir değişiklik yapmanın zamanı gelmişti. Önümde birkaç seçenek vardı.
Çekmecemi açtım; üstünde yazı yazacak yer kalmamış bir sürü not kâğıdı ve peçete
buldum. Bir dolu fikir, diyalog, hatta TV rehberinde bulacağın türden iki üç de konu
özeti yazmışım. Bana şıpın işi çekebileceğim, yıldırım gibi bir konu lazımdı. O anda
aklıma Tom Çiftlikte oyunu geldi. 2011 kışındaydık.” – Xavier Dolan
▪▪Writer-director-actor Xavier Dolan’s fourth feature is a Hitchcockian
psychological thriller–another change in genre for Dolan. Tom at the Farm follows
the titular Tom (played by Dolan himself), as he travels to the Quebec countryside
for the funeral of his lover Guillaume. When he gets there, he meets Guillaume’s
mother, who welcomes him, and his macho older brother. It seems the grieving
family is unaware of his relationship, but worse, the brother, Francis, soon sets
out the rules for a twisted game that would constrict and at the same time excite
Tom. “After inadvertently creating a trilogy on the subject of impossible love, a
change of direction was needed. Several possibilities presented themselves to
me. I opened my desk drawer, full of post-its and napkins, blackened with ideas,
dialogue, and two or three log lines like you’d find in the TV guide. I needed
something lightning-fast, for an equally fast shoot. Then, I remembered the play
Tom at the Farm. It was the winter of 2011.” – Xavier Dolan
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ben, kendim ve annem

taş bebek

LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE!
ME, MYSELF AND MUM

PAPUSZA

13pz.su. 14pt.mo. 16ça.we. fransa, belçika france, belgıum / 2013 / DCP / Renkli
a
nc
r
19.00
16.00
21.30
Colour / 85’ / Fransızca, İngilizce, İspanyolca; Türkçe
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15sa.tu. 16ça.we. 17pe.th. polonya poland / 2013 / DCP / Siyah-Beyaz B&W
a
nc
r
16.00
19.00
13.30
131’ / Lehçe; İngilizce, Türkçe altyazılı Polish; English,
Turkish s.t.

altyazılı French, English, Spanish; Turkish s.t.
Yönetmen Director: joanna kos-krauze, krzysztof krauze
Yönetmen Director: guıllaume gallıenne

Senaryo Screenplay: joanna kos-krauze, krzysztof krauze Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: guıllaume gallıenne Görüntü Yön. Director of Photography: glynn

Photography: krzysztof ptak, wojcıech staron Kurgu Editing: krzysztof szpetmanskı

speeckaert Kurgu Editing: valérıe deseıne, loïc prıan, olıvıer dô hùu Müzik Music: marıe-

Müzik Music: jan kanty pawluskıewıcz Oyuncular Cast: jowıta budnık, antonı pawlıckı,

jeanne serero Oyuncular Cast: guıllaume gallıenne, françoıse fabıan, dıane kruger,

zbıgnıew walerys, artur steranko Yapımcı Producer: lambros zıotas Yapım Production

nanou garcıa, andré marcon Yapımcı Producer: edouard weıl, cyrıl colbeau-justın

Co.: argomedıa sp. z o.o., lambros zıotas, telewızja polska s.a., canal+ polska, studıo

Yapım Production Co.: gaumont Dünya Hakları World Sales: gaumont Türkiye Hakları Turkish

fılmowe kadr Dünya Hakları World Sales: new europe fılm sales

Rights: bir film

▪▪ 2013 selanik thessalonıkı izleyici ödülü audıence award
▪▪ 2014 césar en iyi film, en iyi ilk film, en iyi erkek oyuncu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi

▪▪ 2013 manaki ff (macedonıa) bronz kamera bronze camera

kurgu best fılm, best fırst fılm, best actor, best adapted screenplay, best edıtıng

▪▪ 2013 valladolid en iyi yönetmen, genç jüri ödülü, en iyi erkek oyuncu best dırector,

▪▪ 2013 cannes sanat sinemaları ödülü; sacd ödülü art cınema award, sacd prıze

youth jury prıze, best actor (z. waleryś)

▪▪Başta anneniz olmak üzere çevrenizdeki herkes sizin eşcinsel olduğunuzu
söylüyorsa, eşcinsel olmadan büyümek mümkün müdür? İşte Guillaume’un açmazı
burada! Burjuva kökeninden tutun, sahne hayatına kadar, kadınları belki biraz fazlaca
seven bir aktörün açılma komedisi bu… Ünlü Fransız sanatçı Guillaume Gallienne’in
yıllardır sahneye koyduğu tek kişilik gösterisinin beyazperde uyarlamasında, sanatçının
cinsel anlamda biraz karışık geçen gençlik günlerine dönüyoruz. Annesi hep kız çocuğu
istemiş ama oğlu olmuş ve zamanla Guillaume’u kendi kendine eşcinsel varsaymış.
Guillaume film boyunca eşcinsel film klişelerini ve büyüme öykülerini ti’ye alıyor; filmde
hem kendi gençliğini hem de annesini canlandırıyor: “Annemle ilgili ilk anım dört beş
yaşımdan. İki erkek kardeşimle beni masaya şöyle çağırıyordu: ‘Oğullarım, Guillaume,
yemeğe!’ Son telefon konuşmamızda da annem telefonu şöyle kapattı: ‘Kendine iyi bak,
benim kızım.’ Haliyle bu iki anının arasında, epey bir yanlış anlaşılma da oldu.”
▪▪How to grow up a straight boy when your mother and your closed circle have
simply decided it will be otherwise? This roaring autobiographical comedy tells
the story of an actor who from “bourgeoisie” to the stage has never stopped to
love women, maybe too much… Adapting his one-man stage show, celebrated
French stage actor Guillaume Gallienne revisits his sexually confused youth
during which his mother treated him like the daughter she never had, defining
him as gay even before him. Toying with both gay movie clichés and coming out
stories, Gallienne plays the roles of both his younger self and his mother: “My
earliest memory of my mother dates from when I was four or five: she called my
two brothers and me to the table saying, ‘Boys, Guillaume, dinner!’ and the last
time I spoke to her on the phone, she hung up saying, ‘Take care, my big girl.’
And, well, between the two there were quite a few misunderstandings.”

▪▪Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan Taş Bebek, Papusza lakaplı Bronisława
Wajs’ın trajik kaderini anlatıyor. Papusza şiirlerini resmi olarak yayımlayan ve Lehçeye
çevrilen ilk Roman şairdir. Tüm bunlar iki adamın çabasıyla gerçekleşir: Polonya’daki
Roman cemaatinin yaşayışına odaklanan şair tarihçi Jerzy Ficowski ve Julian Tuwim.
Karlovy Vary’de prömiyerini yapan Taş Bebek, Roman cemaatini etkileyen olaylarla
bu efsanevi şairin hikâyesini anlatıyor: “Papusza tanınan biri. Hayatı bir zamanlar
lanetli şair efsanesi olarak düşünülürdü. Bu hikâyeyi canlandırabilmek için doğru
dili aradık. Siyah-beyaz, hikâyeye duygusal bir kesinlik kattı. 1950-1960’larda çekilen
fotoğraflardan esinlendik. Görüntülerin güzel olmasını istedik; çünkü artık bu dünyayı
yeniden yaratamayız: 1950’lerin Polonya’sında bir shtetl. Bunun doğru yaklaşım olup
olmadığına karar vermek ise izleyici ve eleştirmenlere kalmış.” – Joanna Kos-Krauze
▪▪Based on a true story, Papusza focuses on the tragic fate of the first Roma poet
to ever write down her poems; the first to be translated into Polish and have her
works officially published: Bronislawa Wajs, known as Papusza. This was the
result of the efforts of two men: Jerzy Ficowski, poet and historian focusing on
the life of the Romani community in Poland, and Julian Tuwim. Premiering at
Karlovy Vary, Papusza follows this legendary poet through life events that shaped
the Roma community. “Papusza is well-known; her life story was once seen as
a sort of legend of the cursed poet. We searched for the right language to bring
this story to life; black&white gives the tale a sort of emotional certainty. We were
inspired by photographs from the 1950s and 1960s. We wanted the images to be
beautiful, because this is a world that can no longer be recreated –a shtetl in 1950s
Poland. It is up to the audiences and the critics to decide whether this was the
right approach.” – Joanna Kos-Krauze
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mutlu yıllarımız

buluşma

ANNI FELICI
THOSE HAPPY YEARS

ÅTERTRÄFFEN
THE REUNION

18cu.fr. 19ct.sa. 20pz.su. italya, fransa ıtaly, france / 2013 / DCP / Renkli Colour
f
nc
r
16.00
19.00
11.00
/ 100’ / Fransızca, İtalyanca, İngilizce; İngilizce, Türkçe

14pt.mo. 15sa.tu. 16ça.we. isveç sweden / 2013 / DCP / Renkli Colour / 88’ / İsveççe;
f
nc
r
13.30
19.00
11.00
İngilizce, Türkçe altyazılı Swedish; English, Turkish s.t.

altyazılı French, Italian, English; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: anna odell
Yönetmen Director: danıele luchettı

Senaryo Screenplay: anna odell Görüntü Yön. Director of Photography: ragna jormıng

Senaryo Screenplay: danıele luchettı, caterına venturını, sandro petraglıa, stefano

Kurgu Editing: krıstın grundström Oyuncular Cast: anna odell, anders berg berg, robert

rullı Görüntü Yön. Director of Photography: claudıo collepıccolo Kurgu Editing:

fransson, sandra andreıs, rıkard svensson, nıklas engdahl Yapımcı Producer: mathılde

francesco garrone, mırco garrone Müzik Music: franco pıersantı Oyuncular Cast:

dedye Yapım Production Co.: french quarter fılm Dünya Hakları World Sales: french

martına gedeck, kım rossı stuart, mıcaela ramazzottı, samuel garofalo, nıccolò

quarter fılm

calvagna, benedetta buccellato, pıa engleberth Yapımcı Producer: marco chımenz,
gıovannı stabılını, rıccardo tozzı Yapım Production Co.: cattleya, raı cınema Dünya

▪▪ 2013 guldbagge (isveç sweden) en iyi film, en iyi senaryo best fılm, best screenplay

Hakları World Sales: pascale ramonda

▪▪ 2013 venedik venıce fipresci ödülü–ufuklar fıprescı prıze–orrızontı

▪▪Abim Evin Tek Çocuğu ve Hayatımız ile tanıdığımız Daniele Luchetti, kısmen
otobiyografik yeni filmi Mutlu Yıllarımız’da seyirciyi 70’li yıllara götürüyor. Küçük
Dario’nun anlatıcı görevini üstlendiği bu yolculukta sorunlu bir ailenin dünyasına
dalıyoruz. Dario’nun babası Guido, bir türlü istediği başarıya ulaşamayan ve giderek
içine kapanan bir sanatçı. Annesi Serena ise kocasına deli gibi âşık ve tam da bu
yüzden ne bencilliğine ne de kaçamaklarına tahammül edebiliyor. Dönemin özgürlük
rüzgârı çok geçmeden bu aileyi de yakalıyor ama böylece anne ve baba birbirinden
daha da uzaklaşıyor. Küçük Dario ise sinemaya olan ilgisini keşfediyor ve olan biteni el
kamerasıyla kaydetmeye çalışıyor. Yönetmen Luchetti’ye göre, peliküle ve onun kendine
has kokusuna bir saygı duruşu olan Mutlu Mutlu Yıllarımız’ın ilk gösterimi Toronto Film
Festivali’nde yapılmıştı.
▪▪Daniele Luchetti, known by the festival goers for My Brother is an Only
Child and La Nostra Vita, takes the audience to the ‘70s in his new semiautobiographical film. Little Dario is the narrator of the journey of his
dysfunctional family. Dario’s father Guido is an increasingly introverted artist
who can’t receive the success he longs for. His mother Serena is madly in love
with her husband and thus she can’t stand his selfishness and his affairs. The
winds of freedom that blow during the period catches up with this family,
causing the parents further move away from each other. In the meantime, little
Dario discovers his interest in film and starts shooting what’s happening with a
handheld camera. According to Luchetti, Those Happy Years, which premiered at
the Toronto Film Festival, is a homage to film stock and its unique smell.

▪▪Böyle bir mezunlar günü görmediniz! Kimse kendisi değil, her şey allak bullak...
Ünlü İsveçli sanatçı Anna Odell bizi bu filmle, sıkıntılı bir mezunlar buluşmasına
davet ediyor. Mezunlar gününe çağrılmayınca Odell sahte bir buluşma sahneliyor,
çocukluğunu kâbusa çeviren eski sınıf arkadaşları rolünde oyuncuları yerleştirip
bütün olayı filme çekiyor. Sonrasında da tepkilerini bilmek istediği için, bu filmi gerçek
sınıf arkadaşlarına izletiyor. İşte kıyamet böyle kopuyor. Buluşma ,gerçek ile kurgu
arasındaki ince çizgiyi epey esnetiyor. “Okul deneyimlerimiz bizi ciddi şekilde etkiliyor
ve yaşamımız boyunca, birbirimize şekil veriyoruz, birbirimizi etkiliyoruz. Diğer bir
ifadeyle, bu ilişkileri yeni bir bağlama taşıyarak, eski tatsız deneyimlerden kurtulabilir,
tamamen değişebiliriz. Yıllardır akran zorbalığı konusunu işlemek istiyordum.
İlkokulda zorbalığa maruz kaldım ve bu deneyimlerimi kullanarak hiyerarşide bir
değişiklik olduğunda grup içinde mevcut ilişkilerin bu değişiklikten nasıl etkileneceğini
araştırdım.” – Anna Odell
▪▪A class reunion like no other where no one is their real selves and everything
goes terribly wrong... Renowned Swedish artist Anna Odell invites us to a grim
class reunion–one that she is not invited. So Odell, playing herself, stages and
films a mock reunion, confronting actors who play her classmates–her childhood
bullies–as if the reunion had taken place. But then, she visits her real classmates
to show them the film and get their reaction. From then on, things go wryly
wrong. This film stretches the border between fiction and reality. “I think that
our experiences from school affect us enormously and that we are shaped by
and influence each other throughout life. This also means that we can change
and recover from bad experiences by coming into new contexts where we are
able to take part. I have wanted to work with the subject of bullying for many
years. Throughout elementary school I was bullied and so I wanted to use my
experiences in some way to, among other things, research the relationships
within a group following changes in the hierarchy.” – Anna Odell
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vıolette

TRIPTYQUE

17pe.th. 19ct.sa. 20pz.su. kanada canada / 2013 / DCP / Renkli Colour / 90’ /
a
r
f
13.30
21.30
21.30
Fransızca, İngilizce, Almanca; Türkçe altyazılı French,

14pt.mo. 15sa.tu. 17pe.th. fransa, belçika france, belgıum / 2013 / DCP / Renkli
f
nc
r
16.00
21.30
11.00
Colour / 139’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı French;

English, German; Turkish s.t.

English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: pedro pıres, robert lepage

Yönetmen Director: martın provost

Senaryo Screenplay: robert lepage Özgün oyun Original play: “lıpsynch”, robert lepage

Senaryo Screenplay: martın provost, marc abdelnour, rené de ceccatty Görüntü Yön.

Görüntü Yön. Director of Photography: pedro pıres Kurgu Editing: aube foglıa, pedro pıres

Director of Photography: yves cape Kurgu Editing: ludo troch Oyuncular Cast: emmanuelle

Oyuncular Cast: frédérıke bédard, lıse castonguay, hans pıesbergen Yapımcı Producer:

devos, sandrıne kıberlaın, olıvıer gourmet, catherıne hıegel, jacques bonaffe, olıvıer

lynda beaulıeu Yapım Production Co.: les productıons du 8e art ınc. Dünya Hakları World

py Yapımcı Producer: mıléna poylo, gılles sacuto, olıvıer rausın Yapım Production Co.:

Sales: natıonal fılm board of canada

ts productıons, france 3 cınéma, clımax fılms Dünya Hakları World Sales: doc & fılm
ınternatıonal

▪▪ 2014 berlin kiliseler birliği özel mansiyon ecumenıcal jury–specıal mentıon
▪▪ 2013 montreal cinemania izleyici ödülü audıence award
▪▪Festival takipçilerinin çok iyi tanıdıkları Kanadalı Robert Lepage’ın (Günah Çıkarma,

Yalan Makinası ve Ayın Saklı Yüzü) Pedro Pires ile beraber yönettiği Üçleme, isminin de
çağrıştırdığı gibi üç bölümden oluşuyor. Lepage’ın 9 saatlik tiyatro oyunu Lipsynch’in
sinema uyarlaması olan filmde birbiriyle bağlantılı üç karakterin yaşamlarına giriyoruz.
Gerçek bir edebiyat tutkunu olan ve şizofreni tanısıyla kaldırıldığı akıl hastanesinden
yeni çıkan kitapçı Michelle... Beynindeki bir tümör nedeniyle konuşma yeteneğini
kaybetme riskiyle karşı karşıya olan, Michelle’in şarkıcı kardeşi Marie... Marie’nin
önce doktoru, daha sonraysa sevgilisi olan, elleri sürekli titreyen alkolik beyin cerrahı
Thomas... Lepage, bu üç karakterin hayatındaki dönüm noktalarını birbirine bağlarken;
yalnızlık, delilik, hafıza gibi konulara değiniyor. Pek çok biçimci numarayla geçmiş ile
bugün, hayal ile gerçek iç içe geçiyor ve bu üç karakterin hikâyeleri, yan yana geldiğinde,
tek bir resim oluşturuyor.
▪▪Triptyque, co-directed by Canadian Robert Lepage who is well known by the
Festival audience for The Confessional, The Polygraph and Far Side of the Moon,
and Pedro Pires, is comprised of three sections as its name suggests. We enter
the lives of three related characters in the film which is an adaptation of Lepage’s
9-hour stage play Lipsynch. Michelle, a true literature devotee and bookseller
who is recently released from the mental hospital she was committed to as a
schizophrenia patient… Michelle’s singer sister Marie, who is in danger of losing
her ability to speak due to a brain tumor… Thomas, an alcoholic brain surgeon
with shaky hands, who is Marie’s doctor, and later on, her lover… Lepage touches
upon subjects such as loneliness, insanity, and memory as he connects the
turning points in these three characters’ lives. The past and present, fantasy and
reality intertwine with the use of formalist artifices, and the story of these three
characters form a complete picture when put together.

▪▪ 2013 haifa özel mansiyon specıal mentıon (e. devos)
▪▪Martin Provost’un Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan filmi Violette,
adını Fransız kamuoyunda kadın cinselliği, kürtaj gibi meseleleri tartışmaya açan ilk
yazarlardan Violette Leduc’ten alan bir dönem filmi. Evlilik dışı bir ilişkiden doğan
Violette, yıllarca çaba gösterdikten sonra ancak 1964 yılında La Bâtarde / Piç adını
verdiği anılarıyla şöhreti yakaladı. Violette’in ünlü kadın yazar Simone de Beauvoir ile
ömür boyu süren dostluğu ve Jean Genet ile mesleki yakınlığını merceği altına yatıran
film, feminizm, dostluk ve edebiyat kavramlarını da sorguluyor. “Violette hakkında
bulduklarım ne kadar artarsa, içinde sakladıkları beni o kadar etkiliyordu; kırılganlığı,
kırgınlığı, ki bunlar yanında herkesin bildiği skandallara karışan şatafatlı kişiliği (yani
şöhrete kavuştuğu 1960’lardan sonra) beni pek ilgilendirmedi, bir maske sayılırdı
bunlar. Hayat ona iyi davranmadı. İnsanlar onun zor olduğunu söylerdi. Ama bu bana
yetmedi.” – Martin Provost
▪▪Martin Provost’s latest film which premiered at Toronto Film Festival takes its
name from Violette Leduc, one of the first woman writers in France who publicly
discussed issues such as female sexuality and abortion. Born out of wedlock,
Violette is able to attain fame only in 1964 with her aptly named memoirs,
La Bâtarde. The film, while bringing under focus Violette’s lifelong friendship
with Simone de Beauvoir and her literary circle including Jean Genet, also
scrutinises notions of feminism, friendship and literature. “The more I
discovered about Violette, the more I was deeply moved by what was hidden deep
within her, the fragility and hurt, whereas the scandalous, flamboyant public
figure–after she achieved celebrity in the 1960s–interested me much less; it was
merely a façade. I wanted to get close to the real Violette, who is in pursuit of love
and withdraws into great solitude to write. Life wasn’t kind to her. People said she
was difficult. That wasn’t enough for me.” – Martin Provost
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körlük

dünyada 20.000 gün

BLIND

20,000 DAYS ON EARTH

16ça.we. 17pe.th. 19ct.sa. norveç norway / 2014 / DCP / Renkli Colour / 96’ /
f
nc
a
19.00
16.00
11.00
Norveççe; İngilizce, Türkçe altyazılı Norwegian; English,

18cu.fr. 19ct.sa. 20pz.su. ingiltere unıted kıngdom / 2013 / DCP / Renkli Colour /
f
nc
r
19.00
21.30
13.30
95’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Turkish s.t.
Yönetmen Director: ıaın forsyth, jane pollard
Yönetmen Director: eskıl vogt

Senaryo Screenplay: ıaın forsyth, jane pollard, nıck cave Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: eskıl vogt Görüntü Yön. Director of Photography: thımıos bakatakıs

Photography: erık wılson Kurgu Editing: jonathan amos Müzik Music: nıck cave, warren

Kurgu Editing: jens chrıstıan fodstad Müzik Music: henk hofstede Oyuncular Cast: ellen

ellıs Oyuncular Cast: nıck cave Yapımcı Producer: james wılson, dan bowen Yapım

dorrıt petersen, henrık rafaelsen, vera vıtalı, marıus kolbenstvedt Yapımcı Producer:

Production Co.: pulse fılms, jw fılms Dünya Hakları World Sales: hanway fılms Türkiye

hans-jorgen osnes, sıgve endresen Yapım Production Co.: motlys a/s Dünya Hakları World

Hakları Turkish Rights: calınos fılms

Sales: versatıle Türkiye Hakları Turkish Rights: kurmaca film

▪▪20.000 gün yaşayan birkaç yaşındadır? Görsel sanatçılar Iain Forsyth ve Jane Pollard,
▪▪ 2014 sundance senaryo ödülü–dünya sineması screenwriting award–world cinema 2014
berlin avrupa sinemaları ödülü europa cinemas label

▪▪Joachim Trier’in Reprise / Tekrar ve Oslo, 31 Ağustos gibi birçok ödüllü filminin
senaryosunda imzası bulunan Norveçli yönetmen Eskil Vogt’un ilk uzun metrajlı
filmi Körlük, görme duyusunu kaybedince eve kapanan bir kadın yazarın aklını da
kaybetmemek için gerçekliğe sıkı sıkı sarılma mücadelesini işleyen, gerilimli olduğu
kadar mizah unsurlarını da kullanan bir dram. Görüntü yönetmenliğini Dogtooth /
Köpekdişi’nin de kameramanlığını üstlenen Thimios Bakatakis’in yaptığı ve yalnızca
görme değil yazma ve yalnızlık üzerine de bir film olan Körlük, gerçeküstü atmosferi,
seyrek diyalogları ve sürprizli mizahıyla son derece özgün. “Filmde körlük nasıl
gösterilir? En bariz yöntem ekranı karartmak, izleyiciyi sesle yönlendirmek olacaktır.
(…) Bense çokça, bir ayrıntıyı soyutlama ya da bir görüntüyü daha fazla tutma yoluyla
görsel beslemeyi kısıtladım. Filmin biçimi ve biçeminin kilidi bu oldu. Ve körlük,
çelişkili de olsa, çok sinemasal aslında; sinemanın en temel yanlarını içeriyor: görmek,
görülmek, aydınlık, karanlık…” – Eskil Vogt
▪▪The directorial debut of Eskil Vogt, the co-writer of Joachim Trier’s acclaimed
Reprise and Oslo, August 31st, is a complex, humorous, and original drama that
follows a woman writer who retreats to the safety of her home, having recently
lost her sight. But soon her fears take over and she holds on to reality not to lose
her mind. Blind is an original film with a surreal atmosphere, sparse dialogue
and humour, not just on seeing and blindness but also on solitude and writing.
The DoP Thimios Bakatakis was also responsible for the crisp cinematography
Dogtooth. “How does one show blindness on film? The most obvious would be to
let the screen go black, to let the viewers orientate themselves with sound. (...) For
me, it was often about limiting the visual input by isolating a detail or holding an
image longer. This is the key to the film’s form and style for me. And blindness,
paradoxically enough is in and of itself, very filmic; it contains the most
fundamental aspects of film: to see and be seen, light and dark…” – Eskil Vogt

çektikleri bu ilk uzun metrajlı filmde kurmacayla gerçekliği birleştirerek uluslararası
kültür ikonu, müzisyen ve senarist, bu dünyaya gelmiş en ilginç sanatçılardan Nick
Cave’in 24 saatini anlatıyorlar. Nick Cave’in hem konu hem de başrol olduğu film,
sanatsal yaratım sürecine mahrem bir bakış atarken aynı zamanda bu dünyada
yaşadığımız süreyi iyi kullanıp kullanmadığımızı sorgulamamızı da istiyor. “Ortalıkta
çok müzik belgeseli var. Bunların bazılarına baktık ve nasıl bir şey yapmamamız
gerektiğini anladık. Ian ve Jane işe farklı bir açıdan yaklaştıklarını açıkça belli eden bir
kavramsal çerçeveyle geldiler. Her şeyi onların ellerine bırakıp neler olacağını göremeye
karar verdim. Storyboard’ları daha en başından bile gayet belirgindi ve bu sayede ben
de rahatlamış oldum.” – Nick Cave
▪▪How old is a man who has lived 20,000 days? The debut feature film directed
by visual artists Iain Forsyth & Jane Pollard combines drama and reality in a
fictitious 24 hours in the life of musician and international cultural icon Nick
Cave, one of the most enigmatic figures who has walked this earth. With Nick
Cave as both the subject and the actor, and with startlingly frank insights and an
intimate portrayal of the artistic process, the film also asks us what use we have
made of the time we have lived through. “There’s lots of music docs out there.
We looked at some of those, and in many ways they informed us most in terms
of what not to do more than anything else. Ian and Jane were very clear and
came through with a concept that was looking at things from a different angle.
I decided that I was kind of going to hand the thing over to them and see what
happened. They had a very clear, strong storyboard, right at the beginning, and
that made me relax about the idea.” – Nick Cave

SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI
HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITON

Avrupa Konseyi ve Eurimages işbirliğiyle
2007’den bu yana yalnızca İstanbul Film
Festivali’nde verilen Avrupa Konseyi Sinema
Ödülü (FACE), bu bölümde yer alan ve insan
hakları konusunda kamuoyunda duyarlılık ve
bilinç uyandıran, bu konunun öneminin daha
iyi anlaşılmasına katkıda bulunan bir filme
veriliyor.
FACE, the Film Award of the Council of
Europe, presented only at the Istanbul Film
Festival since 2007 in collaboration with
the Council of Europe and Eurimages, will
be given to a film in this section, which
raises public awareness and interest in
human rights issues, and creates better
understanding of their importance.
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trans x ıstanbul

FARSH W GHATA
RAGS AND TATTERS

16ça.we. 17pe.th. 18cu.fr. mısır egypt / 2013 / DCP / Renkli Colour / 87’ / Arapça;
a
nc
a3
13.30
21.30
21.30
İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic; English, Turkish s.t.

14pt.mo. 15sa.tu. 18cu.fr. türkiye, almanya turkey, germany / 2014 / DCP / Renkli
a
f
a3
21.30
16.00
19.00
Colour / 108’ / Türkçe, Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı
Turkish, German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: ahmad abdalla

Yönetmen Director: marıa bınder

Senaryo Screenplay: ahmad abdalla Görüntü Yön. Director of Photography: tarek hefny

Senaryo Screenplay: marıa bınder Görüntü Yön. Director of Photography: mırıam tröscher,

Kurgu Editing: hısham saqr Müzik Music: mahmoud hamdy Oyuncular Cast: asser yassın,

stephan runge, marıa bınder Kurgu Editing: tıll ufer Müzik Music: claudıa fıerke, sabıne

amr abed, yara gubran, mohamed mamdouh, atef yousef Yapımcı Producer: mohamed

ercklentz, sinem altan Yapımcı Producer: marıa bınder Yapım Production Co.: cornıx fılm

hefzy Yapım Production Co.: fılm clınıc, mashroua Dünya Hakları World Sales: vısıt fılms

Ortak Yapımcı Co-Producer.: ıkgv Dünya Hakları World Sales: marıa bınder

▪▪Mısırlı yönetmen Ahmad Abdalla, 2010 yapımı Mikrofon ile Altın Lale’yi kazanmış ve

▪▪İstanbullu trans*kadın Ebru K., dostlarının sürülmesi ve öldürülmesine karşı

yakında Mısır’da devrimin ateşini yakacak olan gençliğin yaşadığı derin umutsuzluğu
ve öfke birikimini bizlere göstermişti. Kahire’nin fakir semtlerinde geçen Çul Çaput,
dört yıl önce Mikrofon’un bıraktığı yerden devam ediyor. Filmde, 2011’de Tahrir
Meydanı’nda yapılan gösteriler sırasında hapisten kaçan yüzlerce tutukludan birine
odaklanıyoruz. Adam özgürce ama huzursuz bir hayalet gibi sokaklarda dolaşırken,
Mısır’da yaşanan devrime tanık olmaktadır. Kim bilir kaç yıldır hasret duyduğu ailesine
ve dostlarına kavuştuğunda ise, yaşam diye bildiği şeyin artık baştan sona değiştiğine
tanık olacaktır.
“Bizim devrimimiz henüz tam şeklini alamadı. Siyasi anlamda ve kendi ruh
dünyamızda, bu devrimin adını henüz koyamadık. Bir yönetmen olarak, hiç diyalog
kullanmadan, birçok karakterin birçok hikâyesini tek bir filmde anlatmak istedim.
Hedefim, olaylar ve görüntülerin kendilerini anlatmalarıydı. Böylece kendime, Mısır
halkının büyük bölümü gibi benim yaşamımı da hilafsız bambaşka bir yöne çeviren
son olayları enikonu düşünme ve yaşananları içselleştirme fırsatını tanıdım.” – Ahmad
Abdalla
▪▪Ahmad Abdalla’s Golden Tulip-winning 2010 film Microphone had hinted the
build-up of despair and rage of the youth, who would later take part in Egypt’s
revolution. Set in Cairo’s poor neighbourhoods, Rags and Tatters picks up where
Microphone ended, and centres on one man, a prisoner who along with dozens
of others in jail, escapes amidst the 2011 Tahrir Square demonstrations. He now
wanders free, witnessing the Egyptian revolution like an anxious ghost. As he
revisits the family and friends he has been separated from for so long, he finds
that everything about life as he knew it has he knew it has irrevocably changed.
“Since our revolution is still an emerging one that hasn’t solidified yet, either
politically or even in our souls, as a filmmaker, I wanted to make a film with
multiple stories and character lines without a single spoken dialogue, leaving the
events and the images to clarify themselves, giving myself before the audience a
chance to contemplate and absorb the events that, without exaggeration, changed
my life forever along with many Egyptians.”– Ahmad Abdalla

mücadele veriyor. Yirmi beş yıldır insan haklarının ve özelde LGBTIQ bireylerin
haklarının etkin savunucularından biri; nüktedanlık, kendiyle dalga geçme ve siyasal
dirayet yoluyla Türkiye toplumunu değiştirmek istiyor. Ebru, yönetmenin annesi, 85
yaşındaki emekli Alman hemşire Margarethe’yle tanışıyor ve trans*lar için bir bakımevi
açmaya karar veriyor. Gayet kişisel bir belgesel olan Trans X İstanbul, Türkiye’deki trans*
bireylerin insan haklarının desteklenmesini hedefleyen çoklu platform projesinin de
bir parçası. “Bu film, devlet ve toplumun kültürlerarası ilkel bir mekanizma aracılığıyla
(siyasal dışlanma kriteri olarak görünürdeki kişisel özelliklerini) ellerinden aldığı onur
ve namuslarını geri kazanmak için kendiliğinden ve mizah içinde harekete geçen
insanları görünür kılmayı hedefliyor.” – Maria Binder
▪▪Ebru K., a trans*woman from Istanbul, fights against the displacement and
murder of her companions. For 25 years, she has been active in defending
human rights and the rights of LGBTIQ. She wants to change the Turkish society
with humour, self-irony and political acumen. She meets Margarethe, a 85-yearold German retired nurse and mother of the filmmaker, and establishes a guesthouse for trans*. Trans X Istanbul is a personal documentary film and part of a
multi-platform project about the human rights situation of transgender people
(trans*) in Turkey “The film wants to make people visible, who have fought for
their ability to act spontaneously and humorously to give themselves their dignity
and honour back, which the state and society had taken from them with an
ancient cross-cultural power mechanism: a personal visible characteristic as the
criterion for political exclusion.” – Maria Binder
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aşkım beni deniz kıyısında bekler

düzmece dava

HABIBI BISTANANI AND IL BAHAR
MY LOVE AWAITS ME BY THE SEA

AI WEIWEI THE FAKE CASE

15sa.tu. 17pe.th. 19ct.sa. ürdün, almanya, filistin, katar jordan, germany,
f
b
a3
21.30
11.00
19.00
palestıne, qatar / 2013 / DCP / Renkli Colour / 90’ /

14pt.mo. 16ça.we. 19ct.sa. danimarka denmark / 2013 / DCP / Renkli Colour / 79’
b
b
a3
16.00
19.00
21.30
İngilizce, Çince; Türkçe altyazılı English, Mandarin;

Arapça; İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic; English, Turkish s.t.

Turkish s.t.

Yönetmen Director: maıs darwazeh

Yönetmen Director: andreas johnsen

Senaryo Screenplay: maıs darwazeh Görüntü Yön. Director of Photography: arlette gırardot

Senaryo Screenplay: andreas johnsen Görüntü Yön. Director of Photography: andreas

Kurgu Editing: vartan avakıan Müzik Music: cynthıa zaven Yapımcı Producer: rula nasser,

johnsen Kurgu Editing: adam nıelsen Oyuncular Cast: aı weıweı, lao aı, weıweı aı, jerome

mıchel balague Yapım Production Co.: the ımagınarıum fılms, mengamuk fılms Dünya

a. cohen, wang fen, pan haıxıa Yapımcı Producer: katrıne sahlstrøm Yapım Production

Hakları World Sales: the ımagınarıum fılms

Co.: rosforth fılms, danısh documentary productıon Dünya Hakları World Sales: dfı

▪▪“O balığa âşık bir kuştu, aralarında / incecik su vardı, ikisi / tek bir öpücük uğruna
suyu yardılar. İşte böyledir onların / kısacık öyküsü. Bir öpücükten diğerine yaşamları
/ kendi yolunu buldu; denizde bir balık yaşarmış ve / gökte de bir kuş.”– Balık ile Kuş,
Hasan Hourani (1974-2003)
Bu şiirsel belgesel, memleketi Filistin’e ilk kez dönen yönetmen Mais Darwazah’nın
öyküsünü izleyiciye sunuyor. Darwazah inzivadan çıkıp, henüz tanışmadığı aşkı
Hasan’ı bulmak için yollara düşer. Filistinli sanatçı Hasan, Darwazah’ya güzel,
ütopik bir dünya sunacaktır. Peri masalı ile gerçeği ilmek ilmek birbirine dokuyan
bu şiir, mekân denen şeyin elden kayıp gidebileceğini ama insanoğlunun bir hayale
tutunmasının çok ama çok önemli olduğunu anlatıyor. Yıllar boyu parça parça olmuş,
varoluş mücadelesi vermiş bu topraklarda Darwazah, bugün Filistin halkının koruyup
kolladığı bir “yuva”da sükûnet içinde onu bekleyen aşkı nihayet bulacak. Birlikte
hayallerine sımsıkı sarılıp, hep yetersiz kalan gündelik ihtiyaçlara meydan okuyacaklar.
▪▪“He was a bird in love with a fish, separating / them was the thin line of water,
which they / broke together for just one kiss. This is their / brief story. Between
one kiss and another their / life took its course; in the sea lived a fish and in / the
sky lived a bird.”
–The Fish and the Bird, Hasan Hourani (1974-2003)
My Love Awaits Me by the Sea is a poetic documentary narrating the story of the
director Mais Darwazah, who takes a first time journey back to her homeland,
Palestine. She leaves a secluded reality and follows a lover whom she has never
met–Hasan, a Palestinian artist, who unveils a beautiful and utopian world to
her. Fairytale and reality are woven together to question the elusiveness of place,
and the need to believe in dreams. In a land fragmented and engulfed by years of
struggle, she finds her tranquil love awaiting her in a “home” protected and held
together by today’s Palestinians. They defy their everyday reality–far removed
from their needs–by holding onto their dreams.

▪▪Çinli yetkililer dünyaca ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei’yi susturmaya çalıştı. Ama, Ai
Weiwei’ye sorarsanız, suspus süren bir hayata hayat denmez, olsa olsa ölümdür onun
adı. 2011 yılında seksen bir gün hücre hapsinde tutulan Ai Weiwei, ardından ev hapsine
mahkûm edildi. Artık uyuyamıyor ve hafızasını kaybetmeye başladı. Tam on sekiz
kamera sürekli evini izliyor; her hareketi takip ediliyor. Ai Weiwei alt üst durumda ama
gene de, ülkesi Çin’in baştan başa değişmeye hazır olduğuna dair inancı sarsılmıyor.
“Ai Weiwei’nin yaşamını filme çekerken neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadım.
Sanırım, bana bu imkânı sağlayarak, çalışma yöntemimi kabullendiğini, sabrını,
sebatını ve hatta saklayacak hiçbir şeyi olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Bu film
bir sanatçının portresini çizmek niyetiyle yola çıksa da, adım adım, kapalı, zihni bile
denetimi altına alan bir toplumda, insanoğlunun ne yapıp edip varlığını sürdürdüğünü
gösteren bir efsaneyi anlatıyor. Ai Weiwei’nin hem ayrıcalıklı bir sanatçı, hem de sürekli
izlenen, kısıtlanan ve ezilen bir insan evladı olarak yaşadığı, tanıdığı Çin ile ilgili kararı
izleyicinin takdirine bırakıyorum.” – Andreas Johnsen
▪▪The Chinese authorities threaten world-renowned artist Ai Weiwei to keep
his mouth shut. But to Ai Weiwei, a life lived in silence is not a life. It is death.
In 2011, after 81 days of solitary detention Ai Weiwei was released to house
arrest. He now suffers from sleeping disorder and memory loss, 18 cameras
are monitoring his home, and police agents follow his every move. Ai Weiwei is
shaken, but he strongly believes that China is ready for change. “I’ve had close
to unlimited access to film his life, and I believe this is an expression of his
acceptance of my method, and patience and persistence, as well as his will to
show the world that he has nothing to hide, whatsoever. This film starts out as
a portrait of an artist, but evolves to tell an epic tale about human existence in
a closed, opaque, mind-controlling society. I’ll let the audience judge for itself
by seeing the China that Ai Weiwei sees, the China that he experiences: as a
privileged artist, but also as a constantly monitored, restricted and oppressed
human being.” – Andreas Johnsen
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sessizlerin sesi

eksik resim

LA VOZ DE LOS SILENCIADOS
THE VOICE OF THE VOICELESS

L’IMAGE MANQUANTE
THE MISSING PICTURE

17pe.th. 18cu.fr. 19ct.sa. guatemala, abd guatemala, usa / 2013 / DCP / Renkli
b
nc
a3
19.00
13.30
16.00
& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 85’ / Konuşmasız No

16ça.we. 17pe.th. 19ct.sa. kamboçya, fransa cambodıa, france / 2013 / DCP /
a
r
f
16.00
16.00
19.00
Renkli Colour / 95’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı

dialogue

French; English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: maxımón monıhan

Yönetmen Director: rıthy panh

Senaryo Screenplay: maxımón monıhan Görüntü Yön. Director of Photography: mıana

Senaryo Screenplay: rıthy panh, chrıstophe bataılle Görüntü Yön. Director of Photography:

juanıta grafals, josé galleta Kurgu Editing: mıguel sobo Oyuncular Cast: janeva adena

prum mésa Kurgu Editing: marıe-chrıstıne rougerıe, rıthy panh Müzik Music: marc

calderón zentz, pamela guthrıe , kevın tamayo, rıcky powell, t.o.c , mr.dead (aka sr.

marder Yapımcı Producer: catherıne dussart Yapım Production Co.: fılms dıstrıbutıon

muerto) Yapımcı Producer: sheena matheıken Yapım Production Co.: brıcolagısta! ınc.

Dünya Hakları World Sales: fılms dıstrıbutıon

Dünya Hakları World Sales: pascale ramonda

▪▪ 2013 cannes belirli bir bakış ödülü prıze of un certaın regard
▪▪ 2013 mumbai genç eleştirmenler en iyi film young crıtıcs best fılm

▪▪ 2013 ficfa en iyi belgesel best documentary
▪▪ 2013 kudüs jerusalem en iyi belgesel best documentary

▪▪Orta Amerika’dan New York’a doğru yola çıkan Olga, ailesiyle vedalaşırken kendisi
gibi sağır ve dilsiz çocukların eğitim gördüğü bir okula gideceğini sanmaktadır. Ailesi
evlerine gelen sözde temsilcilere inanmış, kızlarını onlara emanet etmekte bir sakınca
görmemiştir. Oysa Olga, New York’a vardığında kendisini acımasız bir çetenin elinde
bulur. Metroda dilencilik yapmaya zorlanır; hem fiziksel hem de ruhsal işkencelere
maruz kalır. Hiç diyalog kullanmayan ve yer yer sessiz sinemaya yakın bir estetik
yakalayan bu yaratıcı ilk filmin senaryosu gerçek olaylardan yola çıkarak yazılmış;
başrolleri de amatör oyuncular tarafından paylaşılıyor. “En eski biçem elbette ki sessiz
filmler. Ama çağdaş bir sessiz film yapmak istedim. Sessizlerin Sesi, izleyiciyi Olga’nın
başının etrafına yerleştiren düşük frekanslı ses tasarımıyla tam bir sessiz film. Bu
hikâyeyi Olga’nın dilinden anlatabilmek, filmimin itici gücü oldu.” – Maximón Monihan
▪▪As she bids farewell to her family on her way to New York from Central
America, Olga thinks that she is going to a school where deaf and mute kids
study. Her family believes in the so-called representatives and has no qualms
about entrusting them with their daughter’s life. However, when she arrives in
New York, she finds herself in the hands of a merciless gang. She is forced to
beg on the subway, and is subjected to physical and psychological torture. This
dialogue free, innovative first film captures an aesthetic close to silent films, has a
script based on real events, and utilises amateur actors in leading roles. “I wanted
to make something challenging and cinematically unique. Of course silent
films are the oldest form. But I wanted to do a modern silent. La Voz is a fully
integrated silent movie, with a vibratory, low frequency sound design that puts
the audience into Olga’s headspace. Telling this story, in her language, was the
driving force behind La Voz. – Maximón Monihan

▪▪Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a da aday gösterilen Eksik Resim hem

hayranlık uyandıran, hem unutulması güç, hem de sarsıcı bir film. Kısmen anı, kısmen
suçlama; bir anlamda da tarih dersi. Filmde, arşiv görüntüleri ve kilden yapılmış küçük
figürler izleyiciyi, 1970’li yıllarda Kamboçya’nın üstüne bir karabasan gibi çöken Kızıl
Kmer rejimine götürüyor. Kızıl Kmerler beş yaşındaki Rithy Panh’ı ailesiyle beraber
evlerinden çıkartmış. Aileden geriye, kala kala Rithy Panh kalmış. “Ben yıllar boyu bir
resim aradım. Kızıl Kmerlerin Kamboçya’yı yönettiği 1975-1979 döneminde çekilmiş
bir resim olmalıydı bu... Çaresizlik içinde arşivleri araştırdım, eski gazetelere baktım,
en ücra köylerde bile aradım durdum. Bugün artık biliyorum: Öyle bir resim yok. Aslına
bakarsanız, ben ille de onu aramıyordum. Öyle bir resim benim aklımdan geçeni
tam olarak yansıtmazdı. Böyle düşünerek, resmi ben kendim yarattım. Bugün size
ne o resmi sunuyorum, ne de o benzersiz resmin arayışını. Ben size, arayışın resmini
sunuyorum... Sinemaya borçlu olduğum bir arayışın...”– Rithy Panh
▪▪Nominated for the Oscars in the Best Film in A Foreign Language category,
The Missing Picture is at once a fascinating, haunting and shocking film–part
memoir, part indictment and part history lesson. The film re-enacts the Khmer
Rouge’s nightmarish rule over Cambodia in the 1970s with archival footage and
small clay figures. The Khmer Rouge forced Rithy Panh and his family from their
home in 1975, when he was a boy. Only he survived. “For many years, I have been
looking for the missing picture: a photograph taken between 1975 and 1979 by
the Khmer Rouge when they ruled over Cambodia... I searched for it vainly in the
archives, in old papers, in the country villages of Cambodia. Today I know: this
image must be missing. I was not really looking for it; would it not be obscene
and insignificant? So I created it. What I give you today is neither the picture nor
the quest for a unique image, but the picture of a quest: the quest that cinema
allows.” – Rithy Panh
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altın kafes

mandalina bahçesi

LA JAULA DE ORO

MANDARIINID
TANGERINES

14pt.mo. 15sa.tu. 20pz.su. meksika, ispanya mexıco, spaın / 2013 / DCP / Renkli
a
f
a3
16.00
19.00
11.00
Colour / 102’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Spanish; English, Turkish s.t.
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17pe.th. 18cu.fr. 19ct.sa. estonya, gürcistan estonıa, georgıa / 2013 / DCP /
b
f
a3
21.30
11.00
13.30
Renkli Colour / 87’ / Rusça, Estonya Dili; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian, Estonian; English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: dıego quemada-dıez
Senaryo Screenplay: dıego quemada-dıez, lucıa carreras, gıbrán portela Görüntü Yön.

Yönetmen Director: zaza urushadze

Director of Photography: maría secco Kurgu Editing: paloma lópez Müzik Music: leo

Senaryo Screenplay: zaza urushadze Görüntü Yön. Director of Photography: reın kotov

heıblum Oyuncular Cast: brandon lópez, rodolfo domínguez, karen martínez, carlos

Kurgu Editing: alexander kuranov Müzik Music: nıaz dıasamıdze Oyuncular Cast: lembıt

chajon, héctor tahuıte Yapımcı Producer: ınna payán, luıs salınas, edher campas

ulfsak, elmo nüganen, mıkheıl meskhı, gıorgı nakashıdze, raıvo trass Yapımcı

Yapım Production Co.: anımal de luz fılms, kınemascope fılms, machete produccıones,

Producer: ıvo felt, zaza urushadze Yapım Production Co.: allfılm Dünya Hakları World

castafıore fılms, efıcıne, mexıcan fılm ınstıtute Dünya Hakları World Sales: fılms

Sales: allfılm

boutıque

▪▪ 2013 varşova warsaw en iyi yönetmen best dırector, audıence award
▪▪ 2013 cannes belirli bir yetenek ödülü a certaın talent prıze (oyuncu kadrosu whole cast)

▪▪ 2013 mannheim-heidelberg özel ödül, izleyici ödülü specıal award, audıence award

▪▪ 2013 mumbai en iyi film best fılm

▪▪ 2014 fajr en iyi senaryo, en iyi görüntü best screenplay, best pıcture

▪▪ 2013 selanik thessalonıkı en iyi film, en iyi yönetmen, izleyici ödülü best feature, best

▪▪ 2013 pimedate ööde en iyi estonya filmi best estonıan fılm

dırector, audıence award

▪▪ 2013 tiflis tbilisi en iyi yönetmen best dırector

▪▪“İnsan olarak nereye gidersek gidelim yasadışı olduğumuz bir yer olamaz!” Ödüllü
görüntü yönetmeni Diego Quemada-Diaz’ın yönettiği bu ilk film, izleyiciyi gerçekçi ve
bir o kadar da şiirsel bir yolculuğa çıkartıyor. Guatemala’nın gecekondu bölgesinden
üç genç, daha iyi bir hayat hayaliyle Amerika’ya gitmeyi kafaya koyuyor. Meksika’dan
geçerken, Chiapas bölgesinden tek kelime İspanyolca bilmeyen Kızılderili Chauk
da onlara katılıyor. Yük trenlerinde gizlenerek, demiryollarında yürüyerek ilerleyen
gençler bir süre sonra gerçeğin acı yüzüyle karşılaşıyor. “İzleyici olarak, bu yolda bizi,
insanları birbirinden ayıran, ulusları bir bıçak gibi bölen sınırları sorguluyoruz. Benim
tek hayalim bu sınırların yok olması. Ancak ve ancak bu dediğim gerçekleşirse insanlık
başka bir trenin yolcusu olabilir. O trenin nereye gittiğinin de zerre kadar önemi olmaz.”
–Diego Quemada-Diaz
▪▪“As human beings, there is no place in the world where we are illegal.” The
multi-awarded debut feature of experienced cinematographer Diego QuemadaDiaz tells a road story–a realistic and poetic odyssey. The film follows three
teenagers from the slums of Guatemala who travel to the US in search of a
better life. On their journey through Mexico, they meet Chauk, an Indian from
Chiapas, who doesn’t speak Spanish. Travelling together in cargo trains, walking
on the railroad tracks, they soon have to face a harsh reality. “As we identify with
Juan and Chauk, we embark on a grand emotional adventure–a journey offering
reflection on the borders that divide nations, a journey towards awareness of what
separates us as human beings. My dream is that these boundaries that separate
us dissolve, allowing us to board another train. One whose destination does not
matter.” –Diego Quemada-Diaz

▪▪1992 yılında Gürcü-Abhaz Savaşı’nın başlamasıyla, yüz yıldır bölgede yaşayan
Estonyalılar köylerini terk ederek atalarının yurduna döndü; geriye sadece birkaç kişi
kaldı. Gürcü yönetmen Zaza Urushadze’nin festivalleri dolaşan son filmi Mandalina
Bahçesi bu savaşın gölgesinde geçen bir dram. Ivo ve Markus, Abhazya’da savaş
yüzünden terk edilen bu Estonya köyünde kalan son iki kişidir. Mandalina hasadı
ve savaş yaklaşmışken bütün hesapları alt üst olur. Arazilerinde biri Gürcü biri
Gürcü olmayan, ama birbirlerine düşman oldukları kesin iki yaralı bulur ve ikisini de
iyileşinceye kadar evlerinde misafir etmeye karar verirler. Dinsel ve milliyetçi nefrete
dair Gandivari bir yaklaşım izleyen Mandalina Bahçesi, bir savaş filmi olmamasına
rağmen savaşın saçmalığına dair zekice kurgulanmış, mikro bütçeli bir film.
▪▪With the beginning of the Abkhazian War in Georgia, Estonians who had
been living in the region for more than 100 years had to abandon their villages
and migrate to Estonia, the land of their ancestors, leaving only a few behind.
Georgian director Zaza Urushadze’s festival sweetheart Tangerines is a witty
drama that is set in the shadow of this war. Two villagers–an old man Ivo and
his neighbour Markus–are the only ones who haven’t left their Estonian village.
As the tangerine cropping time nears so does the war, and just then, to upset
their plans, they find two wounded survivors on the battlefield: a Georgian, and
another man, not Georgian but enemies to each other, for sure. They decide to
keep the wounded at their home, until they are healed. Following an approach
that befits Gandhi, Tangerines is an intelligent micro-budget film about the
absurdity of war, although it is not a war film.
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adalet peşinde

sesini duyuramayanlar için

HET VONNIS
THE VERDICT

FOR THOSE WHO CAN TELL NO TALES

18cu.fr. 19ct.sa. 20pz.su. belçika belgıum / 2013 / DCP / Renkli Colour / 110’
a
f
a3
11.00
13.30
16.00
/ Flamanca; İngilizce, Türkçe altyazılı Dutch; English,

65

18cu.fr. 19ct.sa. 20pz.su. bosna hersek bosnıa and herzegovına / 2013 / DCP /
a
f
r
16.00
16.00
19.00
Renkli Colour / 75’ / İngilizce, Boşnakça; Türkçe altyazılı
English, Bosnian; Turkish s.t.

Turkish s.t.
Yönetmen Director: jasmıla zbanıc
Yönetmen Director: jan verheyen

Senaryo Screenplay: jasmıla zbanıc, kym vercoe, zoran solomun Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: jan verheyen Görüntü Yön. Director of Photography: frank van den

Photography: chrıstıne a. maıer Kurgu Editing: yann dedet Oyuncular Cast: kym vercoe,

eeden Kurgu Editing: phılıppe ravoet Müzik Music: steve wıllaert Oyuncular Cast: koen

borıs ısakovıc, sımon mcburney, branko cvejıc, leon lucev Yapımcı Producer: jasmıla

de bouw, johan leysen, veerle baetens, jappe claes, chrıs lomme, jo de meyere Yapımcı

zbanıc, damır ıbrahımovıc Yapım Production Co.: deblokada, doha fılm ınstıtute, the

Producer: peter bouckaert Yapım Production Co.: eyeworks fılm & tv drama Dünya Hakları

post republıc Dünya Hakları World Sales: mpm fılm

World Sales: medıa luna new fılms

▪▪ 2013 montreal en iyi yönetmen best director
▪▪ 2013 chicago jüri özel ödülü special prize of the jury
▪▪“Adalet yok, ama sınırlar var.” Adaletin kendisini yargılayan Adalet Peşinde hukuk,
ahlak ve etik üzerine bir mahkeme filmi. Aynı zamanda, anayasal devletle kavgaya
tutuşan bir adamın hikâyesi. Luc Segers, güzel eşi ve sevimli kızıyla birlikte yaşayan
hırslı bir yöneticidir. Uğursuz bir gecede karısı öldürülür; paniğe kapılan kızı da bir
kazada ölür. Luc katili teşhis edip hızla yakalatır; katilin bürokratik bir hata sebebiyle
hemen salıverilmesi üzerine ise, kararı durdurmak için elinden geleni yapar. Şok ve
öfke, televizyon aracılığıyla tüm halka yayılır. Luc acı, öfke ve intikam duygularının da
ötesinde adaleti kendi elleriyle sağlayacak, daha sonra da onu hayal kırıklığına uğratan
anayasal devlete karşı savaşacaktır. Flaman kültürünün çokyönlü yönetmenlerinden
Jan Verheyen on ikinci uzun metraj filmi Adalet Peşinde’de Belçika’daki hukuk
sisteminin kusurlarını gözler önüne seriyor.
▪▪“There is no justice, but there are limits”. Putting justice itself on trial, The
Verdict is a controversial courtroom thriller about law, morality and ethics, but
also about how a man engages in a fight with the constitutional state. Luc Segers
is a high-flying executive with a charming wife and beautiful daughter. But one
fateful night, his wife is murdered and his panicked daughter is killed in an
accident. Luc is able to identify the killer, who is quickly apprehended. When
his wife’s murderer is rapidly released due to a procedural error, Luc will do
everything in his power to stop it from happening… Shock and indignation travel
through the media and on television talk shows. Beyond the feelings of grief,
anger and revenge, he is going to take justice into his own hands and will then
compete with the constitutional state which let him down. The 12th feature film of
Jan Verheyen, one of Flanders’ most versatile filmmakers, The Verdict exposes the
flaws of the Belgian legal system.

▪▪Bosna ve Sırbistan’da savaş biteli yıllar oldu ama bugün bölgeye turist olarak
gidildiğinde bile, yaşanan vahşetin izleri fark edilebiliyor. Avustralyalı turist Kym bir
video günlük tutarak keyifli bir seyahat yapıyor. Bir gün yolu Bosna Hersek-Sırbistan
sınırındaki pastoral görünümlü Visegrad kasabasına düşüyor. Geceyi geçirdiği
“romantik” Vilina Vlas Oteli’nde bir türlü uyku tutmayınca, savaş sırasında orada
neler yaşandığını öğreniyor. Artık Kym asla sıradan bir turist olmayacak, öğrendikleri
tüm hayatını değiştirecek... 2010’da Altın Lale Jürisi’nde de yer alan başarılı yönetmen
Jasmila Zbanic’in İngilizce çektiği bu ilk filmin ilk gösterimi Toronto Film Festivali’nde
yapıldı. “Filmde, Kym Vercoe’yu kendini oynarken izliyoruz ve onun başından geçen
gerçek bir olayı anlatıyoruz. Kym, Bosna Hersek’i gezdikten sonra, Seven Kilometers
North-East (7 Kilometre Kuzeydoğuya) adında bir oyun yazmış. Ben oyunu DVD’den
izledim. Kendisine bu oyunu yazdıran korkunç olaylara rağmen Kym’in insanlıktan yana
hâlâ umudu olduğunu görmek bende müthiş bir duygu uyandırdı. Yarattığı şiirsellikten
büyülendim. Öylesine etkilendim ki, hemen bir e-posta gönderdim ve oyunu filme
çekmek istediğimi söyledim.” – Jasmila Zbanic
▪▪War has long ended in Bosnia and Serbia, but even for a tourist, the silent
legacy of wartime atrocities still lingers. Kym, an Australian tourist keeping a
video-diary travels to the Bosnian-Serbian border, to a seemingly idyllic small
town called Visegrad. After a night of insomnia in the “romantic” Hotel Vilina
Vlas, Kym discovers what happened there during the war. She can no longer be
an ordinary tourist and her life will never be the same again. The first Englishlanguage film by Jasmila Zbanic, who was a part of the 2010 Golden Tulip jury,
has premiered at Toronto Film Festival. “The film is based on the true story of
Kym Vercoe who plays herself in the film. After her trip to Bosnia, she produced
the play Seven Kilometres North-East. I saw her play on DVD and was completely
taken aback by the power of her emotion and her poetics which instilled hope
in humanity, despite the horror of the events which had inspired her. I was so
touched and encouraged by the play that I immediately wrote her an email. I told
her that I would like to make a film about it.” –Jasmila Zbanic

TÜRKİYE SİNEMASI 2013-2014
CINEMA OF TURKEY 2013-2014

Türkiye’den son dönem yapımların bir araya
geldiği bu kapsamlı bölümde Altın Lale Ulusal
Yarışma, Yarışma Dışı, Belgeseller ve Yeni
Türkiye Sineması başlıkları altında otuz beş
film yer alıyor. Altın Lale Ödülü’nün verileceği
Ulusal Yarışma’nın jüri başkanı, yönetmen
Derviş Zaim.
This comprehensive section showcases
recent film productions from Turkey,
consisting close to 35 films in the Golden
Tulip National Competition, Out of
Competition, Documentaries and New
Turkish Cinema subsections. Director
Derviş Zaim will head the National
Competition jury which will evaluate the
films vying for the Golden Tulip.

✭ Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için
değerlendirilecek filmler yıldız işareti ile belirtilmiştir.
✭ Films to be considered for the Seyfi Teoman Best
Debut Film Prize are marked with a star.

tema sponsoru THEME SPONSOr

türkiye sineması 2013-2014
turkısh cınema 2013-2014
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ulusal yarışma nAtIonAl comPetItIon
silsile
CoNSeQUeNCeS

AYNI ROLÜ
SENE DAHA

OYNARIZ

14pt.mo.
a
13.30

türkiye turkey / 2014 / dCP / renkli colour / 103’ /
Türkçe; ingilizce altyazılı turkish; english s.t.

Yönetmen Director: ozan açıktan
Senaryo Screenplay: cem akaş, faruk özerten, ozan açıktan Görüntü Yön. Director of
Photography: ahmet sesigürgil Kurgu Editing: erkan erdem Müzik Music: burak güven
Oyuncular Cast: nehir erdoğan, tardu flordun, ilker kaleli, serkan keskin, esra bezen
bilgin Yapımcı Producer: tunay vural, faruk özerten, necati akpınar Yapım Production
Co.: ptot fılms, bkm film Dünya Hakları World Sales: ptot fılms & bkm film

▪ Sıcak bir yaz gecesi Ece, Amerika’dan yeni dönmüş olan Cenk’in kaldığı eve gider
ve eskide kalmış bir aşk alevlenir. Bir anda sessiz ve karanlık evde bir hırsızlık girişimi
olur ve ardından bir suç işlenir. Ece gider, Faruk gelir. Üç insan hem birbirlerinden
sakladıklarıyla hem de bir suçla beceriksizce baş etmeye çalışır. Olaylar birbirinin içine
geçerek gelişir ve karmaşık şehirli ilişkilerin, derin yaraların ve hayatın kırgınlığının
sorgulandığı, bu üç insanın yaşamlarını sonsuza kadar değiştirecek olaylar silsilesi
de başlar. “Filmin bir pusulası var bence. Hepimizin verdiği kararlarda, yaptıklarında
kullandığı temel çatışmaların pusulası bu. Biri kendimizle başkaları arasında gidip
gelerek verdiğimiz kararlar, diğeri de kalbimizle aklımız arasında gidip gelerek
verdiklerimiz. Bu anlamda Silsile’nin kalbi bu pusulanın devrede olduğu “kararlarda” ve
“karar anlarında” atıyor.” – Ozan Açıktan
▪ Cenk has just arrived back to Istanbul from the United States. Suppressed love
slowly begins to resurface after he encounters Ece, a woman with whom he had
a romantic relationship in the past. Suddenly, there is a robbery attempt in this
quiet and gloomy house, which results in a crime being committed. Ece flees,
and in comes Faruk. The three struggle to keep their secrets hidden from each
another. Intertwining chain of events follow as these three urban lives are put
to the ultimate test; their sufferings and disappointments being exposed to the
surface for all to see. “I guess this film is a compass–one that shows the simple
dilemmas that we are faced with when taking a decision or an action. On one side
are decisions that we take when we have to choose between ‘us or them.’ On the
other, are decisions that we take when we have to choose between our mind or
our heart. As it is, the heart of this film beats on those ‘decisions’ and ‘moments’
when the compass shows the way to go.” – Ozan Açıktan
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şarkı söyleyen kadınlar

sesime gel

SINGING WOMEN

WERE DENGÊ’ MIN
COME TO MY VOICE

15sa.tu.
a
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türkiye, fransa, almanya turkey, france, germany / 2013
/ DCP / Renkli Colour / 128’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

16ça.we.
a
19.00

türkiye, almanya, fransa turkey, germany, france / 2014
/ DCP / Renkli Colour / 105’ / Kürtçe, Türkçe; İngilizce
altyazılı Kurdish, Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: reha erdem
Senaryo Screenplay: reha erdem Görüntü Yön. Director of Photography: florent herry Kurgu

Yönetmen Director: hüseyin karabey

Editing: reha erdem Müzik Music: arvo pärt Oyuncular Cast: binnur kaya, phılıp ardıttı,

Senaryo Screenplay: hüseyin karabey, abidin parıltı Görüntü Yön. Director of Photography:

kevork malikyan, deniz hasgüler, vedat erincin, aylin aslım Yapımcı Producer: ömer atay

anne mısselwıtz Kurgu Editing: baptıste gacoın Müzik Music: ali tekbaş, serhat bostancı,

Yapım Production Co.: atlantik film, bredok fılm productıon, kmbo fılms Dünya Hakları

a. imran erin Oyuncular Cast: feride gezer, melek ülger, tuncay akdemir, muhsin tokçu,

World Sales: atlantik film

ali tekbaş Yapımcı Producer: hüseyin karabey, emre yeksan Yapım Production Co.: asi film,
neue medıopolıs fılmproduktıon, ez fılms Dünya Hakları World Sales: ez fılms

▪▪İstanbul’un adalarından birinde muhtemel bir deprem nedeniyle adayı boşaltma

kararı alınmıştır. İnsanlar akın akın oradan ayrılırlar ancak küçük bir kesim bu karara
uymayarak adada kalmakta ayak direr. Etrafta kıyamet arifesini andıran bir atmosfer
hüküm sürerken geride kalanlar için hayat koşulları günden güne zorlaşacaktır. Şarkı
Söyleyen Kadınlar, yaşamları farklı engellerle sıkıştırılmış bir grup kadının, inanç, cesaret
ve enerji ile hayatın farklı boyutlarına yaptıkları heyecan verici insani serüvenlerine
eşlik ediyor. “Bu dünya karanlık bir yer olabilir ama şükürler olsun, öyle insanlar var ki
kalplerindeki şefkat ve cömertlik olmasa, var olmanın çok yönlü derinliğine dair tek
bir umut taşıyamazdık. Bu büyük insanlar çok da güçlüler çünkü emek vermeyi, şarkı
söylemeyi, paylaşmayı, gülmeyi ve muhafazayı biliyorlar.” – Reha Erdem
▪▪One of the islands in Istanbul has been given an evacuation order in
expectation of an earthquake. Scores of people flee the island in a rush. But
some think otherwise, and refuse to leave. Life will get harder by the day in
this apocalyptic climate for those who remain. An unlikely group of distressed
women struggle with their tribulations, united extraordinary reserves of energy,
courage, hope and faith. Singing Women follows them throughout their inspiring,
humanistic journeys into the different dimensions of existence. “We may inhabit
a dark world, but there are at least a few people out there in the world whose
compassion and generosity of heart give us hope as to the multidimensional
profundity of existence. These magnanimous people are incredibly strong
because they know how to labour, to sing, to share, to laugh, to run, to protect.”
– Reha Erdem

▪▪60 yaşındaki Berfe ve 8 yaşındaki torunu Jiyan’ın yaşadığı köyün bütün erkekleri
silah sakladıkları iddiasıyla bir jandarma baskını sonucu tutuklanır. Aileleri bu silahları
teslim edene kadar serbest bırakılmayacaklardır. Berfe’nin oğlu, Jiyan’ın babası Temo
da tutuklananlar arasındadır. Fakat bu iki kadın için önemli bir sorun vardır; ortada
silah yoktur, en azından onların bildiği bir yerde. Büyüyen bir çaresizlik içerisinde Berfe
ve Jiyan bir silah bulmak ve karşılığında Temo’yu kurtarmak için yollara düşmeye karar
verirler. “Derdim Türkiye’nin yakın tarihinde olan biten hakkında keskin politik bir tavır
sergilemek değil, çünkü böyle çatışmaların iki taraf için de ne kadar acıya ve kayba yol
açtığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de, tebessümle gözyaşlarını hayatın kendisinde
olduğu gibi bir araya getirecek bir hikâye anlatmaya ve salondan çıktıktan sonra da
izleyicinin zihninde yer edecek bir film yapmaya çalıştım. Umarım bu iki kadının
ve onlara eşlik eden dengbejlerin yolculuğu aracılığıyla biz de kendimize ve içinde
yaşadığımız dünyaya dair bir şeyleri keşfedebiliriz.” – Hüseyin Karabey
▪▪60-year-old Berfé and her young granddaughter Jiyan are troubled when Temo–
Berfé’s son and Jiyan’s father– is arrested along with the men of the village, and
taken into custody by the gendarmerie on grounds that they are in possession of
arms. It is announced that they will be kept arrested until the guns are handed
over by their families. But the problem is that there are no guns, at least to the
knowledge of Berfé and Jiyan. In desperation, they will have to embark on a long
journey in search of a gun which they could exchange for their beloved Temo. “I
don’t intend to hold a sharp political attitude on the recent incidents in Turkish
history, because we all know the extent of the loss and pain caused on both sides.
Therefore, I tried to tell a story that would bring tear and smiles together–as in
life itself–and leave a mark on the viewer’s mind. I hope that through the journey
of these two females and the dengbejs accompanying them we can discover certain
things in about our world.” – Hüseyin Karabey
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gittiler ‘sair ve meçhul’

kumun tadı ✭

GONE ‘THE OTHER AND THE UNKnoWN’

SEABURNERS
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a
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a
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türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour / 126’
Süryanice, Kürtçe, İsveççe, Türkçe; İngilizce altyazılı
Aramaic, Kurdish, Swedish, Turkish; English s.t.
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türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour / 89’ /
Türkçe, İngilizce; İngilizce altyazılı Turkish, English;
English s.t.

Yönetmen Director: kenan korkmaz

Yönetmen Director: melisa önel

Senaryo Screenplay: kenan korkmaz Görüntü Yön. Director of Photography: kenan korkmaz

Senaryo Screenplay: feride çiçekoğlu, melisa önel Görüntü Yön. Director of Photography:

Kurgu Editing: kenan korkmaz Müzik Music: rahşan izmirli oğuz Oyuncular Cast: savaş

julıan atanassov, meryem yavuz Kurgu Editing: özcan vardar Müzik Music: erdem

özdemir, yuhannun akay, ruhi sarı, selin köseoğlu, sonya akay Yapımcı Producer: kenan

helvacıoğlu Oyuncular Cast: mira furlan, timuçin esen, ahmet rıfat şungar, mustafa

korkmaz Yapım Production Co.: mor prodüksiyon Dünya Hakları World Sales: sparks

uzunyılmaz, sanem öge, edanur tekin, hakan karsak, selen uçer Yapımcı Producer:

network

yamaç okur, aslı erdem, m. çağatay tosun Yapım Production Co.: bulut film Dünya Hakları
World Sales: bulut film

▪▪Gittiler, ilk filmi Lüks Otel (2011) ile Altın Portakal’da En İyi Görüntü Yönetmeni

ödülünü kazanan, ayrıca En İyi Film ve En İyi Müzik dallarında Behlül Dal Jüri Özel
Ödülü’ne layık görülen Kenan Korkmaz’ın ikinci filmi. Film, yukarı Mezopotamya’nın
kadim halklarından Süryanilerin yaşadığı Aynvert (Gülgöze) köyünün muhtarı ve
çocukları üzerinden, gitmek ve dönmek sancılarını işliyor. Bölgede şiddet hüküm
sürdüğü zamanlar, köyün neredeyse tamamı topraklarını, hatta ülkelerini terk eder.
Muhtar, yaşadığı baskılara rağmen bırakıp gitmez köyünü. Oğullarından Joseph
kararlıdır ve gider. Yuhan ise babasını bırakamaz. Joseph gittiği, Yuhan da kaldığı
günden itibaren aldıkları kararı sorgularlar. Bu sorgulama çoğu zaman evlerinin
tavanına nakşettikleri ve “sılsel” denen gökyüzü tasvirini izlerken yapılır. Kanat
çırpışlarıyla o gökyüzünden özgürlüklerine uçmak isterler ama her seferinde duvara
çarparlar.
▪▪Gone ‘The Other And The Unknown’ is the second feature film of Kenan
Korkmaz, the winner of the Golden Orange for Best Cinematography with his
previous feature The Luxury Hotel (2011), which also received the Behlül Dal
Special Jury Prize for Best Film and Best Original Score. The film follows the
village headman and his two sons as they live in the village of Aynvert (Gülgöze)
where the ancient upper Mesopotamian nation of Syriacs have always lived, and
discusses the pains of both leaving and returning. As terror reigns over their
land, the majority of fellow villagers leave their home and country. The village
headman, however, refuses to leave despite oppression. Alas, Joseph, one of his
sons, decides to leave while Yuhan, the other, will stay with his father. From that
moment on, both sons shall question the decisions they have made: One for
having left, the other for not. Most often than not, the question will pop up as
they gaze a picture of the sky that they have drawn on the ceiling in their house,
the silsel. They long for freedom but they will always crash on a wall.

▪▪Melisa Önel’in ilk uzun metrajı Kumun Tadı, dünya prömiyerini 64. Berlin Film
Festivali’nde Forum bölümünde yaptı. Film, İstanbul’un tekinsiz mahalleleriyle,
şehirden çok uzak olmayan Karadeniz sahilindeki yoksul bir sınır kasabası arasında
gidip gelen Hamit’i izler. İnsan kaçakçılığı yapan kömür tüccarı Ali hesabına çalışan
Hamit, kamyonetiyle kömür götürürken dönüşte kaçak göçmenler getirmektedir.
Hamit’in tek tesellisi, yurtdışından bir araştırma projesi için çalışmaya gelmiş, botanik
bilimci Denise’dir. Hamit ve Denise, geceleri denizin kenarında, ıssız bir kulübede
gizlice buluşurlar. Yeni bir grup mültecinin kasabaya gelişi ve mahsur kalmasıyla
beraber gerilim artarken ikilinin ilişkileri de kırılmaya başlar. “Hikâyenin ilk çıkış noktası
denizdi... İnsanların asırlarca geçmeye korktuğu fiziksel ve simgesel bir sınır olarak
deniz bugün hâlâ coğrafyalar, insanlar, hayaller arasında bir sınır. Kumun Tadı bu sınırın
eşiğinde bulunan karakterler, onların çıkmazları, zamanın döngüselliği üzerine bir
film.” – Melisa Önel
▪▪The first feature from Melisa Önel premiered at the 64th Berlin Film Festival
in the Forum section. The film follows Hamit, who commutes between scary
neighbourhoods of Istanbul and a needy border town on the Black Sea coast,
not too far from the big city. Working for Ali, a coal merchant-turned-human
trafficker, Hamit trucks coal into the city and illegal immigrants out of it; his sole
consolation being Denise –a botanist who is in Turkey for a research project.
Hamit and Denise secretly meet at night in a cabin by the sea. The film observes
their relation falling apart as a new group of immigrants arrive in the village and
tension rises when it turns out that they are trapped. “The starting point of this
story is the sea... A physical and symbolic border that people did not dare trespass
for centuries, the sea continues to be a barrier between geographies, people and
dreams. Themed around characters on the edge of that border, their dead-ends,
Seaburners is a film that concentrates on the cyclical characteristic of time.”
– Melisa Önel

74

türkiye sineması 2013-2014
turkısh cınema 2013-2014

türkiye sineması 2013-2014
turkısh cınema 2013-2014

bir varmış bir yokmuş

ben o değilim

HE BÛ TUNE BÛ
ONCE UPON A TIME

I AM NOT HIM

18cu.fr.
a
19.00

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour / 81’ /

14pt.mo.
a
19.00

Kürtçe, Türkçe; İngilizce altyazılı Kurdish, Turkish; English
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türkiye, fransa, almanya, yunanistan turkey, france,
germany, greece / 2013 / DCP / Renkli Colour / 129’ /
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

s.t.
Yönetmen Director: tayfun pirselimoğlu
Yönetmen Director: kazım öz

Senaryo Screenplay: tayfun pirselimoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: andreas

Senaryo Screenplay: kazım öz Görüntü Yön. Director of Photography: kazım öz Kurgu Editing:

sınanos Kurgu Editing: ali ağa Müzik Music: gıorgos koumendakıs Oyuncular Cast: ercan

kazım öz, semih yıldız Oyuncular Cast: saim çalar, gamze çalar, ismehan çalar, şemsihan

kesal, maryam zaree Yapımcı Producer: veysel ipek, nıkos moustakas, guıllaume de seılle,

çalar, ferhat çalar, dilber çalar, derya çalar, recep mertoğlu, engiz kanat Yapımcı

konstantına stavrıanou, inci& irfan demirkol Yapım Production Co.: zuzi film, kakes

Producer: kazım öz Yapım Production Co.: yapım 13 film productıon, al jazeera Dünya

pares, arızona fılm, grall s.a., denk sinema Dünya Hakları World Sales: arızona fılm,

Hakları World Sales: yapım 13 fılm productıon, al jazeera

pascale ramonda

▪▪Kalabalık ve yoksul bir Kürt ailesi Batman’dan Ankara bölgesine her yıl olduğu gibi

▪▪ 2013 roma rome en iyi senaryo best screenplay

tarım işçiliği yapmak için gelir. Marul yetiştiren bu ailenin hikâyesi aniden patlak
veren bir aşk ile yön değiştirir. Aynı zamanda bir marulun tohum halinden sofraya
gelene kadarki sürecini de anlatan film, yediğimiz meyve ve sebzelerin her birinin
arka planında kim bilir ne hikâyeler, mücadeleler, emekler olduğunu çarpıcı bir şekilde
işliyor. “Tahminlere göre Türkiye’de yaklaşık bir milyon kişinin yaptığı mevsimlik
işçilik çeşidi büyük bir emek sömürüsüne dayanmaktadır. Sigortasız ve çok düşük
ücretlerle çalışan ve çoğu Kürt olan mevsimlik işçilerin büyük bir kısmı da çocuklardır.
Günümüzde devam eden keskin sınıf çelişkileri, yeni sömürgecilik yöntemleri ve
insanın ürettiklerine ve tükettiklerine yabancılaşmasına karşı sanat, insanlığın vicdanı
olmaya devam etmeli.” – Kazım Öz
▪▪A large and poor Kurdish family travels, as always, from their hometown of
Batman to the vicinity of the capital city, Ankara, to grow lettuce as hired hands.
A sudden explosion of love will change their story for ever. The film gives almost
a complete lecture on growing a lettuce, starting from its seed to its becoming
a salad – an astonishing work on the story, the struggle, the hard work behind
each fruit and vegetable we feast on. “An estimated 1 million people in Turkey
work as hired hands in agriculture –a form of vast exploitation of labour. They
work without any insurance whatsoever and are paid extremely low wages. Most
of them are Kurdish and, to top it all, underage. It is art against the sharp class
struggle that continues to-date, against new ways of colonialism and against
people alienated from what they produce and consume. Art should continue to be
the conscience of humanity.” – Kazım Öz

▪▪“Sen neysen osun, ta ki başka birisi olana dek... Onun da bir bedeli var, tabii.”

Festivalde en son Saç (2010) filmiyle Altın Lale En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini
kazanan Tayfun Pirselimoğlu, yeni filmi Ben O Değilim’de kimlik değiştirmeye çalışan
bir adamın hikâyesini anlatıyor. Nihat, bir hastanenin yemekhanesinde çalışan orta
yaşlarda birisidir. Aynı yerde işe yeni başlayan Ayşe’nin aşikâr ilgisi karşısında bocalar
ve sonunda onun daveti üzerine evine gider. Orada tuhaf bir sürprizle karşılaşacak ve
hayatı tamamen değişecektir. “Biriyken başkası olma, ‘öteki’ haline gelme konusu hep
ilgimi çekmiş, yaptığım işlere bir yerlerinden sızmıştır. Ben O Değilim ise tamamen
bunun üzerine kurulu bir hikâye; farklı okumalarla değişik menzillere ulaşabilecek bir
yapısı var.” –Tayfun Pirselimoğlu
▪▪You are who you are until you are someone else... and then there is a price
to pay.” The winner of the Golden Tulip for Best Film and Best Director with
Hair, Tayfun Pirselimoğlu’s latest follows a man who is struggling to change his
identity. Middle-aged unmarried loner Nihat works in a hospital canteen. When
young colleague Ayşe, after obvious advances, invites him home for dinner, he
hesitatingly accepts. When Nihat sees a wedding photograph, he notices a quiet
unexpected fact. The awkward relationship that ensues changes Nihat’s life more
profoundly than he could ever have foreseen. Or so it seems. “I have always been
interested in the idea of ‘becoming someone else’. The thought of it followed
me in many of my works. I Am Not Him is a film themed entirely around this
contemplation; read the story differently and you will find another face to it.”
– Tayfun Pirselimoğlu
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ayhan hanım

THINGS I CANNOT TELL

18cu.fr.
a
21.30

türkiye, abd turkey, usa / 2014 / DCP / Renkli Colour /
105’ / Türkçe, İngilizce; İngilizce altyazılı Turkish, English;

17pe.th.
a
21.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour / 110’ /
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

English s.t.
Yönetmen Director: levent semerci
Yönetmen Director: esra saydam, nisan dağ

Senaryo Screenplay: levent semerci Görüntü Yön. Director of Photography: levent semerci

Senaryo Screenplay: esra saydam, nisan dağ Görüntü Yön. Director of Photography: john

Kurgu Editing: levent semerci Müzik Music: fırat yükselir, ayşe önder, model Oyuncular

wakayama carey Kurgu Editing: özcan vardar Müzik Music: kyle woodworth Oyuncular

Cast: vahide gördüm, selçuk yöntem, turhan kaya Yapımcı Producer: levent semerci

Cast: damla sönmez, ahmet rıfat şungar, jacob fıshel, sanem öge, hakan karsak, elif

Yapım Production Co.: cron Dünya Hakları World Sales: cron

ürse, özüm ersoy Yapımcı Producer: esra saydam, gerry kım, robert lavensteın Yapım
Production Co.: karlakum film, sand & snow fılms, dodgevılle fılms Dünya Hakları World
Sales: karlakum film

▪▪Damla, New York’ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Onu seven Amerikalı kocası
ve karnındaki 6 aylık bebeğine rağmen Damla’nın aklı hâlâ geçmiştedir, anne olmaya
hazır değildir. Çocukluğunu geçirdiği yazlık evi kuzeninin satacağını öğrenince, Damla
kocasıyla beraber Ayvalık’a gider. Aklındaki tek şey, 8 sene önce açıklama yapmadan
terk ettiği eski dostu ve sevgilisi Burak’la yüzleşmektir, ancak Burak ona kapılarını
kapamıştır. Damla’nın kendisi ve geçmişi ile barışabilmesi için, senelerce sakladığı
sırrını Burak’a anlatması gerekir. “Deniz Seviyesi, aradaki okyanuslara rağmen geride
bırakılamamış bir aşkın öyküsü, geçmiş ve şimdiki zaman arasında sıkışıp kalmış bir
kadının iyileşme ve büyüme hikâyesi… Damla ile New York’tan Ayvalık’a yolculuğa
çıkan seyircinin; aşk ve sevginin türlerini tatmasını, insanı insan yapan detaylara ve
kültürlerarası yaşamın zorlukları ve güzelliklerine tanık olmasını arzuluyoruz. Bizim
için çok kişisel bir anlamı olan bu hikâyeyi, ilk uzun metrajlı filmimizde en içten şekilde
aktarmaya çalıştık.” – Nisan Dağ & Esra Saydam
▪▪Damla is a successful but homesick New Yorker, married to Kevin and 6
months pregnant. Yet, she is not ready for motherhood. Overwhelmed to find out
that her cousin is selling their childhood house, Damla visits her summertown
in Turkey with Kevin. Once there, she gets drawn into the pursuit of reconciling
with Burak – her best friend and first lover whom she had abruptly left 8 years
ago– but Burak is aloof towards her. Regardless, Damla has to find a way to
confront him with a secret that she kept for years before she can move on. “Things
I Cannot Tell is a coming of age story about a woman who is stuck between her
past and present and can’t let go of her first love who is halfway across the world.
In her journey from New York to a small coastal town in Turkey, the audience
will witness different kinds of love, subtle moments that make the characters
humane and memorable, and the hardships and rewards of living a cross-cultural
life. In our first feature film, we did our best to tell this very personal story as
wholeheartedly as we possibly can.” – Nisan Dağ & Esra Saydam

▪▪Yapımcılığını da üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi Nefes: Vatan Sağolsun ile önemli bir
gişe başarısı yakalayan Levent Semerci, ikinci filminde bir 12 Eylül hikâyesi anlatıyor.
Ayhan Hanım, Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vuran 12 Eylül 1980 darbesi
sürecinde bir ailenin dramını konu almaktadır. Eşi emekli bir astsubay olan Ayhan
Hanım, politikayla ilgisi olmayan, sade bir ev kadınıdır; dört oğlu vardır. 1977’nin
yaklaşan darbeye işaret ettiği kaotik günleridir. Ayhan Hanım, eşi Ahmet Bey ve küçük
oğlu dönemin hareketli politik karmaşasından ne kadar uzak ise diğer üç oğlu da
aksine olayların bizzat içinde olan gençlerdir. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte
ailenin dağılma süreci başlar. Filmin çekimleri Eskişehir’de kurulan Taksim Meydanı ve
platoda gerçekleştirildi.
▪▪Levent Semerci’s debut feature Nefes / Breath fared well at the box office. Now,
with his second feature, the director tells a story in the aftermath of the 1980
coup in Turkey. Ayhan Hanım tells the dramatic story of a family during the 1980
Coup that sadly marks Turkey’s recent history. Ayhan Hanım is a housewife who
is not involved with politics. She has four sons. Her husband, Ahmet Bey is a
retired sergeant. Ayhan Hanım, her husband and their youngest son stay out of
the political turbulences, however, their three other sons are personally involved
with the incidents in the chaotic days of 1977. After the coup in 1980, the family’s
disintegration begins. The film’s set in Eskişehir had the replica of the central
Taksim Square in Istanbul built for the shoot.
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yarışma dışı out of competıtıon

LET’S SIN

şiirin tadı
TASTE OF POETRY
15sa.tu.
b
19.00
türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 85’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: savaş baykal
Senaryo Screenplay: savaş baykal Görüntü
Yön. Director of Photography: savaş baykal

15sa.tu.
a
21.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour / 110’ /
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: onur ünlü
Senaryo Screenplay: onur ünlü Görüntü Yön. Director of Photography: vedat özdemir Kurgu
Editing: emre boyraz Müzik Music: okan kaya, taner yücel Oyuncular Cast: serkan keskin,
hazal kaya, büşra pekin, öner erkan, osman sonant, serdar orçin, sırrı süreyya önder,
güler ökten Yapımcı Producer: onur ünlü Yapım Production Co.: u10 film Dünya Hakları
World Sales: u10 film

▪▪Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) ile Altın Lale En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini

kazanan, ayrıca FIPRESCI jürisince de ödüle layık görülen Onur Ünlü’nün son filmi
İtirazım Var bir cinayetin izini dedektif gibi süren bir imamın hikâyesini anlatıyor.
Klasik polisiye türünün kurallarına mümkün olduğunca sadık kalan bir film yapmaya
çalıştığını söyleyen yönetmen Onur Ünlü, filmin hikâyesini Sırrı Süreyya Önder’le
birlikte yazmış. Filmin kahramanı Selman Bulut’un imamı olduğu camide bir cinayet
işlenir. İmam, polisin pek de ilgilenmediği bu cinayeti çözmek için kolları sıvar. Ancak
yöntemleri de en az kendisi kadar sıra dışıdır. İmam ve çevresindeki diğer kişilerin hepsi
bu cinayetle bir şekilde bağlantılıdır. Ortada yıllarca saklanmış sırlar, yalanlar, tefecinin
paraları, aç bir köpek ve aşk vardır. Bir de herkesin şüphelisi olduğu şu cinayet...
▪▪Receiving the FIPRESCI award and winning the Golden Tulip for Best Film
and Best Screenplay with Thou Gild’st the Even (2013), Onur Ünlü’s latest film
follows an imam as he unveils a murder mystery much like a police detective.
Onur Ünlü has co-written the script with Sırrı Süreyya Önder and strived to stick
to the classical genre of detective stories. The film follows Selman Bulut, the
Imam, who is the official at a mosque where a murder is committed. Finding
the police not interested in the case as should be, the Imam takes the initiative to
solve the mystery. His methods prove to be as extraordinary as himself! It turns
out that the Imam and all the people around him are somehow related to this
murder. Secrets kept for many years, lies, the money-lender’s cash, a hungry dog
and love are all part of the film. Not to forget, there is also a murder case in which
everybody is a suspect.

Kurgu Editing: savaş baykal Müzik Music:

derslerinden uzak kalmaması için baba
Mehmet, derslere katılarak öğretmenin
sınıfta anlattıklarını evde oğluna öğretmek
durumunda kalır.

gamze kaplan Oyuncular Cast: mehmet koç,

▪▪Following his debut feature
Somersaults without Wings (2010),
yapım Dünya Hakları World Sales: alternatif Savaş Baykal’s second film Taste of
Poetry premiered at the International
sinema yapım
Shanghai Film Festival and was
nominated to the Golden Goblet. in
▪▪Kanatsız Taklalar (2010) filmiyle
Set in the suburbs of Ankara, the
tanıdığımız Savaş Baykal’ın, uluslararası
tragicomedy follows a father striving to
prömiyerini Şangay Uluslararası Film
send his only surviving child to school.
Festivali’nde yapan ve Altın Kadeh için
When the son breaks his leg and can’t
yarışan ikinci filmi Şiirin Tadı Ankara’nın
varoşlarında bir babanın, hayatta kalan tek attend school for a long time, the father
will have to attend classes instead to
çocuğunu okutma direnişini, trajikomik
teach him everything he has learnt at
bir dille anlatıyor. Ayağı kırılan oğlu
school, every night at home.
Okan’ın okula uzun süre gidemediği için
zafer baykal Yapımcı Producer: savaş baykal
Yapım Production Co.: alternatif sinema

daire
CIRCLE
16ça.we.
b
16.00
türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 91’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: atıl inaç
Senaryo Screenplay: atıl inaç Görüntü Yön.
Director of Photography: hayk kirakosyan
Kurgu Editing: niko canlısoy Müzik Music:
emre dündar Oyuncular Cast: fatih al,
nazan kesal, erol babaoğlu Yapımcı
Producer: derya tarım Yapım Production Co.:
lacivert film prodüksiyon Dünya Hakları
World Sales: lacivert film prodüksiyon

▪▪ 2013 adana film-yön en iyi film, en iyi
yönetmen dır.assocıatıon best fılm best
dırector

▪▪İnsan bazen bir delilik yapar.
Zamanın soytarılığına inat hayatla
düello yapanların hikâyesi. Yaşamakta
olduğumuz sert değişim dönemini konu
alan Daire, kullanılmayan bir havaalanı
etrafında gelişen trajikomik bir hikâye.
Film, üniversitedeki öğretim görevini
kaybettikten sonra kullanılmayan bir
havaalanında güvenlik görevlisi olarak
çalışmayı seçen Feramus ile çalıştığı
taşra belediye tiyatrosu kapatılınca
hayatla inatlaşmak adına bir camide ölü
yıkayıcı olmayı kabul eden Betül’ün fırsat
bulamadıkları aşkları etrafında gelişir.
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▪▪Men sometimes do crazy things. This
is the story of a duel with life against
the cruelness of time – a contemplation
on this age of fierce changes, a
tragicomedy set in an unused airport.
The film follows the sad and unrealised
love story between Feramus, a former
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university teacher who opts to work as
a security guard in an unused airport
when he loses his job, and Betül who
has no other option but to make a living
preparing the dead for burial ever since
the small town’s municipal theatre, her
former employer, has been shut down.

DERBUYINA JI BIHUŞTE
THE FALL FROM HEAVEN

Colour / 88’ / Türkçe, Kürtçe; Türkçe,
İngilizce altyazılı Turkish, Kurdish;

öğretmeninden dinledikleri ve TV’de
izlediklerinden dolayı İstanbul’a hayranlık
duyan, kalabalık bir Kürt ailenin kızıdır.

Senaryo Screenplay: ferit karahan Görüntü

▪▪Director of various short films and
assistant director in Press (by Sedat
Yılmaz in 2009), Ferit Karahan’s
Cast: ezgi asaroğlu, rojin tekin, jülide
debut feature film The Fall From
kural, gülistan acet, mirza metin, aziz
Heaven, follows two women whose
çapkurt Yapımcı Producer: ferit karahan,
serdar temel Yapım Production Co.: fk film brothers have been killed as their lives
intersect. In 2001, during the peaking
Dünya Hakları World Sales: fk film
political turmoil in Turkey, Emine,
▪▪ 2013 antalya en iyi film best film en iyi
an electrical engineer, starts working
yardımcı kadın oyuncu best supportıng
on a construction site in Istanbul
actress (g. acet) jüri özel ödülü jury’s
where mostly Kurdish workers are
specıal award (r. tekin)
employed. She gradually takes a hostile
attitude against the workers, after her
▪▪Kısa filmleri olan ve Press (Sedat Yılmaz, brother is killed in action during his
military service. In the meanwhile,
2009) filminde yardımcı yönetmenlik
Ayşe, daughter of a Kurdish family
yapan Ferit Karahan’ın ilk uzun metrajlı
in a southeastern village witnesses
filmi Cennetten Kovulmak, çoğunlukta
her family being forced to leave their
Kürt işçilerin çalıştığı bir inşaatta elektrik
land by Turkish local authorities
mühendisi olarak çalışan Emine ile abisi
andher brother killed by underground
JİTEM tarafından öldürülen Ayşe’nin
military forces. This nested story of
birbirine değen hikâyelerini anlatıyor.
Emine, askerdeki kardeşinin bir çatışmada Emine and Ayşe is about getting stuck
between one’s social surroundings and
öldürülmesinden sonra işçilere düşman
conscience.
kesilir. Ayşe ise Muş’un bir köyünde
Kurgu Editing: marco spoletını Oyuncular

17pe.th.
b
16.00
türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 96’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

çalıştıkları yapımcı Emine Yıldırım’ın
senaryosunu yazdığı Kusursuzlar, kardeşlik
Görüntü Yön. Director of Photography: deniz bağının yarattığı ölümsüz sevgi-nefret
ilişkisine tanıklık ediyor. Çeşme’ye yazlığa
eyüboğlu aydın Kurgu Editing: theron
patterson Müzik Music: barış diri Oyuncular gelen iki kız kardeş Lale ve Yasemin
için başta her şey çok güzel görünür.
Cast: ipek türktan kaynak, esra bezen
Hava berrak, deniz pırıl pırıl ve belde
bilgin, ibrahim selin, suna selen, melih
huzurludur… Ancak bu ilişkide tuhaf bir
düzenli, mehmet ali nuroğlu, bertrand
gerginlik vardır.
glosset Yapımcı Producer: emine yıldırım,
Yönetmen Director: ramın matın

türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli

Yön. Director of Photography: cemil kızıldağ

THE IMPECCABLES

Senaryo Screenplay: emine yıldırım

18cu.fr.
b
16.00

Yönetmen Director: ferit karahan

kusursuzlar

Turkish; English s.t.

cennetten kovulmak ✭

Turkish, English s.t.
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bertrand glosset, oğuz kaynak Yapım

▪▪Following his successful debut feature
The Monsters Dinner (2011), Ramin
Matin receives high acclaims for his
▪▪ 2013 antalya en iyi film best film, filmsecond feature, The Impeccables. The
yön en iyi yönetmen dır.assocıatıon best
director has once again worked with the
dırector
producer-scriptwriter Emine Yıldırım.
▪▪ 2013 malatya en iyi kadın oyuncu best
The film witnesses the everlasting
actress (i. t. kaynak)
dilemma of love and hatred between
siblings. Lale and Yasemin, two sisters,
arrive in the coastal town of Çeşme for
▪▪İlk uzun metraj filmi Canavarlar Sofrası
(2011) ile dikkatleri çeken Ramin Matin’in a summer treat. It all starts well; the sky
is blue, the sea lucid and the town quiet.
ikinci filmi Kusursuzlar gösterildiği her
yerde ilgiyle karşılandı. İlk filmde de birlikte But you can smell the tension in the air.
Production Co.: giyotin film, karavan film
Dünya Hakları World Sales: giyotin film

uzun yol
LITTLE HAPPINESS
17pe.th.
b
13.30
türkiye, ingiltere turkey, unıted
kıngdom / 2013 / DCP / Siyah-Beyaz
B&W / 110’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
▪▪ 2013 antalya en iyi erkek oyuncu, en iyi
Yönetmen Director: nihat seven

yardımcı erkek oyuncu best actor

Senaryo Screenplay: melek seven, nihat

(h. yufkacıgil), best supportıng actor

seven Görüntü Yön. Director of Photography:

(a. özaslan)

ercan özkan Kurgu Editing: nıgel galt
Müzik Music: rachel james Oyuncular Cast:

▪▪Bir Türk ailesinin kızı olan Gülten’in

hakan yufkacigil, nil günal, murat muslu, Fariz adında bir kamyon şoförüne
ahmet özarslan Yapımcı Producer: nihat
seven Yapım Production Co.:blınd pıctures
ltd., comedıa fılm ltd. Dünya Hakları World
Sales: 7 and 7

âşık olduğu duyulunca, aile, ikisinin
görüşmesini derhal yasaklar. Davul dengi
dengine çalmalıdır; ailenin adına leke
sürülmemelidir. Ayrılmak istemeyen
âşıklar, Gülten’in ailesinde nasıl bir hiddet
uyanacağını hiç düşünmeden, bir anda
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elele verip Burden kasabasına kaçar.
Gençliğin verdiği aşkla her şeye göğüs
gerilir. Ancak, bakmaları gereken bir de
bebek dünyaya geldiğinde, yokluk içinde
yaşamak, aşklarını zorlar.

would bring dishonor to their family.
Unwilling to be forced apart and with
no regard to the ire they would stir in
Gülten’s family, the impetuous young
lovers secretly elope to the small town of
Burden. Young love sustains them, and
their new life appears complete when
▪▪When Gülten’s Turkish family
Gülten gives birth to a son. Short of
discovers she has fallen in love with a
truck driver, Fariz, they forbid her to see money and with a new baby to provide
him; believing a match below her status for, their relationship becomes strained.

yeni türkiye sineması new turkısh cınema
körler-jaluziler için ✭
FOR THE BLINDS
16ça.we.
a2
13.30

▪▪Askerden yeni dönen Emrah, annesiyle
birlikte yaşamaktadır. Kimseyle konuşmaz
ve tek başına otoban kenarlarında yürür.
Çekmecesinde iki mektup saklar. Birisi
eski sevgilisi Sevgi’ye askerdeyken yazdığı
mektuptur. Diğeriniyse askerdeyken
öldürdüğü gerillanın yanında bulmuştur.
Emrah mektuptaki adresten gerillanın
sevgilisi Zeynep’in evini bulur. Mektubu
bırakır ama kâbuslarından kurtulamaz.
Amcası, Emrah’a bir gece güvenliği işi
bulur. Bütün bir gece küçük bir odada
oturmak zorunda olan Emrah’ın iş yerinde
yaşadığı sorunlu zamanlar ve gördüğü
kâbuslar kafasının daha da bulanmasına
yol açar.
▪▪Having recently returned from
compulsory military service, Emrah,

türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli
& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 94’ /

şafakla dönenler ✭

İngilizce, Fransızca, Japonca, İspanyolca;

BEFORE SUNRISE

Türkçe, İngilizce altyazılı English, French,

belleği tam olarak silinemediği için
geçmişten kalan diğer karakterlerin
hafızalarıyla ve bu durumun getirdiği
Yönetmen Director: ozan adam
Senaryo Screenplay: ozan adam Görüntü Yön. beklenmedik sonuçlarla yaşamaya
mahkûmdur.
Director of Photography: ozan adam Kurgu
Japanese, Spanish; Turkish, English s.t.

Editing: ozan adam Müzik Music: helene
breschand Yapımcı Producer: ozan adam
Yapım Production Co.: ozan adam Dünya
Hakları World Sales: ozan adam

▪▪İnsanların sadece kısa bir süreliğine

bir kişi (karakter) olarak yaşadıkları
bir dünyada herkesin hafızası düzenli
olarak silinmekte ve bir sonraki gün için
uyandıklarında yaşayacakları hayatın
kendilerine uygun şekilde uyarlanmış
hafızaları yüklenmektedir. Seintn ise

▪▪In a world where people live only for
a limited time, the memories of people
are erased periodically and replaced
with the new memories of another
individual. Seintn’s memories cannot
be entirely deleted; therefore, he suffers
from multiple personality disorder
syndrome and he has no other way but
to live with the bits and pieces of the
memories of other people.

sivil ✭
CIVILIAN
17pe.th.
a2
11.00
türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 79’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: levent çetin

pınar göktaş, meltem savcı, münibe

Senaryo Screenplay: levent çetin Görüntü

millet Yapımcı Producer: dilek aydın Yapım

Yön. Director of Photography: orçun

Production Co.: plot film

özkılınç Oyuncular Cast: umut sakallıoglu,

83

who lives with his mother, refuses to
socialise, and strolls alone on highways.
He hides two letters in a drawer: one
that he has written when he was in the
army to his former lover, Sevgi, and
another that he has found by the side of
the dead body of a guerrilla whose life
he has taken. Following the address on
the letter, Emrah reaches the house of
Zeynep, the guerrilla’s lover, and leaves
the letter there. But this will not relieve
his nightmares. With the help of his
uncle, he finds a job as a night watch.
Forced to spend the whole night in a
small room, Emrah will go through
troubled times and the nightmares will
become all the worse leading into ever
more confusion.

15sa.tu.
a2
16.00
türkiye turkey / 2014 / DigiBeta / Renkli
Colour / 75’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: murat eroğlu
Senaryo Screenplay: murat eroğlu Görüntü
Yön. Director of Photography: metin dağ,

da el arabalarını ararlar. Gece bitip şafak
vakti geldiğinde arabalarını bulabilecekler
midir?

semih yıldız Kurgu Editing: semih yıldız

▪▪The story of the hardships that all
labourers have to face, Before Sunrise
follows Erdal and his 12-year-old son,
Yapımcı Producer: meral balık Yapım
Production Co.: yapım13 Dünya Hakları World Merdan, who work at night in the
market hall. Father and son set to
Sales: yapım13
work in the cold of the night. They buy
green grocery from larger suppliers
▪▪Şafakla Dönenler, geceleri sebze
halinde çalışan Erdal ve 12 yaşındaki oğlu and wheel them off to dark, isolated
neighbourhoods hoping there will be
Merdan’ın gözünden tüm emekçilerin
yaşadığı zorlukları anlatıyor. Baba ve oğul someone willing to buy. One night,
just as they have bought their goods,
gecenin acımasızlığı ve soğuğun sertliği
somebody steals their wheelbarrow.
karşısında işe koyulurlar. El arabaları ile
büyük dükkânlardan yeşillik alarak karanlık They spend the whole night carrying
duvar dibinde satmaya çalışırlar. Malların the stock on their back trying to sell
them off while also looking for the
bir kısmını aldıktan sonra el arabaları
wheelbarrow. When day breaks, will
çalınır. Bir taraftan sırtlarında malları
they find it?
taşıyıp satmaya çalışırlarken, bir taraftan
Oyuncular Cast: mehmet ünal, kadir selçuk,
gürkan korkmaz, emre kentmenoğlu
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asasız musa ✭

nergis hanım ✭

MÛSAYÊ BÊ ASA
MOSES WITHOUT ROD

MRS. NERGIS
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18cu.fr.
b
19.00

18cu.fr.
b
21.30

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli

Colour / 87’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Colour / 80’ / Türkçe, Kürtçe; İngilizce

Turkish; English s.t.

altyazılı Turkish, Kurdish; English s.t.
Yönetmen Director: aydın orak
Senaryo Screenplay: aydın orak Görüntü
Yön. Director of Photography: umut

simgeleyen fötr şapka, pardösü ve tahta
bavul ile sağlanıyor. Metafor ve imgelerle
anlatılan filmde Anter’in yaşarken
kullandığı nesneler de yer alıyor.

Yönetmen Director: görkem şarkan
Senaryo Screenplay: görkem şarkan Görüntü
Yön. Director of Photography: ali pişkin Kurgu
Editing: alper özyurtlu Oyuncular Cast:

öztorun, ibrahim güler Kurgu Editing:

zerrin sümer, setter tanrıöğen, faruk

emrah dönmez Müzik Music: murat hasarı

▪▪This is a film made for a cause: To
remind people of the many times
orak, selamo selamo, murat toprak, şenay that intellectuals in Turkey have been
murdered since the foundation of the
aydın Yapımcı Producer: aydın orak Yapım
Production Co.: red film Dünya Hakları World country and to pray that, never again,
will there be murders like the slaughter
Sales: aydın orak (red film)
of Sabahattin Ali and Hrant Dink. Moses
Without Rod follows the turning points
▪▪Cumhuriyet tarihinden beri süregelen
in the life of the Kurdish intellectual,
aydın cinayetlerine dikkat çekmek ve
Musa Anter, in a metaphorical light.
Sabahattin Ali’den Hrant Dink’e varan
Rather than by an actor, the character
bu cinayetlerin gündeme gelmesi ve bir
is symbolised with his felt hat, overcoat
daha yaşanmaması için çekilmiş bir film
and wooden suitcase. A film rich in
Asasız Musa. Kürt aydın Musa Anter’in
yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik metaphors and symbols, it also boasts
some of the personal belongings of
bir dille konu alan filmde karakter
Musa Anter.
devamlılığı oyuncularla değil, karakteri

barman, begüm akkaya Yapımcı Producer:

Oyuncular Cast: turgay tanülkü, aydın

caner özyurtlu Yapım Production Co.: ac
film Dünya Hakları World Sales: ac film

▪▪Orta yaşlı Ekrem, Alzheimer’li annesine
bakmak için tüm hayatını, hayallerini ve
isteklerini ertelemiştir. Ana-oğul, küçücük
bir evin içinde birbirinin aynı günler
geçirmekte, hastalığın gölgesinde var
olmaya çalışmaktadır. Ancak Ekrem’in

THE MOTHER
15sa.tu.
a2
11.00
türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli

WORTH IT

Colour / 62’ / Türkçe, Kürtçe; İngilizce
altyazılı Turkish, Kurdish; English s.t.

17pe.th.
a2
16.00

Yönetmen Director: ebubekir uygur
Senaryo Screenplay: ebubekir uygur Görüntü

türkiye turkey / 2014 / BluRay / Renkli

Yön. Director of Photography: kadir yücel

Colour / 41’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Director of Photography: gürkah özkan
Kurgu Editing: can oral Müzik Music: aslı

gömülmektedir. Eşi ve arkadaşlarının ona
karşı isteksizlikleri de durumu iyileştirmez.
Bir gece tanıştığı gizemli bir adam ona
aradığı başarının “bedel”ini öğretecektir.

▪▪A rare find in Turkish cinema,
Worth It is a live-action film featuring
siyah ekran Dünya Hakları World Sales: siyah animation. Ahmet struggles to earn
a living by writing. But he loses every
ekran
hope as days go by. The unsupportive
attitude from his wife and friends
▪▪Buna Değer animasyon sahnelere de
aren’t any help, either. A mysterious
yer verişiyle, Türkiye sinemasında çok
man whom he shall meet on a night
örneğine rastlanmayan bir çalışma.
escapade will soon teach him about the
Ahmet, hayatını yazarlıkla sürdürmeye
“price” of his long-awaited success.
çalışmakta fakat giderek umutsuzluğa
Producer: can oral Yapım Production Co.:

▪▪Can justice be brought by written
documents that are accepted as
“absolute truth?” Mother Nazife has
altın, ibrahim halil taşdemir Yapımcı
a son, Metin, who joined the guerrilla
Producer: ibrahim halil taşdemir Yapım
and took it to the mountains in 1993 at
Production Co.: kemik yapım Dünya Hakları
the age of 16. For 20 years, she has not
World Sales: kemik yapım
heard a single word from him and lost
all hope. One day, she finds out that her
▪▪Adalet duygusu, hukuk kurallarının
salt doğru kabul edilen yazılı metinleriyle son is indeed alive, and there is even a
chance to contact him. However, she
sağlanabilir mi? Nazife Ana’nın oğlu
Metin, 1993 yılında, henüz 16 yaşındayken, will be accused of aiding and abetting
dağa çıkar. 20 yıl haber alamadığı oğlunun an illegal terrorist organisation when
she wants to get her son the sweater she
yaşamından ümidini kesen Nazife Ana,
bir gün oğlunun sağ olduğu ve kendisine had knit. Now, she is awaiting her trial
and she is 77 years old.
ulaşabileceği yönünde haber alır. Örmüş
olduğu kazağı çocuğuna ulaştırma girişimi
Müzik Music: gökhan tanacı Oyuncular

kobaner Oyuncular Cast: özer arslan, reha
özcan, emrah eren, ali şahin Yapımcı

“terör örgütüne yardım ve yataklık” olarak
karşılık bulan 77 yaşındaki Nazife Ana’yı,
cezaevi süreci beklemektedir.

Kurgu Editing: kadir yücel, ebubekir uygur

Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: can oral

▪▪A middle-aged man, Ekrem, has
postponed all his life, his dreams and
longings for he has to take care of his
mother who is ailing from Alzheimer’s
disease. Mother and son share a small
house and each day is exactly the same
as the one before... A bare survival in
the shadow of a sickness... However, as
Ekrem grows impatient, there is a slight
chance that, perhaps, today something
will be different.

ana ✭

buna değer

Senaryo Screenplay: can oral Görüntü Yön.

sabrı giderek azalır. Bugün, belki de diğer
günlerden farklı olacaktır.

Cast: habib turan, çiçek babayiğit, z. hamit
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belgeseller documentarıes
dileğim barış olsun
MY WISH IS PEACE
14pt.mo.
a2
21.30

him by constructing a high tower, and
thus created languages in order to sever
their communication. In time, those
who believed in the same God and told
the same tales were even more scared
of each other. Fear was grown to such
an extent that the languages created
by God were not sufficient, and so
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they created a newer one.” This is the
story of the cryptic, hidden language of
the Çepni Alewites from the Balıkesir
region, which they created as a result of
the oppression they were subject to in
Anatolia, a language they kept secret for
centuries.

türkiye turkey / 2014 / HDCAM / Renkli
Colour / 43’ / Türkçe, Kürtçe; Türkçe,

diyar

İngilizce altyazılı Turkish, Kurdish;
Turkish, English s.t.
Yönetmen Director: kıvılcım akay
Senaryo Screenplay: kıvılcım akay Görüntü

anlatılması aracılığıyla, barışın
gelmeyeceğini düşünen karamsarlara bir
umut ışığı oluyor.

türkiye turkey / 2013 / DCP / Renkli

Yön. Director of Photography: halit soy,
aslı çelikel Kurgu Editing: kıvılcım akay

▪▪The story of 10 children and 3

mothers from Diyarbakır, Lice, Ergani,
kıvılcım akay Yapım Production Co.: akaylar Cizre, Mardin, Nusaybin, Kızıltepe,
and Varto... The children, the biggest
prodüksiyon Dünya Hakları World Sales:
victims of an ongoing war of 30 years,
akaylar prodüksiyon
and mothers, who shed tears the most,
tell how much they anticipate peace
▪▪Diyarbakır, Lice, Ergani, Cizre, Mardin,
Nusaybin, Kızıltepe ve Varto’dan on çocuk with a great hope and craving. The
ve üç anne: Otuz yıldır süregelen savaşın common wish of the speakers is peace,
despite all their sufferings. This wish
en büyük mağdurları çocuklar ve en çok
for peace is not solely for the region,
gözyaşı dökenleri anneler, barışı nasıl da
but for the whole world. Through
büyük bir özlem ve umutla beklediklerini
anlatıyor. Filmde söz alanların ortak dileği, telling the experiences of those behind
the mountains, the documentary
yaşadıkları büyük acılara rağmen, barış.
Gelmesi beklenen barış, sadece bölge için becomes a ray of hope for pessimists
değil tüm dünya için... Dileğim Barış Olsun, who think that peace will never come.
dağların ardına uzanan yaşanmışlıkların
Müzik Music: hakan akay Yapımcı Producer:

saklı dil
HIDDEN LANGUAGE
14pt.mo.
a2
21.30
türkiye turkey / 2013 / DigiBeta / Renkli

Yön. Director of Photography: özgür oruç
Kurgu Editing: doruk engin Yapımcı
Producer: kenan özer Dünya Hakları World
Sales: kenan özer

▪▪“Tanrı kendisine ulaşmak için yüksek

İngilizce altyazılı Turkish, Kurdish Turkish,
English s.t.
Yönetmen Director: devrim akkaya
Senaryo Screenplay: devrim akkaya Görüntü

dedesi Yusuf’un mezarının kimsesizler
mezarlığında, bilinmeyen bir yerde
olduğunu öğrenir.

Yön. Director of Photography: meryem

▪▪Devrim is a yoga instructor based
in Istanbul. She takes part in a form
of therapy that investigates the effects
Production Co.: aheste film Dünya Hakları
of family traumas, such as migration,
World Sales: aheste film
child death, murder and rejected
individuals, on future generations.
▪▪Devrim, İstanbul’da oturan bir yoga
Here, she discovers that one of the
eğitmenidir. Göç, çocuk ölümleri,
reasons for her feelings of loneliness,
cinayet ve reddedilme gibi travmaların
lack of belonging, resistance to starting
gelecek kuşaklar üzerindeki etkilerini
her own family is inherited from her
araştıran bir terapi çalışmasına katılır.
Burada, hissettiği yalnızlık ve aidiyetsizlik Armenian great grandfather who was
adopted in 1915. When she shares this
duygusunun, kendi ailesini kurmak
konusunda gösterdiği direncin nedenleri with her family, she learns that the
üzerine düşünürken 1915’te evlat edinilmiş grave of her great grandfather Yusuf is
in the cemetery of the unknowns in an
olan Ermeni büyük dedesi gelir aklına.
unidentified spot.
Ailesiyle bunu paylaştığında, büyük
yavuz Kurgu Editing: ebru karaca, erdal

bilici Yapımcı Producer: cem doruk Yapım

JAZZ IN TURKEY

Turkish; English s.t.

Senaryo Screenplay: yeşin aydemir Görüntü

Colour / 71’ / Türkçe, Kürtçe Türkçe,

türkiye’de caz

Colour / 22’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen Director: kenan özer

16ça.we.
a2
21.30

bu insanlar birbirinden iyice korkar olmuş.
Korku öyle büyümüş ki, Tanrı’nın yarattığı
farklı diller onlara yetmemiş, bir yenisini
de kendileri icat etmiş.” Anadolu’nun
her yerinde Alevilere yönelik baskı ve
sindirme politikalarından payına düşeni
alan Balıkesirli Çepni Alevilerinin baskılar
sonucu yarattıkları, yüzyıllardır gizledikleri,
şifreli dillerinin hikâyesi…

bir kule inşa etmeye girişen insanların
kibrine kızıp, birbirleriyle anlaşamasınlar
diye dilleri yaratmış. Gel zaman git zaman, ▪▪“God was angry with the arrogance
aynı tanrıya inanıp aynı masalları anlatan of human beings who tried to reach

18cu.fr.
a2
11.00
türkiye turkey / 2013 / HDD / Renkli
& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 100’ /
Türkçe, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı
Turkish, English; Turkish, English s.t.
productıons Dünya Hakları World Sales:
Yönetmen Director: batu akyol

loyka productıons

Senaryo Screenplay: batu akyol Görüntü
Yön. Director of Photography: batu akyol
Kurgu Editing: batu akyol Yapımcı Producer:
batu akyol Yapım Production Co.: loyka

▪▪Türkiye’de Caz, caz müziğinin ve
müzisyenlerinin Türkiye’deki durumunu,
gelişim evrelerini ve etkileşimlerini
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Türkiye’nin tarihiyle paralel olarak
inceliyor. 2011’de başlayan ve sözlü tarih
çalışmasına dayanan belgesel, yaklaşık 50
kişi ile yapılan röportajlardan derlenmiş.
Belgesel, tarihte saklı kalmış gerçekleri
ortaya çıkarmak yerine, var olduğu bilinen
gerçeklerin farklı sosyal katmanlarda nasıl
algılandığına dair samimi bir yorumu dile
getiriyor.
▪▪Jazz in Turkey explores the condition,

evolution and interaction of Turkish
jazz music and its musicians, in

türkiye sineması 2013-2014
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parallel to Turkish history. Filming
started in 2011, Turkey’s jazz story
was compiled from interviews with 50
people, partially carrying elements of a
chronological oral-history documentary.
This documentary’s mission is to
voice a sincere “interpretation” of how
outright facts are perceived in different
social strata, rather than revealing
buried historical truth. A sincere
“interpretation” that pours from the
minds and hearts of dozens of people…

89

külkedisi değiliz!
AIN’T NO CINDERELLAS!
16ça.we.
a2
19.00
türkiye turkey / 2014 / DigiBeta / Renkli
Colour / 55’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: emel çelebi

alınması ve hükümetin ev işçilerine

Senaryo Screenplay: emel çelebi Görüntü Yön. insanca çalışma koşulları tanıması için
Director of Photography: özlem günhan

verdiği mücadeleyi izliyoruz.

Kurgu Editing: özlem sarıyıldız, emel çelebi

▪▪Emel Çelebi’s 2006 documentary
Housekeeper focused on the working
conditions of domestic workers earning
Dünya Hakları World Sales: zeze film
their life by cleaning after someone
else’s dirt. Its follow-up film, Ain’t No
▪▪Yönetmen Emel Çelebi’nin Gündelikçi
Cinderellas! chronicles their struggle
(2006) adlı belgeseli, ekmeğini
to form a workers’ union for women
başkalarının kirini temizleyerek kazanan
working in an unregulated sector.
kadınların öyküsünü anlatıyordu. Bir tür
Labouring devoid of any rights also
devam filmi olan Külkedisi Değiliz! ise
makes them invisible to the public.
yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmadan
The film observes these women
çalışan, iş kazası geçiren, sakat kalan,
fighting for their rights, trying to get
hatta cam silerken düşüp hayatını
the government to respond to their
kaybeden ev işçilerinin sendikalaşma
pleas for decent working conditions and
mücadelesine tanıklık ediyor. Filmde, ev
işçisi kadınların, emeklerinin görünür hale coverage by the Union and Collective
Bargaining Law.
gelmesi, ev işinin İş Yasası kapsamına
Müzik Music: mircan kaya Yapımcı Producer:

emel çelebi Yapım Production Co.: zeze film

33 yıllık direniş-berfo ana
BERXWEDANA 33 SALAN DAYIKA
BERFO
33 YEARS OF RESISTANCE
17pe.th.
a2
21.30
türkiye turkey / 2013 / HDD / Renkli
Colour / 52’ / Türkçe, Kürtçe; İngilizce
altyazılı Turkish, Kurdish; English s.t.

otuz üç yıl boyunca oğlunu arayan Berfo
Ana’nın mücadelesini anlatıyor.

Yönetmen Director: veysi altay
Senaryo Screenplay: veysi altay Görüntü Yön.
Director of Photography: veysi altay Yapımcı
Producer: veysi altay Dünya Hakları World
Sales: veysi altay

▪▪Cemil Kırbayır 1980 darbesinde

gözaltına alındı ve 7 Ekim’den sonra
kendisinden bir daha haber alınamadı.
Berfo Ana, otuz üç yıl boyunca oğlunun
kaybedilmesinden sorumlu olanlardan
hesap sormak için başvurmadık kişi,
kurum, devlet yetkilisi bırakmadı; fakat
hep eli boş döndü. 2011’de Meclis’te
kurulan komisyon, Cemil’in gözaltında
işkenceyle katledildiğini kabul etti,
fakat cenazesinin nerede olduğuna dair
herhangi bir bilgi verilmedi. Belgesel,
Cemil’in gözaltında kaybedilmesini ve

▪▪One day after the military coup of 12
September 1980, Cemil Kırbayır was
detained. Nobody heard from him since
October 7, 1980. For 33 years, Cemil’s
mother, Berfo Kırbayır, resorted to each
and every authority and institution in
order to call the responsible ones to
account for her son’s disappearance.
However, her endeavours were futile.
In 2011, a parliamentary committee
recognised that Cemil had been
killed due to torture. However, no
information was released pertaining
to the whereabouts of his body.
This documentary is about Cemil’s
disappearance and Mother Berfo who
struggled for 33 years to find her son.

olağan haller
ORDINARY STATE OF
EMERGENCY
17pe.th.
a2
19.00
türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 65’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish English s.t.
Yönetmen Director: özgür fındık
Senaryo Screenplay: özgür fındık Görüntü
Yön. Director of Photography: bora balcı
Kurgu Editing: bora balcı Müzik Music:
erdoğan emir Yapımcı Producer: özgür
fındık Dünya Hakları World Sales: özgür
fındık

▪▪Munzur Dağları’nın etrafını çepeçevre
sardığı küçük bir yerleşim yerinde,
Dersim’de doğmuş olan yönetmen Özgür
Fındık, çocukluğundan beri dinlediği
işkence, zulüm, direniş, katliam, sürgün
hikâyelerinden yola çıkıyor. Filmde, 12 Eylül
döneminin acılarına eklemlenen sürgün

ve kimliksizleştirme, tek tipleştirme
hikâyeleri eşliğinde, “dört dağ içinde”
kendine özgü inançlarıyla yaşayanlar,
sistemli bir asimilasyon politikasının
uygulamalarını anlatıyor. Bu politikalar
çerçevesinde iki-üç bin Alevi çocuğun
ailelerinden alınıp yatılı imam hatip
okullarına götürülmesi sürecine de tanık
oluyoruz.
▪▪Born in Dersim, a small residential
area to the east of Turkey surrounded
by Munzur Mountains, director Özgür
Fındık takes off from the stories
of torture, oppression, resistance,
murder and forced exile that he had
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been hearing since his childhood
days. His film compiles stories of
exile, homogenisation and systematic
assimilation of those who live in
this little city, within their own way

türkiye sineması 2013-2014
turkısh cınema 2013-2014

of beliefs. The assimilation policies
included 2-3 thousand Alevi children
being snatched from their families to
be forcibly enrolled in Imam-Hatip
religious boarding schools.

o iklimde kalırdı acılar
KÊL
THE ENDLESS GRIEF
14pt.mo.
a2
19.00
türkiye turkey / 2014 / BluRay / Renkli

▪▪Yaşadığı her anı görsellikle tasvir etme
tutkusu, sinemayla büyülenmiş birine tüm
yapım zorluklarıyla, engellerle mücadele
etme gücü verebilir mi? Birbirinden
özgün ve yaratıcı kısa filmleri ve tek
uzun metraj filmi Karpuz Kabuğundan
Gemiler Yapmak’la tanınan Ahmet
Uluçay, bundan on iki yıl önce beynindeki
tümörle tanıştı ve ilk ameliyatını oldu. Bu
film, Uluçay’ın düş ile gerçek arasında
gidip gelen yaşamına paralel biçimde
hastane koridorlarının yarı karanlığından
köye, çocukluğa, düşlere, bir sinema
tutkununun dünyasına taşıyor bizi.

Colour / 65’ / Kürtçe, Türkçe; Türkçe,

Yönetmen Director: zeynel koç,
cenk örtülü
Senaryo Screenplay: zeynel koç, cenk

kepçelerle, iş makineleriyle açıp kayıp
yakınlarına bir travma daha yaşattığında,
Kürt coğrafyasında adalet adına kat
edilmesi gereken epey bir yol olduğunu
görür Selim.

örtülü, oya yaz koç Görüntü Yön. Director
of Photography: cenk örtülü Kurgu Editing:

▪▪People searching for the bones of

their loved ones in mass graves, and
düzenli Yapımcı Producer: hüseyin karabey, Selim, the documentary photographer
who captures them... As Selim
zeynel koç, cenk örtülü Yapım Production
shoulders the burden of his graveless
Co.: asi film Dünya Hakları World Sales: asi
son, he listens to the stories of Adnan,
film
who says “I could not carry out my
father’s final wish,” or mother Türkan,
▪▪Toplu mezarlarda yakınlarının
who wails “we would speak out our
kemiklerini arayan insanlar ve onları
fotoğraflayan belgesel fotoğrafçısı Selim... troubles if we had but a grave,” or
mother Şerife, who says “my soul
“Babama son görevimi yapamadım”
for the gravestone over your heart!”
diyen Adnan’ın, “Bir mezarımız olsaydı
When the state digs the mass graves
derdimizi anlatırdık” diyen Türkan
with heavy equipment and scoops
annenin, “Yüreğinin üstündeki taşa
further traumatising the relatives of the
kurban olayım!” diyen Şerife ananın
hikâyelerini dinlerken, kaybettiği oğlunun deceased, Selim observes once more
that the Kurdish geography has a long
bir mezarının olmayışının ağırlığını
taşımaya çalışıyor. Devlet, toplu mezarları way to advance in terms of justice.
ebru karaca Müzik Music: volkan baran

ahmet uluçay kısaları shorts
Filmin gösteriminin ardından, yönetmen
Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla Ahmet
Uluçay’ın kısa filmleri; Şeytan Çıkarma /
Exorcise (2000), Epilektik Film (1998), İnci
Deniz Dibinde (1996), Minyatür Kozmosta
Rüya (1995), Koltuk Değneklerinden Kanat
Yapmak (1994) ve Optik Düşler (1993)

▪▪The passion to describe every

gösterilecektir.

moment of one’s life through images...
Could it give the power to struggle
against all kinds of obstacles to
someone fascinated by cinema? Ahmet
Uluçay, well-known by his idiosyncratic
short films and his only feature film
Boats out of Watermelon Rinds, had to
face the fact that he had a brain tumour,
and went through his first operation
12 years ago. This documentary film,
in accordance with Uluçay’s life that

Following the screening of this film,

(2000), Epilectic Film (1998), İnci Deniz
Dibinde / Pearl Bottom of the Sea (1996),
Minyatür Kozmosta Rüya / Dreaming
in Miniature Cosmos (1995), Koltuk
Değneklerinden Kanat Yapmak / Wings
out of Crutches (1994) and Optik Düşler /
Optical Dreams (1993).

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 63’ /
Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French;
Turkish, English s.t.

Kurgu Editing: burak serbest Müzik Music:
sinan erez Yapımcı Producer: volkan çelebi

14pt.mo.
B
21.30

and Uluçay’s wife, Ayşe Uluçay: Exorcise

15sa.tu.
a2
19.00

Yön. Director of Photography: oğuz yenen

A DREAM SCHOOL IN THE
STEPPES

the attendance of director Yeşim Ustaoğlu

ISTANBUL ALONG WITH NEGRI

Senaryo Screenplay: burak serbest Görüntü

tepecik hayal okulu

Ahmet Uluçay’s shorts will shown with

negri ile istanbul’da

Yönetmen Director: burak serbest

Yapım Production Co.: monokl yapım Dünya

tutarsızlıkları mümkün olduğu kadar
görünür kılmaya çalışan belgeselde
Negri, İstanbul’dan yola çıkarak metropol
kargaşasını, bireyi, filozofun kimliğini,
Marx’ı, isyanı, aşkı ve daha insani bir
dünyanın hangi koşullarda mümkün
olabileceğini anlatıyor.

Hakları World Sales: monokl yapım

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli

▪▪Dünyaca ünlü filozof Antonio Negri,

Colour / 56’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

sistemi tanımlayan, eleştiren ama her
şeyden önemlisi bu konuda alternatif
çözümler üreten bir düşünürdür. İstanbul
gibi sistem tarafından hızla ve vahşice
yeniden şekillendirilen bir metropolde
de Negri’nin öğretilerinde altını çizdiği
tutarsızlıkları bulmak kaçınılmazdır. Bu

Turkish; English s.t.
Editing: güliz sağlam, özlem sarıyıldız
Yönetmen Director: güliz sağlam

Yapımcı Producer: ilker berke Yapım

Senaryo Screenplay: güliz sağlam Görüntü

Production Co.: a. ilker berke yapım Dünya

Yön. Director of Photography: ilker berke,

Hakları World Sales: a. ilker berke yapım

frank massholder, güliz sağlam Kurgu

oscillates between reality and dreams,
takes us from the half-lit corridors of
a hospital to the village, to childhood
and dreams, and into the world of a
passionate cinéaste.

Uluçay’ın eşi Ayşe Uluçay’ın da katılımıyla

İngilizce altyazılı Kurdish, Turkish;
Turkish, English s.t.
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▪▪Celebrated philosopher Antonio
Negri is a critical thinker who
defines the prevailing system but
furthermore proposes solutions
opposing the order. In Istanbul–a
metropolis wildly and swiftly reshaped
by the system–pinpointing the
discrepancies Negri’s discourses
emphasise is inevitable. While this
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documentary attempts at unearthing
these discrepancies to visibility, Negri,
taking off from Istanbul, tells us about
metropolitan anxiety, the individual, the
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philosopher’s identity, Marx, rebellion,
love, and under which conditions it
is possible to attain a more humane
world.

fırtına emine
STORM EMINE
18cu.fr.
a2
19.00

DISTANT

Colour / 62’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

15sa.tu.
a2
13.30

Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: özay şahin
Director of Photography: özay şahin Kurgu

hem de kasabanın kasaplarından
hazzetmez. Peşinde köpeği, her fırsatta
oğlunun yolunu bekler.

Editing: aziz çapkurt Yapımcı Producer: özay

▪▪The film tells the story of the life
struggle of 85-year-old Emine Danış,
who lives alone with her cattle in an
▪▪Fırtına Emine, 85 yaşındaki Emine
Danış’ın, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, abandoned village in Çamlıhemşin,
Rize, northeast of Turkey. Dynamic and
ondan başka kimselerin yaşamadığı
Çinçiva köyünde, büyükbaş hayvanları için diligent despite her age, Emine devotes
her life to her cows, regarding them as
tek başına verdiği yaşam mücadelesini
her children. All day long she works for
anlatıyor. Yaşına rağmen son derece
them and all her pension goes to a haydinamik ve çalışkan olan Emine Teyze,
seller. Emine dislikes both those who
hayatını evlatları gibi gördüğü ineklerine
adamıştır. Bütün gün onlar için çalışması advise her to sell her animals and the
butcher of the nearby town. Together
bir yana, yaşlılık maaşı olarak aldığı
with her dog, she keeps on waiting on
paranın tamamı samancıya gider. Emine
the road for her son to come by.
Teyze hem hayvanlarını sat diyenlerden
şahin Dünya Hakları World Sales: özay şahin

yeryüzü aşkın yüzü
oluncaya dek…
LOVE WILL CHANGE THE
EARTH...
15sa.tu.
b
21.30
türkiye turkey / 2014 / Digibeta / Renkli
Colour / 90’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: reyan tuvi
Görüntü Yönetmeni Director of Photography:
özcan tekdemir Kurgu Editing: thomas
balkenhol Yapımcı Producer: reyan tuvi
Dünya Hakları World Sales: reyan tuvi

▪▪Türkiye, tarihinin en görkemli sivil
ayaklanmalarından birine 2013 Mayıs’ının
son günlerinde İstanbul’un kalbi
Taksim Meydanı’nda şahit oldu. Şehrin

the centre of the city–by bulldozing the
trees in order to build a shopping mall
in its place. This documentary narrates
how people from very diverse lifestyles
and ideologies fought together to
convert Gezi into a model of the world
they dreamt of.

uzak

türkiye turkey / 2014 / HDCAM / Renkli

Senaryo Screenplay: özay şahin Görüntü Yön.

▪▪On the last days of May 2013, the
Taksim Square at the centre of Istanbul
witnessed one of the largest civic
uprisings in the history of modern
Turkey. Millions took to the streets
in a movement triggered by the local
authorities’ attempt to demolish Gezi
Park–the only remaining green area in
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merkezinde son yeşil alan olan Gezi
Parkı’nın bulunduğu yere tarihi bir kışla ve
alışveriş merkezi yapılması için ağaçların
dozerlerle sökülmesiyle başlatılan yıkım,
milyonlarca insanı sokağa döktü. Film,
bu toprakların mozayiğini oluşturan ve
Gezi’de yerini alan farklı yaşam tarzlarına
ve ideolojilere sahip karakterlerin,
kaderlerini değiştirme içgüdüsüyle,
yeryüzünü nasıl hayal ediyorlarsa Gezi’de
de öyle bir dünya kurmak için verdikleri
mücadeleyi anlatıyor.

türkiye turkey / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 60’ / Arapça; Türkçe, İngilizce
altyazılı Arabic; Turkish, English s.t.
Yönetmen Director: ahmet yurtkul
Senaryo Screenplay: ahmet yurtkul Görüntü
Yön. Director of Photography: sedat şahin

anlatırken, medyaya sadece istatistiki bilgi
olarak yansıyan bu insanların dünyasına
girmeye çalışıyor.

Kurgu Editing: somnur vardar Yapımcı

▪▪Many Syrians fleeing the civil war in
their country are settled in camps near
the Turkish-Syrian border, living in
World Sales: karafilm prodüksiyon
temporary container houses. While they
suffer losses of their loved ones, exile
▪▪Suriye’deki iç savaştan kaçarak
and other miseries of war, they still
Türkiye’ye sığınan mülteciler, savaşın ve
hang on to their hopes of going back
sürgünün getirdiği zorluklara direnirken
bir yandan da yaşamlarına konteynerlerde home someday. Five Syrians who stay
in the Öncüpınar Refugee Camp tell us
devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırında,
about their hopes, fears and anxieties
Öncüpınar Mülteci Kampı’nda yaşayan
beş Suriyeli bize, savaşın vahşetini, bir an for a future that is becoming more
önce ülkelerine geri dönme umutlarını ve unclear each day. In Distant, we witness
the intimate stories of individuals who
giderek belirsizleşen geleceklerine dair
kaygılarını anlatıyor. Uzak, kamp gerçeğini are mere statistics in headline stories.
beş kişi üzerinden iç içe geçmiş hikâyelerle
Producer: nermin aytekin Yapım Production
Co.: karafilm prodüksiyon Dünya Hakları
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kısalar shorts
hisar kısa film seçkisi
2014
HISAR SHORT FILM SELECTION
2014
18cu.fr.
a2
16.00
▪▪İstanbul Film Festivali, her yıl olduğu
gibi yine yılın en iyi kısa filmlerine
evsahipliği 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,
görüntü yönetmeni Andreas Sinanos,
oyuncu Ayça Damgacı, yönetmen
Tayfun Pirselimoğlu, sinema yazarı ve
yönetmen Zeynep Dadak’tan oluşan ana
jüri tarafından belirlendi. Seçkinin ilk
gösterimi 33. 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 cinematographer
Andreas Sinanos, actress Ayça
Damgacı, director Tayfun Pirselimoğlu,
and film critic and director Zeynep
Dadak. The first screening of the Hisar
Short Film Selection will be made
during the 33rd 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.
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MEĞER
PURE STATE OF THE SOUL

TORNİSTAN
BACKWARD RUN

Yönetmen Director: uğur egemen ires

Yönetmen Director: ayce kartal / 2013

2013 / Renkli Colour / 19’

Renkli Colour / 4’

▪▪71 yaşında vaftiz olmaya karar veren
Yusuf İres, Müslüman olarak yaşayan
Dersimli bir Ermenidir.
▪▪Yusuf Ires, who decides to get
baptised at the age of 71, is an Armenian
from Dersim who lives as a Muslim.

▪▪Mayıs-Temmuz 2013 aylarında
Türkiye’de meydana gelen Gezi parkı
olayları sırasında yaşanan basın-yayın
sansürünü eleştiren bir filmin otosansüre
uğraması.
▪▪A film which criticises the media
censorship during Gezi Park protests
which took place in Turkey between
May-July 2013 falls victim to autocencorship.

NERDESİN?
WHERE ARE YOU?
Yönetmen Director: fatih kızılgök / 2013

TOPLAM SÜRE: 180’

Ayrıntılı bilgi için For details: www.
mafm.boun.edu.tr
Zeynep Ünal (Etkinlikler ve Projeler
Yöneticisi Activities and Projects
Manager)
T: +90 212 359 46 77-78
E: zeynep.unal@boun.edu.tr

ÜLKE
WELAT
▪▪Bir kızla bir erkek bir odada uyanırlar. Işık THE HOME
yoktur ve karanlıktaki yolculukları başlar.
▪▪A boy and a girl wake up in a dark
Yönetmen Director: nazif coşkun / 2013
room and their journey begins.
Renkli Colour / 14’
Renkli Colour / 15’

SALINCAK
SWING

▪▪Mardin’de boşaltılmış bir köy, geçmişin
sesleriyle hayat buluyor.
▪▪An evacuated village in Mardin
becomes alive with the sounds of the
past.

AYAZ VURGUNU
TOMORROW WAS ANOTHER DAY

Yönetmen Director: nazan kesal / 2013

Yönetmen Director: aydın kapancık / 2013

YAŞAM MERKEZİ
▪▪Kentin kenarında bir evde, genç bir
LIFE CENTER
kadının son 12 dakikası.
▪▪The final 12 minutes of a woman who
lives in a house on the edge of the city. Yönetmen Director: ömer günüvar / 2013

Renkli Colour / 20’
▪▪Eşini henüz kaybetmiş yaşlı bir adamı
mutlu eden ve hayata bağlayan tek şey
torununun köye gelme ihtimalidir.
▪▪The only thing that makes a recently
widowed old man happy and hold
on to life is the possibility that his
granddaughter might come to visit.

Renkli Colour / 12’

Renkli Colour / 21’

SINIRDAKİLER
THOSE AT THE BORDER
Yönetmenler Directors: tuna kaptan &
felıcıtas sonvılla / 2013 / Renkli
Colour / 30’

KAPSÜL
QAPSÛL THE CAPSULE
Yönetmen Director: yakup tekintangaç /
2013 / Renkli Colour / 18’ /
▪▪Polisin kitlesel eylemlerde eylemcileri
dağıtmak amacıyla kullandığı gaz
bombalarının boş kapsüllerini toplayıp
satan iki kardeş para biriktirmeye çalışır.
▪▪Two brothers try to save money by
selling the empty gas canisters police
use to disperse crowds in mass protests.

▪▪Biri Suriyeli öteki Filistinli iki genç,
Edirne’de yasadışı yollardan Avrupa’ya
mülteci kaçırırlar.
▪▪Two young lads in Edirne, a Syrian
and a Palestinian, smuggle people to
Europe.

▪▪AVM’de temizlik işçisi Veysel’in tek
amacı sigorta pirim gününü doldurup
emekli olmak ve memleketteki ailesini
rahat ettirmektir.
▪▪The only goal for Veysel who works as
a cleaning man in a shopping mall is to
retire and make his family back in his
hometown comfortable.

ZAROK
CHILD
Yönetmen Director: muhammet beyazdağ
2013 / Renkli Colour / 29’
▪▪Türkiye’de yapılan 3 evlilikten biri, bir kız
çocuğunun hayatını karartıyor.
▪▪Every 3 marriages in Turkey makes a
little girl’s life miserable.

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

İstanbul Film Festivali, Groupama işbirliğiyle
Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore
ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin
yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor.
Sinemaseverler 2006’da festivalden Sinema
Onur Ödülü alan Yavuz Turgul’un yazıp
yönettiği Muhsin Bey filmini Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami
Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi tarafından
restore edilmiş kopyasıyla izleyebilecek.
Istanbul Film Festival continues to unearth
the most significant works of Turkish
cinema by restoring these outstanding
classics and thus reviving them with the
collaboration of Groupama. Filmlovers
will have the opportunity to watch Cinema
Honorary Award-winner Yavuz Turgul’s
1987 film Muhsin Bey, from its print
restored by the Mimar Sinan Fine Arts
University Turkish Film & TV Institute.

özel gösterim sponsoru specıal screenıng sPONSOr

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

12ct.sa. 13pz.su.
r
f
16.00
21.30

türkiye turkey / 1987 / DCP / Renkli Colour / 140’
Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.

Yönetmen Director: yavuz turgul
Senaryo Screenplay: yavuz turgul Görüntü Yön. Director of Photography: aytekin çakmakçı
Kurgu Editing: demirhan ersunar Müzik Music: attila özdemiroğlu Oyuncular Cast: şener
şen, uğur yücel, sermin hürmeriç, osman cavcı, erdoğan sıcak, doğu erkan Yapımcı
Producer: abdurrahman keskiner Yapım Production Co.: umut film Dünya Hakları World
Sales: saran medıa

▪▪Bir kentin en işlek, en karmaşık, en çok yıkılan, yanan, defalarca yeniden yapılan,

inşaatı, gürültüsü, çeşitliliği bir türlü bitirilemeyen, her şey tam da orada belki de diğer
yerlerden daha hızlı akıp giderken, yine de bir biçimde eskiye aitmiş gibi durmayı
becerebilen bir yeri... Yan yana gelemeyecek her ne varsa içine çeken, bu kentin
kalbi... Eskinin Pera’sı, 1980’lerin Taksim’i... Bir evvelki zamanda asılı kalmış Muhsin
Kanadıkırık (Şener Şen) işte burada, Doğan Apartımanı’nda çiçekleri, ince beğenileri,
kırılgan ruh hali, anlamlı mazisiyle yaşar; Türk sanat musikisine tutkusuyla ayakta
kalmaya çalışır. Bir dönemin kapıları, esen değişim rüzgârının olanca hızıyla kapanırken
eşiktedir, bekler. Bu yıkımın “müsebbibi” Ali Nazik (Uğur Yücel), “yırtmaya” ve “kendini
kurtarmaya” çalışırken hikâyesine Muhsin Bey’i de katar. Muhsin Bey o kapının dışında
kalmaya, Ali Nazik ise o kapıdan içeri girmeye uğraşırken, zaman, eskiye ait ne varsa
silip süpürme telaşındadır. Muhsin Bey, feleğin yerden yere vurduğu, Ali Nazik’in yanık,
Muhsin Bey’in sessizce söylediği bir şarkı... – Evren Barın Egrik
▪▪The most complicated, busy, demolished, burnt down, rebuilt, diverse, noisy,
always under construction part of the city which manages to stay like it belongs
to old times yet where everything flows faster than anywhere else…The heart
of this city which soaks up everything even those that cannot co-exist… Pera
of the old days, Taksim of the 1980’s… Suspended in a previous time Muhsin
Kanadıkırık (Şener Şen) lives here at Doğan Apartment with his plants, refined
taste, fragile spirit, meaningful past, and holds on to life through his passion for
classical Turkish music. As the doors of an era close with the forceful winds of
change, he is at the threshold; waiting. Ali Nazik (Uğur Yücel), the person who
induces this destruction includes Muhsin Bey in his story as he struggles to make
it big and save himself. Time hastily sweeps away everything that belongs to the
past while Muhsin Bey tries to stay out of that door Ali Nazik wants to go in.
Sung scorchingly by Ali Nazik and silently by Muhsin Bey, Muhsin Bey is a song
slammed by destiny… – Evren Barın Egrik

Değerli katkıları için Umut Film ve Saran Media’ya teşekkür ederiz.
Acknowledging the kind contribution of Umut Film and Saran Media.

AKBANK GALALARI
AKBANK GALAS

Geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta
yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen,
ödüllü parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri
Atlas Sineması’nda yapılacak.
The Turkish premieres of crowd-pleasing
and most anticipated films where celebrities
meet master directors will be made at Atlas
Movie Theatre.

akbank galaları
akbank galas
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büyük budapeşte oteli
THE GRAND BUDAPEST HOTEL
6pz.su.
a
21.30

7pt.mo.
r
21.30

8sa.tu.
nc
21.30

12ct.sa.
f
11.00

abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour /
100’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

olan Zero Mustafa bu süreci anlatırken,
son derece eğlenceli bir polisiyenin içinde
buluyoruz kendimizi. İrili ufaklı rollerde
Yön. Director of Photography: robert d.
sayısız ünlünün gözüktüğü bu benzersiz
yeoman Kurgu Editing: barney pıllıng
masal, belki de Wes Anderson’ın şu güne
Müzik Music: alexandre desplat Oyuncular
kadarki en görkemli ve en iddialı filmi.
Cast: jude law, edward norton, ralph
fıennes, saoırse ronan, tılda swınton, léa Üstelik Anderson daha büyük bir projeye
kalkışmış olsa da bildik tarzından ödün
seydoux Yapımcı Producer: wes anderson,
vermemiş.
jeremy dawson, steven m. rales, scott
Yönetmen Director: wes anderson

Senaryo Screenplay: wes anderson Görüntü

rudın Yapım Production Co.: scott rudın

▪▪Premiered as the opening film at
this year’s Berlinale, Wes Anderson’s
new film takes us to an imaginary
searchlıght Türkiye Hakları Turkish Rights:
world filled with references from 20th
tıglon aş
century history as he tells the story of
▪▪ 2013 berlin jüri büyük ödülü jury grand
a legendary hotel in Central Europe.
prıze
We find ourselves in an amusing crime
story as Zero Moustapha chronicles
his rise from a bellboy to the owner of
▪▪Bu yıl Berlinale’nin açılışını yapan Wes
the Grand Budapest Hotel. Starring
Anderson’ın yeni filmi, bizi 20. yüzyıl
countless celebrities in big and small
tarihinden referanslarla dolu hayali bir
dünyaya sokuyor ve Orta Avrupa’da efsane roles, this unique tale might be the
most grandiose film in Wes Anderson’s
bir otelin hikâyesini anlatıyor. Büyük
filmography so far, yet he doesn’t
Budapeşte Oteli’ne yıllar önce belboyluk
göreviyle giren ve daha sonra otelin sahibi compromise his familiar style.
productıons, ındıan paıntbrush, studıo
babelsberg Dünya Hakları World Sales: for

görünmeyen kadın
THE INVISIBLE WOMAN
7pt.mo.
a
21.30

8sa.tu.
r
21.30

9ça.we.
nc
21.30

ingiltere unıted kıngdom / 2013 / DCP
/ Renkli Colour / 111’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: ralph fıennes

World Sales: westend fılms Türkiye Hakları

Senaryo Screenplay: abı morgan Görüntü Yön. Turkish Rights: mars entertaınment
Director of Photography: rob hardy Kurgu
Editing: nıcolas gaster Oyuncular Cast:

▪▪Ralph Fiennes’ın hem yönetmen

ralph fıennes, felıcıty jones, krıstın scott koltuğunda hem de başrolde izleyiciyle

buluştuğu Görünmeyen Kadın, Charles
Dickens’ın büyük aşkı Nelly Ternan’ın
yaşamını gözler önüne seriyor.
Yapımcı Producer: gabrıelle tana, stewart
İngiltere’nin büyük romancısı Dickens
mackınnon, chrıstıan baute, carolyn
marks blackwood Yapım Production Co.: bbc kırk beş yaşında, evli ve on çocuklu bir
adam. Viktorya döneminin örnek bireyi,
fılms, magnolıa mae fılms Dünya Hakları
thomas, tom hollander, joanna scanlan,
perdıta weeks, amanda hale, tom burke
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akbank galaları
akbank galas

akbank galaları
akbank galas

zamanının en büyük edebiyat “ikonu”
Dickens, on sekizine yeni giren Nelly
Ternan’a âşık oluyor. Fiennes’ı yönetmen
koltuğuna ikinci kez oturtan bu dönem
filminin senaryosunu Abi Morgan (The
Iron Lady) yazmış. Oyuncuların kusursuz
bir performans sergilediği filmde, büyük
yazar Dickens duygusal olarak dengesiz,
tutkulu, insanları yönetmeyi seven bir
adam, Nelly ise “görünmez bir hayat”
sürmeye mahkûm genç bir kadın...
▪▪The Invisible Woman, which Ralph

Fiennes directs and in which he

stars, is the story of Nelly Ternan, the
mistress of Charles Dickens. The great
English novelist Dickens was a man of
45–married with 10 children, a literary
superstar of her time, a Victorian moral
role model–when he was infatuated
with Nelly Ternan, who was 18 at the
time. Fiennes’ second film as director,
and written by Abi Morgan (The Iron
Lady), this superbly-acted period
drama concentrates on Dickens as
an emotionally unstable, passionate,
controlling man and Nelly, who needs
to lead an “invisible life”.

açılış filmi openıng fılm

6pz.su.
f
11.00

CASSE-TÊTE CHINOIS
CHINESE PUZZLE
8sa.tu.
a
21.30

9ça.we. 10pe.th.
r
nc
21.30
19.00

fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 117’ / Fransızca, İngilizce; Türkçe
altyazılı French, English; Turkish s.t.

da yaşadığı New York’a gelir; kendine
Çin Mahallesi’nde bir ev tutar. Ne var ki,
Senaryo Screenplay: cédrıc klapısch Görüntü Xavier’nin varoluşsal sorunları sürüp
gittikçe, eski aşk meseleleri sökün ettikçe
Yön. Director of Photography: natasha
ve hatta Hegel’in hayaleti de ziyarete
braıer Kurgu Editing: anne-sophıe bıon
gelince anlaşılır ki, burada da hayat pek
Müzik Music: chrıstophe mınck Oyuncular
öyle sakin geçmeyecektir.
Cast: romaın durıs, audrey tautou, cécıle
Yönetmen Director: cédrıc klapısch

de france, kelly reılly, sandrıne holt,
lévy Yapım Production Co.: ce quı me meut

PHILOMENA
5ct.sa.
a
21.30

aşk bulmacası

margaux mansart Yapımcı Producer: bruno

umudun peşinde

motıon pıcture Dünya Hakları World Sales:

7pt.mo.
nc
19.00

10pe.th.
r
21.30

studıocanal Türkiye Hakları Turkish Rights:
bır fılm

ingiltere, abd, fransa unıted kıngdom,
usa, france / 2013 / DCP / Renkli Colour
/ 98’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

kızken, evlilik dışı bir ilişki sonucu
hamile kaldığında babası tarafından
Senaryo Screenplay: jeff pope, steve coogan evlatlıktan reddedilmiş ve bir manastıra
Özgün Kitap Original Book: martın sıxsmıth bırakılmıştır. Burada doğurduğu ve
Görüntü Yön. Director of Photography: robbıe başka bir aileye evlatlık verilen oğlundan
bir daha hiç haber alamamıştır ama elli
ryan Kurgu Editing: valerıo bonellı Müzik
yıl sonra bir gazeteciyle yollara düşerek
Music: alexandre desplat Oyuncular Cast:
steve coogan, judı dench, sophıe kennedy çocuğunu aramaya başlar. Manastırın
kirli sırları ortaya çıkarken, Philomena
clark, anna maxwell martın Yapımcı
da izini kaybettiği oğlunun hayatına dair
Producer: gabrıella tana, steve coogan,
birleştireceği parçaları toplar.
tracey seaward Yapım Production Co.: baby
Yönetmen Director: stephen frears

cow productıons, magnolıa mae, pathé,
bbc fılms, bfı Dünya Hakları World Sales:
pathé ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish
Rights: calınos fılms

▪▪ 2014 bafta en iyi uyarlama senaryo best
adapted screenplay

▪▪ 2013 venedik venıce en iyi senaryo, unicef
ödülü, eşcinsel aslan best screenplay,
unicef ödülü, queer lıon

▪▪Stephen Frears’ın bol ödüllü yeni filmi

özellikle gerçek bir olaydan esinlenen
senaryosu ve Judi Dench’in Oscar’a
aday gösterilen performansıyla dikkat
çekiyor. Philomena henüz bir genç

▪▪Stephen Frears multiple awardwinning new film is notable for its
true life inspired screenplay and Judi
Dench’s Oscar nominated turn. When
a teenager Philomena got pregnant out
of wedlock, she was disowned by her
father and abandoned in a monastery.
She has never heard from her son
whom she gave birth here and had to
give up for adoption, but 50 years later,
she takes to the road accompanied by a
journalist to search for her lost son. As
the dirty secrets of the monastery are
revealed, Philomena collects the pieces
of her son’s life.
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▪▪Ünlü Fransız senarist-yönetmen
Cedric Klapisch, Barselona’da geçen
İspanyol Pansiyonu filminden on bir;
onun devamı niteliğindeki, Avrupa’da
geçen Rus Bebekler filminden sekiz
yıl sonra, New York’ta geçen taptaze,
enerji dolu, seksi romantik komedi Aşk
Bulmacası ile beyazperdeye dönüyor.
Kahramanımız Xavier artık kırk yaşına
gelmiş ve henüz boşanmıştır. İngiliz olan
eski eşi Wendy’nin peşinden, çocuklarının

▪▪Eleven years after Barcelona-set
L’auberge espagnole and eight years
after the sequel Russian Dolls, set in
Europe, French writer-director Cedric
Klapisch follows up with the fresh,
energetic, and sexy Chinese Puzzle, a
New York-set romantic urban comedy.
Klapisch once again focuses on
Xavier–now 40 and newly divorced–
who follows his English ex-wife
Wendy to New York where their kids
are. Xavier settles down at Chinatown,
but nothing stays as simple while
his existential anxieties continue and
when his former love interests and
even Hegel’s ghost show up.

kitap hırsızı
THE BOOK THIEF
9ça.we. 10pe.th. 11cu.fr.
a
r
nc
21.30
19.00
21.30
abd, almanya usa, germany / 2013 / DCP
Renkli Colour / 131’ / Almanca, İngilizce;
Türkçe altyazılı German, English;
Turkish s.t.
Yapım Production Co.: fox 2000 pıctures,
Yönetmen Director: brıan percıval

sunswept entertaınment, studıo

Senaryo Screenplay: mıchael petronı

babelsberg Dünya Hakları World Sales:

Özgün Roman Original Novel: marcus

twentıeth century fox ınternatıonal

zusak Görüntü Yön. Director of Photography:

Türkiye Hakları Turkish Rights: tıglon a.ş.

florıan ballhaus Kurgu Editing: john
wılson Müzik Music: john wıllıams

▪▪ 2013 hollywood ff spot ışıkları ödülü

Oyuncular Cast: geoffrey rush, emıly

spotlıght award (s. nélisse)

watson, sophıe nelısse, ben schnetzer,

▪▪ 2013 satellite yıldız performans

nıco lıersch, barbara auer Yapımcı

breakthrough performance (s. nélisse)

Producer: karen rosenfelt, ken blancato
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▪▪Markus Zusak’ın aynı adlı çok satan
romanından uyarlanan Kitap Hırsızı,
soykırıma dair etkileyici bir hikâye
anlatıyor. “Ölüm”ün anlatıcılığında
bizi Nazi Almanya’sına götüren film,
komünist annesinden ayrılmak zorunda
bırakılan ve başka bir aileye evlatlık
verilen Liesel’in yaşadıklarını perdeye
taşıyor. Ülkede kitaplar yakılırken
okumaya merak salan küçük kızın hayatı,
yeni anne ve babası, eski aile dostları
Yahudi Max’ı evlerinde saklamaya
karar verdiğinde bir kez daha değişiyor.
Savaşın gölgesinde, sürekli ölümle dans
eden insanların hayatına odaklanan
Kitap Hırsızı, benzersiz bir büyüme
öyküsü.

akbank galaları
akbank galas

▪▪Adapted from Markus Zusak’s bestselling novel, The Book Thief tells a
vigorous story about the Holocaust.
Narrated by “Death”, the film takes us to
Nazi Germany and brings us the story
of Liesel, who is forcefully separated
from her communist mother and given
to another family as an adopted child.
The life of the little girl, who is fond
of reading at a time when books were
burned in the country, changes one
more time when her new parents decide
to hide their Jewish family friend Max in
their house. The Book Thief is a unique
coming-of-age story that focuses on the
lives of people who dance with death in
the shadow of war.
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sözcükler ve resimler
WORDS AND PICTURES
13pz.su. 14pt.mo. 20pz.su.
a
r
nc
21.30
21.30
11.00
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
111’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

halde âşık olacaklar. İzleyiciyle ilk kez
Toronto Film Festivali’nde buluşan bu
romantik komedi Fred Schepisi’nin en
Yön. Director of Photography: ılan baker
yeni çalışması. Yönetmeni, The Eye of the
Kurgu Editing: peter honess Müzik Music:
paul grabowsky Oyuncular Cast: clıve owen, Storm, Six Degrees of Separation, Roxanne
filmleriyle ve Empire Falls adlı ödüllü
julıette bınoche, valerıe tıan, keegan
dizisiyle anımsayacaksınız.
connor tracy, bruce davıson, adam
Yönetmen Director: fred schepısı

Senaryo Screenplay: gerald dı pego Görüntü

dımarco, davıd neghaban Yapımcı Producer:
Production Co.: latıtude productıons,

LA VÉNUS À LA FOURRURE
VENUS IN FUR
10pe.th. 11cu.fr. 12ct.sa.
a
r
nc
21.30
21.30
13.30
fransa, polonya france, poland / 2013
/ DCP / Renkli Colour / 96’ / Fransızca;
Türkçe altyazılı French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: roman polanskı
Senaryo Screenplay: davıd ıves Özgün
Oyun Original Play: davıd ıves Görüntü
Yön. Director of Photography: pawel
edelman Kurgu Editing: margot meynıer,
hervé de luze Müzik Music: alexandre
desplat Oyuncular Cast: mathıeu amalrıc,

erkek arasındaki savaşın bir yansıması.
Efendi ile köle sürekli yer değiştirirken,
Polanski hınzırca kendisiyle de dalga
geçiyor; zira yönetmen rolündeki
Mathieu Amalric, şaşırtıcı şekilde
Polanski’nin gençliğine benziyor. Aktrisi
ise Polanski’nin gerçek hayattaki karısı
Emmanuelle Seigner canlandırmakta.

emmanuelle seıgner Yapımcı Producer:
robert benmussa, alaın sarde Yapım

▪▪Roman Polanski’s Venus in Fur,

Production Co.: r.p. productıons, monolıth which competed for the Palm d’or

at Cannes, is a stage play adaptation
anchored by only two actors. A
Türkiye Hakları Turkish Rights: fıda fılm
director and an actress who is trying
▪▪ 2014 lumière ödülleri prızes en iyi senaryo to seize the principal part in his new
best screenplay
stage production… The sly traps that
the two build for each other are in
fact the reflections of age old rivalry
▪▪Roman Polanski’nin Cannes’da Altın
between man and woman. Polanski
Palmiye için yarışan Kürklü Venüs’ü
mischievously pokes fun at himself
sadece iki oyuncunun sürüklediği bir
as master and slave continually swap
tiyatro uyarlaması. Bir yönetmen ve
places, for Amalric who plays the
onun sahneye koyacağı oyunda başrolü
director uncannily resembles a young
kapmaya çalışan bir aktris... Bu ikilinin
Polanski, while Polanski’s real life wife
birbirine hazırladığı kurnaz tuzaklar
aslında insanlık tarihi kadar eski, kadın ve Emmanuelle Seigner plays the actress.
fılms Dünya Hakları World Sales: lıonsgate

▪▪Jack, a charismatic but fading writer,
and Dina, an enigmatic, well-respected
but struggling painter, are both teachers
lascaux fılms Dünya Hakları World Sales:
at a New England prep school. As they
voltage pıctures Türkiye Hakları Turkish
supervise a school-wide war between
Rights: tanweer
their students as to whether or not
a picture (her forte) really is worth a
▪▪Karizmatik ama yeteneği inişe geçen
thousand words (his domain), mutual
yazar Jack ile albenili, saygın ama eski
dislike turns to rivalry, then rivalry to
ateşi kalmayan ressam Dina, bir okulda
powerful attraction. Premiering at the
öğretmen olarak çalışıyorlar. Bir resmin
(Dina’nın uzmanlık alanı) bin söze (Jack’in Toronto Film Festival, this romantic
comedy is the latest from Fred Schepisi
uzmanlık alanı) bedel olup olmadığı
whose credits include The Eye of
konusunda tüm okulu etkisi altına alan
the Storm, Six Degrees of Separation,
bir rekabete girişmeleri uzun sürmüyor.
Roxanne, and award-winning miniBaşta birbirlerinden hiç hazzetmeyen bu
series Empire Falls.
ikili, önce azılı birer rakip, sonra da fena
curtıs burch, gerald dı pego Yapım

kürklü venüs

düşman
ENEMY
12ct.sa. 13pz.su. 17pe.th.
a
nc
r
21.30
19.00
21.30
kanada, ispanya canada, spaın / 2013
/ DCP / Renkli Colour / 90’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: denıs vılleneuve

ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights:

Senaryo Screenplay: javıer gullón

bır fılm

Özgün Kitap Original Book: the double,
jose saramago Görüntü Yön. Director

▪▪ 2013 courmayeur noır en iyi film best fılm

of Photography: nıcolas bolduc Kurgu

▪▪Denis Villeneuve ve Jake Gyllenhaal’ın
bu yılki ve festivaldeki ikinci ortaklığı,
José Saramago’nun bizde de yayımlanan
Cast: jake gyllenhaal, mélanıe laurent,
Kopyalanmış Adam isimli romanının bir
ısabella rossellını Yapımcı Producer:
uyarlaması. Üstelik Gyllenhaal bu kez bir
nıv fıchman, mıguel a. faura Yapım
Production Co.: rhombus medıa ınc., oxbury değil, iki karakter canlandırmakta. Tarih
öğretmeni Adam, bir gün izlediği filmde
pıctures Dünya Hakları World Sales: pathé
Editing: matt hannam Müzik Music: danny
bensı, saunder jurrıaans Oyuncular
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kendisine tıpatıp benzeyen bir adam görür.
Bu oyuncunun izini sürmeye başladıkça
da gizemli ve ürkütücü bir dünyanın
içine çekilir. İlk gösterimi Toronto Film
Festivali’nde gerçekleşen ve özellikle
atmosferiyle beğeni toplayan Düşman’ı
Cronenberg, Lynch, Nolan, De Palma gibi
yönetmenlerin filmleriyle karşılaştıran
eleştirmenler olmuştu.
▪▪The second collaboration between
Denis Villeneuve and Jake Gyllenhaal
this year and at the festival is an

adaptation of José Saramago’s The
Double. This time Gyllenhaal plays
not one but two characters. History
teacher Adam watches a film one day
in which he sees a man who looks
exactly like him. As he tracks down the
actor, he is pulled into a mysterious and
frightening world. Premiered at the
Toronto Film Festival Enemy was lauded
especially for its atmosphere and drew
comparisons to works of Cronenberg,
Lynch, Nolan, and De Palma.

tutsak
PRISONERS
11cu.fr. 12ct.sa. 20pz.su.
a
r
nc
21.30
21.30
21.30
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
146’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: denıs vılleneuve
Senaryo Screenplay: aaron guzıkowskı
Görüntü Yön. Director of Photography: roger
a. deakıns Kurgu Editing: joel cox, gary
roach Müzik Music: johann johansson
Oyuncular Cast: hugh jackman, jake
gyllenhaal, vıola davıs, marıa bello,
terence howard, melıssa leo, paul dano

bulunca, kanunu çiğnemek pahasına,
kendine özgü sert yöntemlerle kızını
bulmaya çalışıyor. Ancak olaylar geliştikçe
bu dava giderek geçmişe uzanan bir
bulmacaya dönüşüyor. Hem seyircilerin
hem de eleştirmenlerin yüksek beğenisini
kazanan Tutsak, soluk soluğa izlenen bir
polisiye gerilim.

Yapımcı Producer: broderıck johnson, kıra
davıs, andrew a. kosove, adam kolbrenner

▪▪In his first English language film

Yapım Production Co.: alcon entertaınment Prisoners, Canadian director Denis
Dünya Hakları World Sales: summıt

Villeneuve (Polytechnique, Incendies)

ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: collaborates with an A-list cast: Hugh
fıda fılm

▪▪ 2013 hollywood ff en iyi erkek oyuncu
best actor (j. gyllenhaal)

▪▪Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve
(Polytechnique, İçimdeki Yangın) ilk
İngilizce filmi Tutsak’ta yıldız oyuncularla
çalıştı: Filmde Hugh Jackman küçük kızı
kaçırılan bir baba, Jake Gyllenhaal ise bu
davayı araştıran polis dedektifi rolünde.
Öfkeli baba polisin çalışmalarını yetersiz

Jackman stars as the father whose
young daughter is kidnapped and Jake
Gyllenhaal as the police detective who
investigates the case. At the cost of
breaking the law, the angry father takes
the matter in his own hands when he
finds the police effort inept. But as the
case develops, it turns out to be a puzzle
that dates back to the past. Lauded by
both audiences and film critics Prisoners
is a breathless crime thriller.

USTALAR
MASTERS

Hâlâ formda, hâlâ dünya sinemasına yön
vermeyi sürdüren, yıllara meydan okuyan,
ödüle doymayan usta yönetmenlerin en son
filmleri bu bölümde.
The latest masterpieces from master
directors who are still in top shape and still
shaping world cinema, who challenge the
years, and who still keep getting awards,
will be presented in this section.
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gözleyen küçük kız çocuğu Philippe
Garrel’den başkası değil! Kadın erkek
ilişkileri, Parisli bohemler, sanat dünyası
ve siyah beyaz görüntüler kuşkusuz
Garrel’in önceki filmlerinden de tanıdık
kilit kelimeler. Ancak yönetmen bu kez,
belki de kendi çocukluğuna dair bir öykü
anlattığından, beklenmedik bir sıcaklığa
da yer açmış filminde.

şeytan düğümü
DEVIL’S KNOT
5ct.sa.
nc
19.00

6pz.su.
r
19.00

7pt.mo.
a
13.30

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
114’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: atom egoyan
Senaryo Screenplay: paul harrıs boardman,
scott derrıckson Özgün Kitap Original
Book: mara leverıtt Görüntü Yön. Director
of Photography: paul sarossy Kurgu Editing:
susan shıpton Müzik Music: mychael
danna Oyuncular Cast: colın fırth, reese
wıtherspoon, stephen moyer, amy ryan,

anılacak olan üç genci tutuklar. Bu
gençler, şeytana tapma ayininde çocukları
öldürmekle suçlanır. Ama kurbanlardan
birinin annesi ile bir polis müfettişi bu
kanıda değildir. İzleyiciyle ilk kez Toronto
Film Festivali’nde buluşan Şeytan
Düğümü, bu korkunç olaydan sonra açılan
davalar kadar tartışılacak bir film.

dane deHaan Yapımcı Producer: elızabeth
fowler, rıchard sapersteın, clark
peterson, chrıstopher woodrow, paul
harrıs boardman Yapım Production Co.:
worldvıew entertaınment Dünya Hakları
World Sales: the weınsteın company Türkiye
Hakları Turkish Rights: tanweer

▪▪Atom Egoyan sarsılmaz bakışını bir kez

daha derin acılar çeken toplumlardaki
sıradan bireylerin paramparça hayatlarına
çeviriyor. Bu kez, gerçek olaylardan yola
çıkarak kurguladığı, unutulması güç,
gizemini koruyan bir öyküyle karşımıza
çıkıyor ünlü yönetmen. ABD’nin “İncil
Kuşağı”ndaki küçük bir kasabada, üç
küçük çocuk vahşice katledilir. Polis,
daha sonra Batı Memphis Üçlüsü adıyla

▪▪Atom Egoyan returns his cool gaze
over to the drama of disrupted small
lives in traumatised communities, and
this time tells the tale of a haunting
mystery inspired by real events. In a
small town on the “Bible Belt”, three
young children are savagely murdered.
The police identify three teens, later
known as the West Memphis Three,
as committing the murders during
a satanic ritual. But the mother of a
victim and an investigator suspect
otherwise. Premiered at the Toronto
Film Festival, Devil’s Knot is as
controversial as the infamous incident
and the subsequent trials.

kıskançlık
LA JALOUSIE
JEALOUSY
14pt.mo. 15sa.tu. 16ça.we.
nc
f
a3
19.00
11.00
19.00
fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 77’ / Fransızca; Türkçe, İngilizce
altyazılı French; Turkish, English s.t.
saïd ben saïd Yapım Production Co.: sbs
Yönetmen Director: phılıppe garrel

productıons Dünya Hakları World Sales:

Senaryo Screenplay: phılıppe garrel,

wıld bunch

carolıne deruas, marc cholodenko,

▪▪Philippe Garrel yeni filminde başrolü
yine oğlu Louis’ye teslim etmiş; ancak bu
kez genç aktör dedesinden esinlenilerek
yann dedet Müzik Music: jean-louıs
yazılmış bir karakteri canlandırmakta.
aubert Oyuncular Cast: louıs garrel, anna
mouglalıs, esther garrel, olga mılshteın, Hikâye günümüzde geçiyor olsa da, iki
kadın arasında kalan babasının hayatını
rebecca convenant Yapımcı Producer:
arlette langmann Görüntü Yön. Director of
Photography: wılly kurant Kurgu Editing:

▪▪In his new film, Philippe Garrel
once again hands the lead role to his
son Louis, but this time the young
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actor plays a character inspired by his
grandfather. Although the film takes
place in present day, the little girl who
witnesses her father torn between two
women is obviously no other than
Philippe Garrel himself. Relations
between men and women, Parisian
bohemians, art world, and black &
white imagery are of course familiar
key words from Garrel’s previous films.
But this time, maybe because he tells a
story from his childhood, the director
achieves unexpected warmth.

sıfır teorisi
THE ZERO THEOREM
5ct.sa.
a
19.00

6pz.su.
r
16.00

7pt.mo.
f
13.30

ingiltere, abd, romanya, fransa uk, usa,
romanıa, france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 107’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: terry gıllıam
Senaryo Screenplay: pat rushın Görüntü Yön.
Director of Photography: nıcola pecorını
Kurgu Editing: mıck audsley Müzik Music:
george fenton Oyuncular Cast: chrıstoph
waltz, davıd thewlıs, melanıe thıerry,

anlatıyor: Varoluşsal acılarla kıvranan,
sıra dışı bilgisayar dahisi Qohen Leth’in
öyküsünü. Elinde “Ben neden varım?”
sorusuna yanıt olabilecek gizemli bir proje
var. Fakat, cilveli Bainsley ve patronun oğlu
Bob’un ziyaretleri Qohen’in yalnızlığını sık
sık bozuyor.

lucas hedges, ben whıshaw, peter

▪▪“When I made Brazil in 1984,
I was trying to paint a picture of the
world I thought we were living in
Production Co.: voltage pıctures Dünya
Hakları World Sales: voltage pıctures Türkiye then. The Zero Theorem is a glimpse
of the world I think we are living in
Hakları Turkish Rights: calınos fılms
now.” If anyone can imagine anything
about our twisted future, that is Terry
▪▪“1984 yılında çektiğim Brazil’de, o
Gilliam. Set in a future London, The
tarihte dünyadan ne anlıyorsam onun
Zero Theorem follows Qohen Leth, an
resmini çizmeye çalışmıştım. Sıfır
eccentric computer genius plagued
Teorisi’nde de, şu anda dünyadan ne
with existential angst, working on a
anlıyorsam onu resmetmeye çalıştım.”
mysterious project aimed at discovering
Gelecekte dünyanın nasıl çarpık bir hale
the purpose of existence. But his
bürüneceğini hakkıyla filme çekecek
solitary existence is disturbed by visits
bir yönetmen varsa, olsa olsa Terry
from the flirtatious Bainsley and the
Gilliam’dır. Ünlü yönetmen bu filmde,
boss’s son Bob.
gelecekte Londra’da geçen bir öyküyü
stormare, tılda swınton Yapımcı Producer:
nıcolas chartıer, dean zanuck Yapım
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▪▪A father ploughs a supermarket
with oxen, the plough ripping the tiles;
Niagara falls onto a cathedral altar.
These are visions of Adam, a poet who
has lost his beloved in a car crash, and
who gives up his job as professor of
literature to work at a supermarket. Set
in 2010, the year of the plane crash in

son hain
LE DERNIER DES INJUSTES
THE LAST OF THE UNJUST
6pz.su.
a2
21.30

13pz.su. 17pe.th.
nc
a3
21.30
21.30

fransa, avusturya france, austrıa / 2013
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Russia that killed Polish President Lech
Kaczynski, a national tragedy imposes
on a personal one. Inspired by the
Divine Comedy, Lech Majewski’s earlier
films The Mill and the Cross, Glass Lips,
and Wojaczek were screened at the
Festival.

DCP / Renkli & Siyah-Beyaz Colour and
B&W / 218’ / Fransızca, Almanca; Türkçe
altyazılı French, German; Turkish s.t.
Yönetmen Director: claude lanzmann
Senaryo Screenplay: Görüntü Yön. Director
of Photography: wıllıam lubtchansky,
carolıne champetıer Kurgu Editing:

gün yüzüne çıkarıyor. Murmelstein
konuştukça, izleyici olarak bizler Yahudi
Heyetleri’nin yaşadıkları acımasız
çelişkileri, Yahudilere karşı “nihai çözüm”
fikrinin nasıl filizlendiğini anlıyor ve
Eichmann’ın gerçek yüzünü görüyoruz.

diplomasi
DIPLOMATIE
DIPLOMACY
5ct.sa.
f
11.00

6pz.su.
a
13.30

7pt.mo.
r
13.30

fransa, almanya france, germany / 2014

chantal hymans Yapımcı Producer: davıd
frenkel, jean labadıe, danny krausz Yapım

▪▪Screened out of competition at

DCP / Renkli Colour / 84’ / Fransızca,

Production Co.: synecdoche, dor fılm

Cannes, director Claude Lanzmann’s
latest film is based on footage he
excised from his masterpiece Shoah–
his 1975 interviews with Benjamin
Murmelstein, the last President of
the Jewish Council of Elders in the
Theresienstadt ghetto, the only “Jewish
elder” not to have been killed during
the war. In 2012, Lanzmann exhumes
these interviews, and returns to
Theresienstadt. Through Murmelstein,
we witness the savage contradictions of
the Jewish Councils, explore deeper into
the beginnings of the Final Solution
and confront the true face of Eichmann.

Almanca; İngilizce, Türkçe altyazılı French,

produktıon, les fılms aleph Dünya Hakları
World Sales: le pacte

▪▪Cannes Film Festivali’nde yarışma dışı

gösterilen Son Hain’in yönetmeni Claude
Lanzmann, Theresienstadt gettosunun
Yahudi İhtiyar Heyeti’nin son başkanı,
savaşta öldürülmeyen yegâne “Yahudi
büyüğü” Benjamin Murmelstein ile 1975
yılında görüşmüş, ancak bu röportajı
başyapıtı olan Shoah belgeselinde
kullanmamıştı. Lanzmann, belgeselden
yıllar sonra, 2012 yılında tekrar
Theresienstadt’a giderek bu sahneleri

köpeklerin tarlası
PSIE POLE
FIELD OF DOGS
9ça.we. 10pe.th. 11cu.fr.
r
f
a
11.00
19.00
13.30
polonya, isviçre, italya poland,
swıtzerland, ıtaly / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 96’ / Lehçe; Türkçe altyazılı
Polish; Turkish s.t.
Yönetmen Director: lech majewskı
Senaryo Screenplay: lech majewskı Görüntü
Yön. Director of Photography: lech majewskı
Muzik Music: lech majewskı, józef skrzek
Kurgu Editing: elıot ems, katarzynal
leśnıak Oyuncular Cast: mıchal tatarek,
elzbıeta okupska, jacenty jedrusı, jan
warta, szymon budzyk Yapımcı Producer:
lech majewskı Yapım Production Co.:
stowarzyszenıe angelus sılesıus Türkiye
Hakları Turkish Rights: mor film

▪▪Bir adam fayansları kırarak öküzleriyle
süpermarketi sürer; Niagara bir katedralin
mihrabına dökülür. Bunlar Adam’ın
imgelemleridir. Sevgilisini bir kazada
kaybeden şair, süpermarkette çalışmak
için öğretmenlikten istifa eder. Polonya
Devlet Başkanı Lech Kaczynski’nin bir
uçak kazasında öldüğü 2010’da geçen
bu filmde, ulusal trajedi kişisel bir
trajediye etki ediyor. İlahi Komedya’dan
esinlenen Lech Majewski’nin önceki
filmleri Değirmen ve Haç, Cam Dudaklar ve
Wojaczek de festivalde gösterilmişti.

German; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: volker schlöndorff
Senaryo Screenplay: cyrıl gély, volker
schlöndorff Özgün Oyun Original

Neredeyse son anda, İsveç büyükelçisi
Raoul Nordling komutanlığa gelir ve von
Choltitz ile şehrin kaderini belirleyen bir
sinir harbine tutuşur. General sonunda bu
yıkıcı emri uygulamaktan vazgeçecektir.

Play: cyrıl gely Görüntü Yön. Director of

▪▪Master filmmaker Volker
Schlöndorff’s
WWII drama that
Editing: vırgınıe bruant Müzik Music: jorg
lemberg Oyuncular Cast: andré dussollıer, premiered at a special gala at the
Berlinale dramatises how Paris was
nıels arestrup, burghart klaussner,
saved from destruction. The time
robert stadlober, charlıe nelson, jeanis August 1944, and the Allies are
marc roulot Yapımcı Producer: marc de
marching toward Paris. The German
bayser, frank le wıta Yapım Production
military commander of occupied Paris,
Co.: fılm oblıge Dünya Hakları World Sales:
Dietrich von Choltitz, is about to carry
gaumont
out Hitler’s command to demolish the
city. At the eleventh hour, the Swedish
▪▪Usta sinemacı Volker Schlöndorff’ün
ambassador Raoul Nordling arrives
İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris’in
at the HQ to engage in a suspenseful
yıkımdan kurtuluşunu anlattığı bu film
Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. psychological duel over the fate of the
city with von Choltitz. Nordling will
1944 yılının Ağustos ayında, Müttefikler
eventually succeed in dissuading the
Paris’e doğru ilerlemeye başlar. İşgal
general from following this devastating
altındaki Paris’in Alman komutanı
order.
Dietrich von Choltitz, Hitler’in kenti
dümdüz etme emrini uygulamak üzeredir.
Photography: mıchel amathıeu Kurgu

114

ustalar
masters

ustalar
masters

scola fellini’yi anlatıyor
CHE STRANO CHIAMARSI
FEDERICO SCOLA RACCONTA
FELLINI
HOW STRANGE TO BE NAMED
FEDERICO, SCOLA NARRATES
FELLINI
14pt.mo. 15sa.tu. 20pz.su.
f
a3
b
11.00
21.30
13.30
italya ıtaly / 2013 / DCP / Renkli & SiyahBeyaz Colour and B&W / 93’ / İtalyanca;
İngilizce, Türkçe altyazılı Italian; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ettore scola
Senaryo Screenplay: ettore scola, paola
scola, sılvıa scola Görüntü Yön. Director
of Photography: lucıano tovolı Kurgu

de emsalsiz bir yönetmen olan Ettore
Scola, 1950’li yıllarda daha 16 yaşındayken
Fellini ile tanışmak ve dostluk kurmak
şerefine ermiş. Scola Fellini’yi Anlatıyor
işte bu iki adamın arasındaki büyüleyici
dostluğu sevgiyle anlatıyor; ikilinin
Marcello Mastroianni gibi ortak dostlarını
anarken, beraber çalıştıkları Cinecitta
Stüdyoları’nı da anımsıyor.

Editing: raımondo crocıanı Müzik Music:
andrea guerra Oyuncular Cast: tommaso
lazottı, vıttorıo vıvıanı, sergıo pıerattını,
antonella attılı, sergıo rubını, vıttorıo
marsıglıa, gıacomo lazottı, emılıano
de martıno, maurızıo de santıs Yapımcı
Producer: mauro maurı , carlo deglı
espostı Yapım Production Co.: paypermoon
ıtalıa, palomar, ıstıtuto luce -cınecıtta
Dünya Hakları World Sales: ıstıtuto luce cınecıtta

▪▪Amarcord, 8½, La Dolce Vita gibi
unutulmaz filmleriyle günümüzde
eşsiz bir usta kabul edilen efsanevi
sinemacı Fellini’nin ölümünün yirminci
yıldönümüne denk gelen bu film
anılar, arşiv fotoğrafları ve yeniden
canlandırmaları bir araya getiriyor. Kendisi

▪▪Combining memoir, archival photos
and footage over re-enactments, this
film comes in the 20th anniversary of
the death of the legendary cineaste
Federico Fellini–the unequalled master
filmmaker with his unforgettable films
such as Amarcord, 81/2, La Dolce Vita.
Ettore Scola, a great filmmaker himself,
had the privilege of being close friends
with him, making his acquaintance
in the 1950s, when he was merely 16
years old. How Strange to be Named
Federico lovingly narrates this amazing
friendship, reminiscing their common
friends like Marcello Mastroianni
and common places like the Cinecitta
Studios.

dışişleri
QUAI D’ORSAY
10pe.th. 19ct.sa. 20pz.su.
nc
a
r
13.30
19.00
16.00
fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 113’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: betrand tavernıer

nıels arestrup, anaıs demoustıer,

Senaryo Screenplay: antonın baudry,

julıe gayet Yapımcı Producer: frédérıc

chrıstophe blaın, bertrand tavernıer

bourboulon, jérôme seydoux Yapım

Özgün Yapıt Original Work: abel lanzac

Production Co.: pathé, lıttle bear, france

Görüntü Yön. Director of Photography: jérôme 2 cınéma Dünya Hakları World Sales: pathé
almeras Kurgu Editing: guy lecorne Müzik

ınternatıonal Kaynak Print Source: festıval

Music: phılıppe sarde Oyuncular Cast:

agency

thıerry lhermıtte, raphael personnaz,

▪▪Pek çok eleştirmene göre Tavernier’nin
yakın dönemde çektiği en iyi film olan
Dışişleri, aslında ustanın daha önce pek
çalışmadığı bir türde; komedi! Antonin
Baudry ve Christophe Blain’ın aynı adlı
resimli romanından uyarlanan senaryo,
Baudry’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda
çalışırken yaşadıklarından esinleniyor.
Güçlü ve karizmatik bakan Alexandre
Taillard de Worms ile onun konuşma
metinlerini yazan genç ve yetenekli Arthur
Vlaminck filmin başkarakterleri. Siyasi bir
taşlama olmanın yanı sıra, bir büyüme
öyküsü de anlatan Dışişleri özellikle
oyuncularının performanslarıyla övgü
toplamıştı.

115

▪▪Hailed by many critics as the best film
Tavernier made lately, Quai d’Orsay is in
a genre that the master director seldom
visited before –comedy! Adapted from
the comic book of the same name by
Antonin Baudry and Christophe Blain,
the screenplay is inspired by the time
Baudry had worked for the Ministry of
Foreign Affairs. The main characters of
the film are powerful and charismatic
minister Alexandre Taillard de Worms
and Arthur Vlaminck, a talented young
man who is his speechwriter. A comingof-age story as well as a political satire,
Quai d’Orsay is especially acclaimed for
the performances of its actors.

walesa
WALESA. CZLOWIEK Z NADZIEI.
WALESA. MAN OF HOPE.
12ct.sa. 14pt.mo. 20pz.su.
a
nc
nc
16.00
13.30
19.00
polonya poland / 2013 / DCP / Renkli
& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 127’
Lehçe, İtalyanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Polish, Italian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: andrzej wajda
Senaryo Screenplay: janusz glowackı
Görüntü Yön. Director of Photography:
pawel edelman Kurgu Editing: grazyna
gradon, mılenıa fıedler Müzik Music:

liderin geçirdiği inanılmaz dönüşüme ışık
tutmaya çalışıyor. Polonya’nın Oscar aday
adayı olan filmin ilk gösterimi Venedik
Film Festivali’nde yapıldı. Bu çağdaş
kahramanlık öyküsü, bir yandan da o güzel
Baltık kenti Gdansk’ta Yeni Avrupa’nın ilk
izlerini arıyor.

pawel mykıetyn Oyuncular Cast: robert

▪▪How was it possible for a single
person to change the world so
dramatically? It is as much a political
Yapım Production Co.: akson studıo,
as a psychological question. Receiving
telekomunıkacja polska tvp, telewızja
the Cinema Honorary Award this
polska s.a., natıonal center for culture,
year, Polish director Andrzej Wajda,
canal+ Dünya Hakları World Sales: fılms
intruding into a private, even intimate
boutıque
sphere of Lech Walesa–the Polish
▪▪Tek bir insanın dünyayı değiştirebilmesi “Solidarity“ Trade Union’s leader–
attempts to capture a phenomenon of
nasıl mümkün oldu? Bu soru sadece
this incredible metamorphosis: from
siyasi değil; aynı zamanda psikolojiye de
a simple worker into a Nobel Prizesesleniyor. Bu yıl festivalin Sinema Onur
Ödülü’nü alacak olan Polonyalı yönetmen winning charismatic leader. Poland’s
Andrzej Wajda bu filmde, memleketlisi ve Oscar nominee that premiered at
dostu Dayanışma Sendikası’nın lideri Lech Venice Film Festival, this story of a
contemporary hero searches for the
Walesa’nın özeline ve hatta mahremine
traces of New Europe at its beginnings
kadar giriyor. Basit bir dok işçisi olarak
yola çıkan ama günün birinde Nobel Barış in Gdansk.
Ödülü’ne layık görülen bu karizmatik
wıeckıewıcz, agnıeszka grochowska
Yapımcı Producer: mıchal kwıecınskı
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itiraf 1-2
NYMPHOMANIAC 1-2

FROM THE WORLD OF FESTIVALS

danimarka, almanya, fransa, belçika,
ingiltere denmark, germany, france,
belgıum, unıted kıngdom / 2013 / DCP
Renkli Colour / 110 + 130’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: lars von trıer
Senaryo Screenplay: lars von trıer Görüntü
Yön. Director of Photography: manuel

ustalığı tartışılmaz. Kendine has mizah
anlayışı da…

alberto claro, dff Kurgu Editing: morten
højbjerg, molly marlene stensgaard

▪▪Although accused of keeping form

Oyuncular Cast: charlotte gaınsbourg,

over matter, Lars Von Trier is as
provocative as ever. His latest film
which premiered at Berlinale is about
a sex addict, played by Charlotte
Gainsburg, but despite its graphic
sex scenes, as many critics have
agreed, it isn’t really erotic. In fact, it
is deliberately unsexy. The questions
it raises have more to do with human
nature and our approach to sex, and, of
course, with the much-debated director
himself. What is Von Trier trying to do
this time? There is much to ponder.
But Lars von Trier’s ability to turn the
pitch dark of the abyss of the human
soul into compulsive viewing is beyond
debate. As, of course, is his unique
sense of humour.

stellan skarsgård, stacy martın, shıa
labeouf, chrıstıan slater, uma thurman
Yapımcı Producer: louıse vesth Yapım
Production Co.: zentropa entertaınments,
heımatfılm Dünya Hakları World Sales:
trustnordısk Türkiye Hakları Turkish Rights:
umut sanat

▪▪Biçimi içeriğin önünde tutmakla
suçlansa da Lars von Trier her zamanki
gibi provokatif! Berlin Film Festivali’nde
prömiyerini yapan ve başrolünü
Charlotte Gainsburg’un oynadığı İtiraf
bir seks bağımlısı hakkında. Ancak pek
çok eleştirmenin de yazdığı gibi, açık
seks sahnelerine rağmen film aslında
erotik değil. Bilakis, kasıtlı biçimde
seksi olmayan bir film. Yaratacağı
tartışmalar daha ziyade insan doğası,
sekse bakışımız ve tabii ki her filmiyle,
yaptığı her açıklamayla gündem yaratan
yönetmenin kendisi üzerine olabilir. Von
Trier bu kez ne yapmaya çalışıyor? Kafa
yorulacak fazlasıyla malzeme var, ona
şüphe yok. Lars von Trier’in insan ruhunun
en karanlık derinliklerini bile gözlerimizi
alamadığımız izlencelere çevirmedeki

Uluslararası film festivallerinde öne çıkan,
dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü
filmlerden oluşan bu bölüm, en son sinema
akımlarını yansıtıyor, dünya sinemasının en
yeni yapıtlarını bir araya getiriyor.
The premiere showcase of highlights from
recent international festivals, bringing
together the latest works and reflecting the
current trends in world cinema.

* Film 1. bölüm (110’) ve 2. bölüm (130’)
olarak iki ayrı seansta gösterilecektir.
18 yaşından küçük izleyiciler için uygun
değildir.
* The film will be screened in two parts:
Part 1 (110’) and Part 2 (130’).
Not suitable for viewers under 18 years
of age.

Seanslar Screenings
itiraf 1
nymphomanıac 1
f 5 ct. sa. 16.00 / b 6 pz. su. 19.00 / f 12 ct. sa. 19.00 / r 13 pz. su. 13.30 / a 20 pz. su. 16.00
itiraf 2
nymphomanıac 2
f 5 ct. sa. 19.00 / b 6 pz. su. 21.30 / f 12 ct. sa. 21.30 / r 13 pz. su. 16.00 / a 20 pz. su. 19.00

tema sponsoru THEME SPONSOr
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baş belası
FIÈVRES
FEVERS
12ct.sa. 16ça.we. 19ct.sa.
nc
f
a2
19.00
13.30
13.30

Sınırsız film

fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe

keyfinin

altyazılı French; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: hıcham ayouch
Senaryo Screenplay: hıcham ayouch, aıcha

destekçisi

yacoubı, hafed benotman Görüntü Yön.
Director of Photography: boubkar benzabat
Kurgu Editing: julıen fouré Oyuncular

olarak

Cast: dıdıer mıchon, slımane dazı, farıda

hâlâ kendi anne babasıyla oturmaktadır.
Benjamin’in bu eve gelmesiyle herkesin
hayatı allak bullak olur. Baş Belası Fas asıllı
Fransız yönetmen Hicham Ayouch’un
üçüncü uzun metrajlı filmi. Yönetmenin ilk
iki filmi Fissures ve 2007 yılında festivalde
izlediğimiz Tizza Oul / Kalbin Kıyıları idi.

amrouche, lounès tazaırt, pascal elso,
tony harrısson Yapım Production Co.: la

▪▪At 13 years-old, Benjamin is at war

vıngt-cınquıème heure Dünya Hakları World with everyone and everything: life,

8 yılı

Sales: la vıngt-cınquıème heure

▪▪ 2013 marrakech en iyi erkek oyuncular
best actors

geride

▪▪Benjamin on üç yaşında ve dünya
âlemle kavgalıdır: Yaşamla derdi vardır;
büyüklerle sürtüşmekte, kendisiyle bile
geçinememektedir. Günlerden bir gün
annesi hapishaneye düşünce, bu hayatta
bir de Kerim adında bir babası olduğunu
öğrenir. Kırklı yaşlarını süren Kerim,
Paris’in bir banliyösünde yaşamakta ve

grown-ups, even with himself. One
day, when his mother is sent to prison,
he learns that he has a father: Karim,
a man in his 40s, who still lives with
his parents at a Parisian suburb.
Benjamin’s arrival at his father’s house
will turn everyone’s lives upside down.
This is the third feature film of FrenchMoroccan director Hicham Ayouch
which follows Fissures and Tizza Oul /
Heart Edges, screened at the festival in
2007.

beyaz gölge

bıraktık.

WHITE SHADOW
12ct.sa. 13pz.su. 15sa.tu.
f
a2
nc
13.30
19.00
13.30
tanzanya, almanya, italya tanzania,
germany, ıtaly / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 117’ / Swahili; İngilizce, Türkçe
altyazılı Swahili; English, Turkish s.t.

Sabah, 33. İstanbul Film Festivali “Dünya Festivallerinden” Tema Sponsoru.
5-20 Nisan 2014

fılm productıon Dünya Hakları World Sales:
Yönetmen Director: noaz deshe

premıum fılms

Senaryo Screenplay: noaz deshe,
james masson Görüntü Yön. Director of

▪▪ 2013 venedik venıce geleceğin aslanı–en

Photography: armın dıerolf, noaz deshe

iyi ilk film lıon of the future–best fırst fılm

Kurgu Editing: xavıer box, robın hıll,
nıco leunen, noaz deshe Müzik Music:
james masson, noaz deshe Oyuncular Cast:
hamısı bazılı, james gayo, glory mbayuway,
salum abdallah, tıto d. ntanga Yapımcı
Producer: noaz deshe, gınevra elkann,
francesco melzı d’erıl Yapım Production
Co.: asmara fılms, shadoworks,mocajo

▪▪Doğu Afrika’da derler ki, “Albinolar
ölmez; kaybolur.” 2007 yılından bu yana
Tanzanya, Kongo ve Kenya’da albinolar
oldukça kârlı ve o derece de iğrenç
bir ticaretin hedefinde. Dünyanın bu
bölgesinde, albinoların bedenlerinden
alınan parçaların şans ve sağlık getirdiğine
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inanıldığından, büyücü şifacılar onların
organları için binlerce dolar ödemeye hazır
bekliyor. Beyaz Gölge’de, köyden kente
kaçan Alias adındaki küçük bir albinonun
öyküsünü izliyoruz. Alias çok geçmeden
şunu anlayacaktır: Mesele hayatta
kalmaksa, kentin köyden aşağı kalır yanı
yok.
▪▪There is a saying in East Africa,
“Albinos don’t die, they just disappear.”
Since 2007, Albinos in Tanzania,

dünya festivallerinden
from the world of festıvals

Congo and Kenya have become a
commodity – human targets of a
lucrative and sinister trade. Witch
doctors offer thousands of dollars for
albino body parts which are believed
to bring good fortune or health. White
Shadow tells the story of Alias, a young
albino boy on the run, who runs away
to the city. Soon it will prove that the
city is no different than the bush in
terms of survival.

yaza veda
HOTORI NO SAKUKO
AU REVOIR L’ÉTÉ
9ça.we. 12ct.sa. 18cu.fr.
a
a2
nc
13.30
13.30
19.00
japonya japan / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 125’ / Japonca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Japan; English, Turkish s.t.

Fukuşima’dan gelen lise çağındaki
mülteci Takashi ile arkadaş olur. Ders
Senaryo Screenplay: kojı fukada Görüntü Yön. çalışmak yerine gün boyu o kumsal senin,
bu kumsal benim gezer. Ancak, bir gün
Director of Photography: ken’ıchı negıshı
Takashi’nin kasabada yaptığı nükleer
Kurgu Editing: kojı fukada Müzik Music:
karşıtı konuşmayı dinler ve hayatın
jo keıta Oyuncular Cast: fumı nıkaıdô,
ağırlığını bir anda içinde hisseder.
mayu tsuruta, taıga, kanjı furutachı, kıkı
Yönetmen Director: kojı fukada

sugıno, takashı ohtake Yapımcı Producer:
kıkı sugıno Yapım Production Co.: wa

▪▪Hospitalité director Koji Fukada’s

Rohmeresque comedy of tangled love
and fleeting summer follows Sakuko,
pascale ramonda
a high school graduate studying for
▪▪ 2013 nantes altın balon, genç jüri ödülü her college entrance exams, and her
mongolfıère d’or, young jury award
aunt Mikie who stay at a rural town by
the sea. Sakuko becomes friends with
▪▪Hospitalité / Konukseverlik’in yönetmeni Mikie’s friends Tatsuko, her father
Ukichi, and the teenage Takashi, a
Koji Fukada’nın çektiği bu Rohmer’vari
refugee from Fukushima. Sakuko
komedide, arapsaçına dönmüş aşkları
doesn’t study at all, and spends her days
ve uçucu yaz günlerini izliyoruz. Filmde,
wandering off around the beautiful
üniversite sınavına hazırlanan lise
mezunu Sakuko, teyzesi Mikie’nin kaldığı beaches. But she will need to face the
bitter realities of life when she listens to
deniz kenarındaki küçük bir kasabaya
gider. Sakuko, teyzesinin arkadaşı Tatsuko, Takashi making an anti-nuclear speech
in town.
onun babası Ukichi ve felaket sonrası
entertaınment Dünya Hakları World Sales:
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kefaret
REDEMPTION
5ct.sa.
a2
19.00

6pz.su.
b
11.00

7pt.mo.
r
11.00

▪▪Dördüncü uzun metraj filmi One
Thousand and One Nights’ın yapım
süreci devam ederken son kısa filmi
Redemption / Kefaret festivalleri dolaşan
Portekizli yönetmen Miguel Gomes,
2012’te Berlin’den Gümüş Ayı ile dönen
uzun metrajı Tabu ile uluslararası alanda
tanınmıştı. Festivalde Kefaret ile birlikte
Miguel Gomes’in dört kısa filmi daha
gösterilecek.
▪▪Already in preparation for his fourth
feature, to be entitled One Thousand
and One Nights, Portuguese director
Miguel Gomes’ latest short Redemption
already is touring festivals. The festival
is screening Redemption along with
four shorts by Gomes, whose Silver
Bear-winning Tabu (2012) brought
international fame.

KEFARET
REDEMPTION REDEMPTION

31
Portekiz Portugal / 2001 / BluRay / Renkli
Colour / 27’ / Portekizce Portuguese;
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English s.t.
▪▪Forhend atışta raket şöyle tutulur:
Kolunu geriye doğru açarsın, sol omzun
topa doğru bakar, sol ayağınla öne bir
adım atarsın ve topa vurursun.
▪▪This is the way you hold the racket
to play a forehand. Just move your arm
back, the left shoulder facing the ball,
step forward with your left foot, hitting
the ball.

NOEL HEDİYELERİ
INVENTÁRIO DE NATAL
CHRISTMAS INVENTORY

Almanya, Portekiz Germany, Portugal /
2014 / 35 mm / Renkli ve Siyah Beyaz

Portekiz Portugal / 2000 / BluRay / Renkli

Colour B&W / 27’ / Portekizce Fransızca,

Colour / 23’ / Portekizce Portuguese;

Almanca, İtalyanca Portuguese, French,

Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English s.t.

German, Italian Türkçe, İngilizce altyazılı
▪▪Hem bir sahte belgesel hem de bir sahte
canlandırma; savaşa giden, müzik yapan
ve sonra da ele geçiren çocuklar hakkında
▪▪“Avrupa’dan dört sesli bir ağıt”, 8
bir yarı-kurmaca.
ve 16 mm buluntu videoların zekice
ve melankolik bir tınıyla birleştiği bu
▪▪It’s a fake documentary and a fake
filmcikte, 1975’te Portekiz’de bir çocuk
animation film, a semi-fiction about
annesiyle babasına mektup yazıyor;
children that go to war, play music and
2011’de Milano’da yaşlı bir adam, ilk aşkını take over.
anımsıyor; 2012’de Paris’te bir adam
minicik kızıyla söyleşiyor; 1977’de ise bir
BU ARADA
gelin isyan bayrağını kaldırıyor.
ENTRETANTO MEANWHILE
▪▪“A four-voiced European elegy,”
Portekiz Portugal / 1999 / BluRay / Renkli
a witty and melancholic collage of
super8 and 16mm found-footage... In
Colour / 25’ / Portekizce Portuguese;
1975 in Portugal, a child writes to his
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English s.t.
parents. In 2011, in Milan, an old man
remembers his first love. In 2012, in
▪▪Öğretmenlerle veliler gitti. Bu arada, bir
Paris, a man talks to his baby daughter. kızla iki oğlan bir aşk üçlüsü oluverir. Rui,
In 1977 in Leipzig, a bride rebels.
Nuno ve Rita, üç zaman ve mekândan
geçerek yalnız kalmaya çabalar.
▪▪Parents and teachers are gone.
Meanwhile, a girl and two boys became
Turkish, English s.t.
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▪▪Gece inince, ormandaki hayvanlar
a love trio. Rui, Nuno and Rita cross
three different spaces and time in a way şarkı söyleyerek Francis’i yüceltirler. Ama
hayvanların bu sevgi ezgisi, bir tür sahip
to get alone.
çıkma, özel olma hissini de körükler, ki
buna kıskançlık diyoruz.
TÜM VARLIKLARIN İLAHİSİ
▪▪When the night falls, the animals
CÂNTICO DAS CRIATURAS
in the forest sing and praise Francis.
CANTICLE OF ALL CREATURES
But this love sung by the animals leads
to a feeling of possession, a desire of
Portekiz Portugal / 2006 / BluRay / Renkli
exclusivity usually known as jealousy.
Colour / 24’ / Portekizce Portuguese;
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English s.t.

vurgun
INUMBER NUMBER
8sa.tu.
a3
21.30

12ct.sa. 18cu.fr.
a2
b
19.00
11.00

güney afrika south afrıca / 2013 / DCP /
Renkli Colour / 96’ / Zulu; İngilizce, Türkçe
altyazılı Zulu; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: donovan marsh
Senaryo Screenplay: donovan marsh
Görüntü Yön. Director of Photography: tom

yüksek risk

maraıs Kurgu Editing: donovan marsh

STARRED UP

Müzik Music: brendan jury Oyuncular Cast:

11cu.fr. 13pz.su. 15sa.tu.
a
r
f
19.00
11.00
13.30
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s’dumo mtshalı, presley chweneyagae,

yapmayı kafasına koyar. Aksiyon yüklü
bu gerilim filmi, yönetmen Donovan
Marsh’ın yetenekli oyuncular bulmak
için düzenlediği Class Act isimli TV
yarışmasını kazanan ve filmde Chili rolünü
üstlenen S’dumo Mtshali için tasarlanmış.

ısrael makoe, owen sejake Yapımcı Producer:

▪▪After 8 years on the force, undercover
cop Chili risks his life busting a violent
mob of burglars, expecting to receive
Production Co.: quızzıcal pıctures Dünya
the large reward on offer. When
Hakları World Sales: fortıssımo fılms
his corrupt superior withholds his
reward on condition they “lose” some
▪▪Sekiz yıllık sivil polis Chili, belalı bir
crucial evidence, the underpaid Chili
hırsızlık çetesinin peşinde hayatını
is seriously tempted, and when he
riske atmış olsa da, prim alacağı için
infiltrates a cash-in-transit heist gang he
içi rahattır. Ancak, kendisi de pisliğe
sees an opportunity to participate in a
bulaşmış olan amiri bu primi ancak bazı
kanıtların “kaybolması” şartıyla vereceğini one off score. The action-packed thriller
iNumber Number was created for the
söylediğinde, zaten eline maaş niyetine
lead actor S’dumo Mtshali (who plays
üç kuruş geçtiğinden, aklının çelinmesi
zor olmaz. Görev icabı, nakit para taşıyan Chili) the winner of a TV show director
Donovan Marsh created called Class
bir aracı soymayı planlayan bir çetenin
Act, which searches for acting talents.
içine sızınca, fırsat bu fırsat bir vurgun
donovan marsh, harrıet gavshon, jp

ingiltere unıted kıngdom / 2013 / DCP

potgıeter, marıkı van der walt Yapım

/ Renkli Colour / 100’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: davıd mackenzıe
Senaryo Screenplay: jonathan asser
Görüntü Yön. Director of Photography:
mıchael mcdounough Kurgu Editing:
jake roberts, nıck emerson Müzik Music:
tony doogan, davıd mackenzıe Oyuncular
Cast: jack o’connell, ben mendelsohn,
rupert frıend Yapımcı Producer: gıllıan
berrıe, brıan coffey Yapım Production Co.:
sıgma fılms Dünya Hakları World Sales:

genç olmasına rağmen, aşırı şiddete
eyliminden dolayı, yetişkin hükümlülerin
kaldığı bir hapishaneye nakledilir. Aynı
zamanda babasının da gün doldurduğu
bu hapishanede kendini gardiyanlardan
koruması, diğer tutuklularla işbirliği
yapması ve hatta babasıyla yüzleşmesi
gerekecektir. Gelgelelim, onu yok etmeye
yemin etmiş birtakım güçler de bu dört
duvarın içindedir!

ındependent fılm company Türkiye Hakları

▪▪Written by award-winning
psychotherapist Jonathan Asser, Starred
▪▪ 2013 londra london en iyi yeni ingiliz best Up is described as the best prison
brıtısh newcomer (senarist screenwrıter j.
movie since A Prophet. Gripping,
asser)
shaking, and continuously surprising,
▪▪ 2013 les arcs en iyi erkek oyuncu best
the film follows Eric, a young offender
actor
thrown into the dark world of an adult
prison due to uncontrolled violent
behaviour. When he is relocated to
▪▪Ödüllü psikoterapist Jonathan
the same prison where his father is
Asser’ın kaleminden beyaz perdeye
also locked up, he will need to assert
uyarlanan Yüksek Risk, A Prophet / Yeraltı
himself against the prison officers,
Peygamberi’nden sonra çekilen en iyi
hapishane filmi olarak görülüyor. Sahiden forge allegiances with fellow prisoners,
and also to confront his own father. But
de, insanın gözünü kırpmadan izlediği,
there are forces at work which threaten
sarsıcı ve hiç beklenmedik olayların
to destroy him.
ardı ardına geliştiği bu filmde, genç
mahkûm Eric’in öyküsünü izliyoruz. Eric
Turkish Rights: bır fılm

infaz
CALVARY
5ct.sa.
r
19.00

10pe.th. 11cu.fr.
a
f
19.00
13.30

irlanda, ingiltere ıreland, unıted
kıngdom / 2014 / DCP / Renkli Colour /
100’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights:
Yönetmen Director: john mıchael

tıglon aş

mcdonagh
Senaryo Screenplay: john mıchael

▪▪ 2014 berlin kiliseler birliği ödülü-

mcdonagh Görüntü Yön. Director of

panorama ecumenıc prıze–panorama

Photography: larry smıth Kurgu Editing:
chrıs gıll Müzik Music: patrıck cassıdy
Oyuncular Cast: brendan gleeson, chrıs
o’dowd, aıdan gıllen, kelly reılly Yapımcı
Producer: chrıs clark, flora fernandez
marengo Yapım Production Co.: reprısal
fılms, octagon fılms, ırısh fılm board,
bfı Dünya Hakları World Sales: protagonıst

▪▪In Bruges’ün yönetmeni Martin
McDonagh’ın abisi John McDonagh’ın
yönettiği İnfaz bir kara komedi... Günün
birinde bir adam günah çıkartmak üzere
Rahip James’e gelir ve hiçbir kusuru
olmadığı için bir hafta içinde onu
öldüreceğini söyler. Şaşırıp kalan James
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diğer rahiplerden kendisine bu konuda
bir öğüt vermelerini ister. Ancak, ölüm
hazırlıkları devam ederken, kısa süre
önce intihara kalkışmış olan kızının çıkıp
gelmesiyle işler iyice karışır. Yedi gün
içinde Rahip James’in hem bu adamın kim
olduğunu bulması, hem son hazırlıkları
yapması, hem de çivisi çıkmış köyünün
sırrını çözmesi gerekecektir.
▪▪Directed by the brother of Martin

McDonagh (In Bruges), John, this dark
comedy centers on Father James, a

dünya festivallerinden
from the world of festıvals

good priest, who one day is told by
a man during confession that he’s
going to kill him precisely because he’s
done nothing wrong. Given a week,
Father James seeks advice from fellow
priests. His preparation for death is
further complicated by the arrival of his
daughter, who has recently attempted
suicide. He has only 7 days to find his
would-be murderer, settle his affairs
and scrape the surface of his disturbed
village.

eylül
SEPTEMBER
17pe.th. 18cu.fr. 20pz.su.
a2
nc
f
13.30
21.30
11.00
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durgun hayat
STILL LIFE
7pt.mo.
a
19.00

8sa.tu.
f
16.00

9ça.we.
a3
19.00

ingiltere, italya unıted kıngdom, ıtaly
/ 2013 / DCP / Renkli Colour / 87’ /
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish
s.t.

görevlerine çağırıyor. Bu ufak dedektiflik
oyunlarıyla hayatını renklendirmeye
Senaryo Screenplay: uberto pasolını Görüntü çalışan John, aniden işine son verildiğinde
ise elindeki son vakayı sonuçlandırmakta
Yön. Director of Photography: stefano
falıvene Kurgu Editing: gavın buckley, tracy ısrar ediyor. Durgun Hayat komedi
ve dram arasında sağlam bir denge
granger Müzik Music: rachel portman
tuttururken, ailenin öneminin altını çizen
Oyuncular Cast: eddıe marsan, joanne
hüzünlü bir film.
froggatt, karen drury, andrew buchan,
Yönetmen Director: uberto pasolını

neıl d’souza Yapımcı Producer: uberto

▪▪The second feature film by Uberto
Pasolini, the producer of The Full
Monty, takes the life story of an ordinary
embargo fılms Dünya Hakları World Sales:
man to the silver screen. John is a social
beta cınema
worker who searches to find the next of
▪▪ 2013 venedik venıce en iyi yönetmen–
kin of people who have died alone. He
ufuklar, eleştirmenler ödülü best dırector– tries to arrange the most ideal funerals
orrızontı, crıtıcs’ prıze
for the deceased, and invites their
relatives to perform their final duty.
John, who uses these mini detective
▪▪The Full Monty’nin yapımcısı Uberto
Pasolini, ikinci yönetmenlik denemesinde adventures to lighten up his life, insists
on finishing his last case when they
sıradan bir adamın hayatını perdeye
taşıyor. John, kimi kimsesi olmayan kişiler abruptly terminate his employment.
Still Life is a melancholic film which
öldüğünde onların hayatlarını araştıran
succeeds in balancing comedy and
bir sosyal hizmet görevlisi. Ölenler için
drama as it underlines the importance
en ideal cenazeyi düzenlemeye çalışıyor,
of family.
iletişimde olmadıkları yakınlarını son
pasolını, chrıstopher sımon, felıx vossen

yunanistan, almanya greece, germany

Yapım Production Co.: redwave fılms,

/ 2013 / DCP / Renkli Colour / 105’ /
Yunanca; İngilizce, Türkçe altyazılı Greek;
English, Turkish s.t.

ve çöplerini çalmaya başlar. Penny
Panayotopoulou, ilk filmi Zor Vedalar:
Senaryo Screenplay: penny panayotopoulou, Babam’dan 11 yıl sonra çektiği Eylül’de yine
kayıp ve yas temalarından yola çıkıyor ve
kallıa papadakı Görüntü Yön. Director of
etkileyici bir karakter incelemesine imza
Photography: gıorgos mıchelıs Kurgu
atıyor.
Editing: petar markovıc Müzik Music:
Yönetmen Director: penny panayotopoulou

gıorgos zacharıou Oyuncular Cast: kora
karvounı, marıa skoula, nıkos dıamantıs
Yapımcı Producer: penny panayotopoulou,
thanassıs karathanos Yapım Production
Co.: p.p. productıons Dünya Hakları World
Sales: greek fılm centre

▪▪Anna, 30’lu yaşlarında bir kadındır.
Evi ve işi arasında geçen hayatında tek
yoldaşı köpeği Manu’dur. Manu’nun bir
gün beklenmedik şekilde ölmesi, Anna’yı
baş edemeyeceği bir duygusal krize sokar.
Köpeğini gömmek için yardım istediği
komşusu Sofia ve ailesi, Anna için giderek
bir takıntıya dönüşür. Yalnız kadın, bu iki
çocuklu aileyi pencerelerden gözetlemeye

▪▪Anna is a woman in her thirties.
Her only companion in life is her dog
Manu. Manu’s unexpected death sends
Anna into an emotional crisis she
cannot deal with. Anna asks for help
from her neighbor Sofia and her family
to bury her dog and she increasingly
becomes obsessed with them. The
lonely woman starts peeping through
their windows and going through their
trash. In September, 11 years after her
debut Hard Goodbyes: My Father, Penny
Panayotopoulou makes an impressive
character study through loss and
mourning.

ıda
11cu.fr. 12ct.sa. 14pt.mo.
nc
a
nc
16.00
19.00
21.30
polonya, danimarka poland, denmark
/ 2013 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 80’ /
Lehçe; İngilizce, Türkçe altyazılı Polish;
English, Turkish s.t.
joanna kulıg Yapımcı Producer: ewa
Yönetmen Director: pawel pawlıkowskı

puszczynska, erıc abraham, pıotr dzıecıol

Senaryo Screenplay: pawel pawlıkowskı,

Yapım Production Co.: opus fılm, phoenıx

rebecca lenkıewıcz Görüntü Yön. Director

fılm Dünya Hakları World Sales: fandango

of Photography: lukasz zal, ryszard

portobello sales aps

lenczewskı Kurgu Editing: jaroslaw
kamınskı Müzik Music: krıstıan selın

▪▪ 2013 londra london en iyi film best fılm

eıdnes andersen Oyuncular Cast: agata

▪▪ 2013 les arcs en iyi film best fılm

trzebuchowska, agata kulesza, dawıd

▪▪ 2013 varşova büyük ödül grand prıx

ogrodnık, jerzy trela, adam szyszkowskı,

▪▪ 2013 toronto fıprescı ödülü prıze
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▪▪Polonya’da Nazi işgali ve Holokost’un
acı izlerini süren bir hikâye anlatan
Pawel Pawlikowski’nin son filmi Ida,
1960’larda geçiyor. Dönemin atmosferini
yansıtabilmek amacıyla siyah-beyaz
çekilen film, genç rahibe adayı Anna’yı
takip ediyor. Anna, son yeminini etmeden
hemen önce varlığından haberdar
olduğu teyzesiyle görüşür ve ondan
aslında Yahudi olduğunu, gerçek adının
da Ida olduğunu öğrenir. İki kadın,
tanışmalarından kısa bir süre sonra
yollara düşerek birlikte gerçek köklerini
ve ailelerinin sırlarını keşfetmeye
çabalar. Özellikle görselliğiyle dikkat
çeken Ida, Polonya asıllı İngiliz sinemacı
Pawlikowski’nin ülkesinde çektiği ilk film.
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▪▪Set in Poland in the 1960s, Ida is
the latest from Poland-born British
filmmaker Pawel Pawlikowski. Shot
in black&white to better embrace the
gloomy atmosphere of the era, the
film traces the bitter trails of the Nazi
occupation and the Holocaust. Ida
follows Anna, a young nun who, right
before taking her final vows, discovers
that she has an aunt. From her aunt,
Anna learns that she is actually Jewish
and her real name is Ida. The two
women set on a journey to uncover
her roots and confront the truth
about her family. With its distinctive
cinematography, Ida is the first film
Pawlikowski shot in his home country.

3 oyunculuk egzersizi
TROIS EXERCISES
D’INTERPRÉTATION
THREE INTERPRETATION
EXERCISES
7pt.mo.
a2
16.00

10pe.th. 12ct.sa.
f
a2
16.00
16.00

romanya, fransa romanıa, france / 2013
DCP / Renkli Colour / 157’ / Fransızca;
İngilizce, Türkçe altyazılı French; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: crıstı puıu
Senaryo Screenplay: crıstı puıu Görüntü Yön.
Director of Photography: luchıan cıobanu

günümüze uyarlayıp atölyeye katılanların
savaş, ahlak, dostluk ve hatta futbol gibi
çok çeşitli konularda birbirleriyle sohbet
etmelerini istiyor. Yönetmen ve atölyeye
katılanlar açısından sonuç, yaşam ve
oyunculuk üzerine, entelektüel bir zihin
egzersizi.

Kurgu Editing: bıyı bandele Oyuncular Cast:
ludıvıne anbérrée, marıon bottollıer,
ugo broussot, anne-marıe charles, anne
courpronl Yapımcı Producer: anca puıu
Yapım Production Co.: mandragora Dünya
Hakları World Sales: mandragora

▪▪Oyuncular kadar tiyatro, sinema, felsefe
ve edebiyat tutkunlarının da kaçırmaması
gereken bir film 3 Oyunculuk Egzersizi. 2012
yılında, Rumen yönetmen Cristi Puiu (Bay
Lazarescu’nun Ölümü ve Aurora filmlerinin
yönetmeni) Fransa’nın Toulouse kentinde
Chantiers Nomades atölyesinde sinema
oyunculuğu dersi vermeye davet ediliyor.
Puiu ders anlatmaktansa, film çekmeye
karar veriyor. Rus şair ve filozof Vladimir
Solovyov’un Üç Diyalog adlı yapıtını

▪▪A must for actors as much as
enthusiasts of theatre, film, philosophy
and literature, this film’s title actually
explains itself. In 2012, Romanian
filmmaker Cristi Puiu (The Death of
Mr. Lazarescu and Aurora) was invited
to a workshop on movie acting for
the Chantiers Nomades in Toulouse,
and instead of lecturing, he made a
movie. He chose Three Conversations by
Russian poet and philosopher Vladimir
Solovyov, updated the piece and had the
participants discussing between them
such matters as war, morality, religion,
friendship, even football. The result
is an intellectual exercise on life and
acting.
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elyazmaları yanmaz
DAST-NEVESHTEHAA
NEMISOOSAND
MANUSCRIPTS DON’T BURN
13pz.su. 14pt.mo. 15sa.tu.
a3
b
r
19.00
19.00
11.00
iran ıran / 2013 / DCP / Renkli Colour
125’ / Farsça; İngilizce, Türkçe altyazılı
Persian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: mohammad rasoulof

Ekim 2013’te yurtdışına çıkma yasağı
getirildi. Can güvenlikleri açısından, film
ekibinin isimleri gizli tutuluyor.

Senaryo Screenplay: mohammad rasoulof

▪▪Inspired by true events that took
place in 1995 when the Iranian regime
plotted assassinations against 21 writers
▪▪ 2013 cannes fipresci ödülü–belirli bir
and journalists, Mohammed Rasoulof’s
bakış fıprescı prıze–un certaın regard
latest tackles censorship, brutality and
authoritarianism in Iran. The film
follows Kasra, an Iranian author who
▪▪İran rejiminin yirmi bir yazar ve
gazeteciye suikast planladığı 1995 yılında manages to secretly write down his
memoirs related to his time in jail as a
yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak
çekilen bu filmde yönetmen Muhammed political prisoner and as an intellectual
in Iran. He has prepared everything
Rasulof, İran’da uygulanan sansürün,
zulmün ve otoriter rejimin net bir resmini in order to publish these writings and
çiziyor. Filmde, İran’da bir aydın ve siyasi is getting ready to leave the country.
tutuklu olarak yattığı hapishanede anılarını However, several people in the security
uncover Kasra’s plans… Mohammad
gizlice kâğıda aktaran yazar Kasra’yı
Rasoulof was sentenced to six years in
izliyoruz. Kasra yazdıklarını yayınlayıp
prison and banned from filmmaking
hemen ardından ülkeyi terk etmek üzere
alongside Jafar Panahi, and in October
ne gerekiyorsa hazırlamıştır. Gelgelelim
emniyetten birileri bu planı fark eder… Altı banned from leaving Iran. In order to
yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammed maintain their safety, the identities of
Rasulof’un da tıpkı Cafer Panahi gibi film the crew and cast have been redacted
from the film’s credits.
çekmesi yasaklandı. Yönetmene ayrıca,
Yapımcı Producer: mohammad rasoulof
Dünya Hakları World Sales: elle drıver

minik ayaklar
LITTLE FEET
5ct.sa.
nc
16.00

14pt.mo. 17pe.th.
a2
a3
11.00
19.00

abd usa / 2013 / DCP / Siyah-Beyaz B&W
60’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: alexandre rockwell

▪▪ 2013 mar del plata özel jüri ödülü specıal

Senaryo Screenplay: alexandre rockwell

jury award

Görüntü Yön. Director of Photography: davıd

▪▪Amerikan Bağımsız Sineması’nın
öncü yönetmenlerinden Alexandre
Rockwell (Çorbada, Sevecek Biri) bizi bu
Cast: lana rockwell, nıco rockwell,
kez çocukların dünyasına götürüyor.
rene cuante-bautısta Yapımcı Producer:
Annelerini kaybetmiş iki kardeşin,
alexandre rockwell, laurel parmet,
mahallelerine yeni taşınan bir diğer
flannery lunsford Yapım Production Co.:
black horse Dünya Hakları World Sales: alex r çocukla nehre yaptıkları yolculuğu konu
walter lech, alexandre rockwell Kurgu
Editing: alexandre rockwell Oyuncular
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alan Minik Ayaklar, “küçük” bir “aile
filmi”. Rockwell’in küçük kızı Lana’yla
beraber senaryosunu yazdığı, siyahbeyaz görüntüleri ve serbest kurgusuyla
özgün bir anlatım yakalayan filmde
başkarakterleri de iki kardeş, Lana ve Nico
Rockwell canlandırıyor.
▪▪Alexandre Rockwell (In the

Soup, Somebody to Love), one of the
pioneering directors of American
Independent Film, takes us to
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children’s world. Little Feet, which
tells the story of a journey two newly
orphaned siblings take down the river
along with a kid who recently moved
in to their neighborhood, is a “small
family film”. Real life siblings Lana and
Nico Rockwell play the main characters
in this black and white film which
forms a unique narrative through
freestyle editing from a script written by
Rockwell and his young daughter Lana.

avludaki fısıltılar
DANS LA COUR
IN THE COURTYARD
14pt.mo. 15sa.tu. 17pe.th.
r
nc
a
19.00
11.00
11.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 97’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: pıerre salvadorı
Senaryo Screenplay: pıerre salvadorı, davıd
colombo-léotard Görüntü Yön. Director of

tatlı biber diyarım

Photography: gılles henry Kurgu Editing:

MY SWEET PEPPER LAND

ısabelle devınck Müzik Music: stephın

14pt.mo. 15sa.tu. 16ça.we.
f
b
a2
19.00
16.00
16.00
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merrıtt, grégoıre hetzel Oyuncular Cast:
catherıne deneuve, gustave kervern,

yaşındaki müzisyen Antoine aniden
müzik kariyerine noktayı koyar. Sonra
da, Paris’teki eski bir binanın kapıcısı
olarak çalışmaya başlar. Daha yeni
emekli olan komşu Mathilde ise tatlı
ama insanlara güvenmeyen bir kadındır.
İkilinin arasında yavaş yavaş alışılmadık
bir dostluk kurulur.

feodor atkıne, pıo marmaı, mıchele

ırak, fransa, almanya ıraq, france,

morettı, nıcolas bouchaud Yapımcı

germany / 2013 / DCP / Renkli Colour

Producer: phılıppe martın Yapım Production

/ 100’ / Kürtçe; İngilizce, Türkçe altyazılı

Co.: les fılms pelléas Dünya Hakları World

Kurdish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: hıner saleem
Senaryo Screenplay: hıner saleem,
antoıne lacomblez Görüntü Yön. Director
of Photography: pascal auffray Kurgu
Editing: sophıe reıne, clemence samson,
julıette hauboıs Müzik Music: golshıfteh
farahanı Oyuncular Cast: korkmaz
arslan, golshıfteh farahanı, suat usta,
mır murad, fayyaz doman, tarık akreyı
Yapımcı Producer: robert guédıguıan

Sales: wıld bunch Türkiye Hakları Turkish

İran-Türkiye sınırında Tanrı’nın bile
unuttuğu bir köyde komiser olmayı
kabul eder. Ancak, bu bölgede kanun
adamları değil kaçakçılar hüküm
sürmektedir. Derken, Baran yeni açılan
okulda çalışmaya gelen genç ve bağımsız
öğretmen Govend ile tanışır. Ortadoğu
usulü bu kışkırtıcı ve şakacı kovboy
filminde, Baran ve Govend’in geleneksel
baskılara ve köy ağasına başkaldırısını
izleyeceğiz.

Yapım Production Co.: agat fılms &

▪▪After the fall of Saddam Hussein,
Baran, a Kurdish war hero, accepts
the position of chief of police in a
dıstrıbutıon
godforsaken village at the borders of
▪▪ 2013 abu dhabi jüri özel ödülü specıal jury Iran and Turkey–a lawless territory, the
award
heart of illegal trafficking. There he
▪▪ 2013 chicago en iyi film best fılm
meets Govend, a beautiful, independent
▪▪ 2013 duhok (ırak ıraq) en iyi film, en iyi
woman who has come to work as
senaryo, en iyi kadın oyuncu best fılm, best
the teacher in the newly-opened
scrıpt, best actress
school. Playful and provocative, this
▪▪ 2013 inverness izleyici ödülü audıence
Middle-eastern cowboy movie follows
award
Baran and Govend as they challenge
traditional oppression and the local
chieftain.
▪▪Saddam Hüseyin’in düşmesinden
sonra, Kürt savaş kahramanı Baran,
cıe, hs productıon, roh fılms, arte,

Rights: calınos fılms

▪▪Her daim büyüleyici Catherine
Deneuve ve (Le grand soir ve Mammuth
filmlerinin yönetmeni) Gustave
Kelvern’in başrollerini paylaştığı film,
şubat ayındaki Berlin Film Festivali’nde
özel bir galada izleyiciyle buluştu.
Hem dokunaklı hem de güldürücü bir
film olan Avludaki Fısıltılar’da, Paris’te
bir binada, yaşamlarını yapayalnız
sürdürmekte olan Mathilde ve
Antoine’ın öyküsünü izliyoruz. Kırk

▪▪Starring the always astonishing
Catherine Deneuve and Gustave
Kelvern (director of Le grand soir and codirector of Mammuth), In the Courtyard
premiered at the Berlin Film Festival
at a special gala screening in February.
Touching and at moments funny, the
film follows Mathilde and Antoine,
two lonely inhabitants of a Parisian
apartment building. Suddenly deciding
to end his career, 40-year-old musician
Antoine is hired as the caretaker of
an old residential building in Paris.
Recently retired, Mathilde is a sweet
but insecure woman. Slowly, the two
develop an awkward friendship...

chaocorp Dünya Hakları World Sales: fılms

öncü
PIONÉR
PIONEER
9ça.we. 11cu.fr. 13pz.su.
a
r
nc
19.00
16.00
11.00
norveç, almanya, isveç, fransa,
finlandiya norway, germany, sweden,
france, fınland / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / Norveççe, İngilizce; Türkçe

aır Oyuncular Cast: aksel hennıe, wes

altyazılı Norwegian, English; Turkish s.t.

bentley, stephen lang, stephanıe sıgman,
andré erıksen, jonathan lapaglıa Yapımcı

Yönetmen Director: erık skjoldbjærg

Producer: chrıstıan fredrık martın Yapım

Senaryo Screenplay: erık skjoldbjærg,

Production Co.: frıland produksjon Dünya

hans gunnarsson, cathınka nıcolaysen,

Hakları World Sales: trustnordısk aps

kathrıne valen zeıner, nıkolaj frobenıus
Görüntü Yön. Director of Photography: jallo

▪▪ 2013 chıcago en iyi görüntü best

kekaraınen faber Kurgu Editing: frıda

cınematography

mıchaelsen, jonas aarø Müzik Music:
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▪▪Insomnia / Uykusuz ve Prozac Nation
/ Prozac Toplumu’ndan tanıdığımız
Erik Skjoldbjærg’in son filmi, Norveç’in
bugünkü zenginliğinin kaynağı olan Kuzey
Denizi’nde devasa petrol rezervlerinin
bulunduğu 1980’li yıllarda geçen bir
komplo gerilimi. Profesyonel dalgıç
Petter, Kuzey Denizi’nin dibine dalmayı
takıntı haline getirmiştir. Bir dostu dalış
sırasında beklenmedik bir şekilde ölünce,
Petter bu olayın peşine düşmeye karar
verir. Gelgelelim, devletle petrol şirketleri
arasındaki ilişkiler ağına takıldığında, artık
bu işin kendi boyunu aştığını ve hayatının
tehlikede olduğunu fark edecektir.

dünya festivallerinden
from the world of festıvals

▪▪A conspiracy thriller set in the ‘80s
when enormous oil deposits were
discovered in the North Sea, source of
Norway’s wealth today, Pioneer is the
latest feature from Erik Skjoldbjærg,
known for Insomnia and Prozac
Nation. Petter, a professional diver, is
obsessed with reaching the bottom
of the Norwegian Sea. After the
unexpected death of a friend, Petter
starts to investigate the incident. But
while he dives deeper into the web
of links between government and oil
companies, he realizes that he is in way
over his head and that his life is at stake.

ince buz, kara kömür
BAI RI YAN HUO
BLACK COAL, THIN ICE
5ct.sa.
a
13.30

6pz.su.
nc
21.30

11cu.fr.
r
19.00

hong kong, çin hong kong, chına /
2014 / DCP / Renkli Colour / 106’ / Çince;
Türkçe altyazılı Mandarin; Turkish s.t.
Yönetmen Director: dıao yınan
Senaryo Screenplay: dıao yınan Görüntü
Yön. Director of Photography: dong jınsong
Kurgu Editing: yang hongyu Müzik Music:
wen zı Oyuncular Cast: lıao fan, gweı lun

içimizdeki düşman
O EHTHROS MOU
THE ENEMY WITHIN
16ça.we. 17pe.th. 19ct.sa.
f
nc
a2
21.30
11.00
21.30
yunanistan greece / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 107’ / Yunanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Greek; English, Turkish s.t.

iki çocuğuyla sıradan bir hayatı ve küçük
Yönetmen Director: yorgos tsemberopoulos bir dükkânı olan Kostas Stasinos, bir gece
Senaryo Screenplay: gıannıs tsıros Görüntü evlerine soyguncuların girmesiyle bir
anda şiddetle tanışır. Sakin ve ılımlı mizacı
Yön. Director of Photography: vangelıs
ve siyasal görüşü yaşadığı travmanın
katrıtzıdakıs Kurgu Editing: yorgos
ardından baştan başa değişen Kostas,
mavropsarıdıs Müzik Music: akıs daoutıs
artık adaleti kendi ellerine alacaktır.
Oyuncular Cast: manolıs mavromatakıs,

131

meı, nı jıngyang, wang xuebıng, wang

aynı genç kadına işaret ediyor. Parodi
ile ciddiyet arasında, ilginç bir dengede
seyreden İnce Buz, Kara Kömür, iyi bir
kara filmin sahip olması gereken tüm
bileşenlere sahip: yönlendirilmeye açık
bir erkek karakter, bir vamp kadın, cinayet,
entrika ve karanlık bir şehir.

jıngchun, yu aıleı Yapımcı Producer: vıvıan

▪▪This detective story starts with the
discovery of a series of dismembered
dead bodies in 1999, and jumps
chına, chına fılm group Dünya Hakları
World Sales: fortıssımo fılms Türkiye Hakları forward to 5 years later. The two
police officers who couldn’t solve the
Turkish Rights: bir film
case at the time take notice when
▪▪ 2014 berlin en iyi film, en iyi erkek oyuncu similar murders start to take place.
best fılm, best actor (fan liao)
The evidence points to the same
young woman. Black Coal, Thin Ice,
which navigates between parody and
▪▪1999 yılında, bir dizi parçalanmış
seriousness, has all the elements of a
cesedin bulunmasıyla başlayan bu
good noir: a man open to manipulation,
polisiye, beş yıl sonrasına geçiş yapıyor.
Söz konusu davayı çözüme ulaştıramayan a femme fatale, murder, intrigue and a
dark city.
iki polis, benzer cinayetlerin tekrar
başlamasıyla dikkat kesiliyor. Deliller ise
qu, wan juan Yapım Production Co.: omnıjoı
medıa corp., boneyard entertaınment

marıa zorba, yıorgos gallos, antonıs

▪▪Making films about Athens and
Athenians, Yorgos Tsemberopoulos’
first film in 12 years is already
Production Co.: blackbırd productıon,
considered one of the best examples
hellenıc broadcastıng corporatıon-ert,
of Greek New Wave films. We observe
greek fılm centre Dünya Hakları World
the trials and tribulations of a family–
Sales: blackbırd productıon
reflecting the social and financial
▪▪ 2013 luxor gümüş sütun sılver pıllar
demise of Greece in the recent years.
This family’s father Kostas Stasinos
leads an ordinary life with his wife and
▪▪Atina ve Atinalılar hakkında
two kids, running a small shop. One
filmler yapmayı sürdüren Yorgos
Tsemberopoulos’un on iki yıl aradan sonra night, when a group of masked burglars
invade their house, he is to confront
çektiği ilk filmi, Yunan yeni dalgasının en
violence personally. His calm nature
iyi örneklerinden sayılıyor. Yunanistan’ın
and worldly views will be thoroughly
içinde bulunduğu sosyal ve finansal
altered upon the trauma and he will
çöküşün yansımalarını bir ailenin alt üst
seek revenge.
olan hayatı üzerinden izliyoruz. Karısı ve
karıstınos, thanasıs papageorgıou

Yapımcı Producer: elenı kossyfıdou Yapım

nıngen
6pz.su.
f
13.30

7pt.mo.
a2
19.00

8sa.tu.
a3
19.00

japonya, türkiye, fransa japan, turkey,
france / 2013 / DCP / Renkli Colour / 104’
Japonca, Çince; İngilizce, Türkçe altyazılı
Japanese, Mandarin; English, Turkish s.t.
▪▪Bir varmış bir yokmuş, Tilki ile Rakun,
insanın zenginliğini çalmak üzere insan
kılığına girmek için iddiaya girmiş. Bugün
guıllaume gıovanettı
ise Yönetim Kurulu Başkanı Bay Yoşino
Senaryo Screenplay: çağla zencırcı,
guıllaume gıovanettı Görüntü Yön. Director şirketi iflastan kurtarmak için büyük baskı
altında; aklını kaçırması an meselesi:
of Photography: shınıchı tsunoda Kurgu
Acaba onun hayatı bu efsanevi iddiaya
Editing: sana tanaka Oyuncular Cast:
bağlı olabilir mi? Bir Japon masalından
masahıro yoshıno, masako wajıma, xıao
yola çıkarak şiirsel film diliyle, masal
mu lee, megumı ayukawa Yapımcı Producer:
ve alegoriyi bir potada eriten Ningen,
hıroyukı tanımoto, çağla zencırcı,
guıllaume gıovanettı Yapım Production Co.: izleyiciyi derinden etkileyen, görsel olarak
da çarpıcı bir film. Bol ödüllü yönetmen
medıa research, ınc., ıl fılm Dünya Hakları
ikili Çağla Zencirci ve Guillaume
World Sales: wıde management
Yönetmen Director: çağla zencirci,
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Giovanetti’nin bu ikinci uzun metrajlı
çalışması, izleyiciyle ilk kez Toronto Film
Festivali’nde buluştu.
▪▪Long ago, the Fox and the Raccoon
made a bet: to take human shape to
steal the richness of a human being.
Today, the CEO, Mr. Yoshino, is under
pressure to save his company from
bankruptcy, until his mental state

is challenged: is his life somehow
linked to this legendary bet? Mixing
fantasy with allegory through poetic
storytelling, Ningen is a visually
stunning and deeply moving film based
on a Japanese story. The second fiction
feature by the award-winning directorial
duo Çağla Zencirci and Guillaume
Giovanetti, Ningen premiered at Toronto
Film Festival.

nükleer santral
GRAND CENTRAL
5ct.sa.
f
21.30

8sa.tu.
nc
13.30

YENİ BİR BAKIŞ
NEW VISIONS

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya
sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün
yaklaşımlarıyla beğeni toplayan genç
yönetmenlerin uluslararası festivallerde
dikkat çeken, geleceğin klasikleri olmaya aday
yapıtları bu bölümde yer alıyor.
This section consists of the works of young
directors who received critical acclaim,
audience appreciation, and awards at
international festivals to demonstrate a
unique approach to cinema with their debut
or second features –classics of the future.

10pe.th.
r
11.00

fransa, avusturya france, austrıa / 2013
DCP / Renkli Colour / 94’ / Fransızca;
İngilizce, Türkçe altyazılı French; English,
Turkish s.t.

bir bakım işini üstlenmek üzere işe
başladığında, güzeller güzeli iş arkadaşı
Karole’a (Mavi En Sıcak Renktir’den Léa
Senaryo Screenplay: rebecca zlotowskı,
Seydoux) âşık olur. Ancak, Karole pek
gaëlle macé Görüntü Yön. Director of
sevilen ustabaşı Toni’nin nişanlısıdır.
Photography: georges lechaptoıs Kurgu
Yasak mekânlara sızan bu yasak aşk,
Editing: julıen lacheray Oyuncular Cast:
ölümcül bir oyuna dönüşecek gibi
tahar rahım, léa seydoux, olıvıer
gourmet, denıs ménochet, johan lıbéreau görünmektedir...
Yönetmen Director: rebecca zlotowskı

Yapımcı Producer: frédérıc jouve Yapım
Production Co.: les fılms velvet, france 3
cınéma, rhône-alpes cınéma Dünya Hakları
World Sales: elle drıver

▪▪ 2013 viyana vıenna fipresci ödülü prıze
▪▪Senarist ve yönetmen Rebecca
Zlotowski ilk uzun metrajlı filmi 2010
yapımı Belle Epine ile tanınmıştı.
Zlotowski’nin ikinci uzun metrajlı
çalışması, yakıcı bir işçi sınıfı dramı;
Avusturya’da bulunan kapatılmış, gerçek
bir nükleer santralin içinde ve civarında
çekilmiş radyoaktif bir aşk üçgeni...
Gary nükleer reaktörde son derece riskli

▪▪Writer-director Rebecca Zlotowski’s
second feature that follows Belle Epine
(2010) is a radioactive working class
drama that observes a love triangle
set in and around a nuclear power
plant–a real, defunct nuclear facility in
Austria. Gary is employed to carry out
risky maintenance at a reactor where
he meets and becomes infatuated with
his seductive co-worker Karole (Blue
is the Warmest Color’s Léa Seydoux).
However, Karole is engaged to Toni, a
most respected chief. The forbidden
affair at forbidden places will turn into
a lethal game.

tema sponsoru THEME SPONSOr
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betlehem
BETHLEHEM
6pz.su.
nc
19.00

7pt.mo.
r
19.00

9ça.we.
f
19.00

israil, belçika, almanya ısrael, belgıum,
germany / 2013 / DCP / Renkli Colour
/ 99’ / İbranice, Arapça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Hebrew, Arabic; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: yuval adler
Senaryo Screenplay: yuval adler, alı waked
Görüntü Yön. Director of Photography:
yaron scharf Kurgu Editing: ron omer

Filistinli Arap gazeteci Ali Waked’in
birlikte yazdığı Betlehem, haberlerde
duyduklarınızın ardındaki çetrefilli
hakikati son derece gerçekçi, benzersiz
bir üslupla gözler önüne seren sert bir
film.

Müzik Music: ıshaı adar Oyuncular Cast:
tsahı halevı, sahdı mareı, haıtham omarı
Yapımcı Producer: talıa kleınhendler Yapım
Production Co.: pıe fılms, entre chıen et
loup, grıngo fılms Dünya Hakları World
Sales: westend fılms

▪▪ 2013 venedik venıce en iyi film–venedik
günleri best fılm–venıce days

▪▪İsrail gizli servisinde çalışan Razi ile

17 yaşındaki Filistinli muhbiri Sanfur
son iki yıldır haniyse baba oğul gibidir.
Sanfur üst düzey bir El Aksa militanının
kardeşidir. Gelgelelim, İsrail gizli servisi,
Sanfur’un gizli saklı başka ilişkileri de
olduğunu ortaya çıkarınca, Razi içinden
çıkılmaz bir ikilemde kalır. Senaryosunu
İsrailli yönetmen Yuval Adler ile

▪▪Bethlehem tells the story of the
unlikely bond between Razi, an Israeli
secret service officer, and his 17-yearold Palestinian informant Sanfur, the
younger brother of a senior Al-Aqsa
militant. In the past two years, Razi
and Sanfur have developed a very
close, almost father-son relationship.
However, when the Israeli secret
service discovers Sanfur’s other
secret activities, Razi is faced with an
impossible dilemma. Co-written by
Israeli director Yuval Adler and Ali
Waked, a Palestinian Arab journalist,
Bethlehem is a harsh film that gives an
unparalleled, authentic portrait of the
complex reality behind the news.

komiser
MAYOR
THE MAJOR
8sa.tu.
r
13.30

9ça.we. 12ct.sa.
nc
a
11.00
11.00

rusya russıa / 2013 / DCP / Renkli Colour
/ 99’ / Rusça; İngilizce, Türkçe altyazılı
Russian; English, Turkish s.t.
▪▪ 2013 bratislava en iyi yönetmen best
Yönetmen Director: yury bykov

dırector

Senaryo Screenplay: yury bykov Görüntü Yön.

▪▪ 2013 cottbus en iyi yönetmen best dırector

Director of Photography: kırıll klepalov

▪▪ 2013 priştine prıshtına en iyi yönetmen

Kurgu Editing: yury bykov Oyuncular

best dırector

Cast: yury bykov, denıs shvedov, ırına

▪▪ 2013 şanghay shanghaı en iyi film, en iyi

nızına, ılya ısaev Yapımcı Producer: kıra

yönetmen, en iyi sanat yönetimi best fılm,

saksaganskaya, alexey uchıtel Yapım

best dırector, artıstıc achıevement award

Production Co.: 1.2 company, rock fılms
Dünya Hakları World Sales: m-appeal

▪▪Günün birinde yaşamınızı alt üst
eden bir hata yaparsanız, ne olursa
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olsun sonucuna katlanmaya hazır olur
musunuz? Rus yönetmen Yuri Bykov’un
ilk kez Cannes Film Festivali’nde
Eleştirmenler Haftası’nda izleyici karşısına
çıkan ikinci uzun metrajlı filmi bu soru
etrafında dolanıyor. Polis komiseri
Sergey Sobolev, karısının doğumuna
yetişmek için hastaneye doğru yola çıkar.
Mutluluktan kendini kaybetmiş bir halde
aşırı hız yapınca, bir çocuğa çarpar ve
çocuk oracıkta can verir. İşte o anda,
yüzbaşının önünde iki seçenek vardır:
Ya hapse girecek ya da suçunu gizleyip
serbest kalacaktır; fakat, verdiği karar daha
büyük felaketlere yol açar.

yeni bir bakış
new vısıons

▪▪If one day you make a mistake that
destroys your life, would you be ready
to take the consequences, at all costs?
Russian director Yuri Bykov’s second
feature film which premiered at Cannes
in the Critics’ Week follows Sergey
Sobolev, police major, as he is driving
to the hospital where his wife is about
to give birth. High from happiness, he
drives too fast, and runs down a boy
who immediately dies. Now, the major
has only two options: go to prison
or conceal his crime and stay free.
However, his choice results in even
greater catastrophes.

kurt kapıda
O LOBO ATRÁS DA PORTA
WOLF AT THE DOOR
6pz.su.
nc
13.30

8sa.tu.
r
19.00

18cu.fr.
a
13.30

brezilya brazıl / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / Portekizce; Türkçe altyazılı
Portuguese; Turkish s.t.
Yönetmen Director: fernando coımbra
Senaryo Screenplay: fernando coımbra
Görüntü Yön. Director of Photography: lula
carvalho Kurgu Editing: karen akerman
Oyuncular Cast: leandra leal, mılhem

paralel evren
COHERENCE
8sa.tu.
nc
19.00

10pe.th. 15sa.tu.
a
r
13.30
19.00

cortaz, fabıula nascımento, tamara
taxman, julıano cazarré Yapımcı Producer:
caıo gullane, fabıano gullane, débora
Co.: gullane, tc fılmes Dünya Hakları World
Rights: movıebox

İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

▪▪ 2013 rio en iyi kurmaca film best fıctıon
▪▪ 2013 san sebastian latin ufuklar ödülü

gizemli olaylara tanık olan bu konuklar
aslında hiçbir gücün çözemeyeceği bir
Senaryo Screenplay: james ward byrkıt
muammanın içine düştüklerinin er geç
Görüntü Yön. Director of Photography: nıc
sadler, arlene muller Kurgu Editing: lance farkına varacak. Alacakaranlık Kuşağı’ndan
pereıra Oyuncular Cast: nıcholas brendon, esinlenen Paralel Evren insanı saran,
düşük bütçeli, doğaçlamaya dayanan,
emıly foxler, elızabeth gracen Yapımcı
senaryosuz bir bilimkurgu.
Producer: lene bausager Yapım Production
Yönetmen Director: james ward byrkıt

parmak basan bu kapkara öyküde, her
anne babanın en büyük korkusuyla
karşılaşıyoruz: Çocuğun kaçırılması. Okul
çıkışında küçük kızlarını tanımadıkları
bir kadının alıp gittiğini anladıklarında,
Sylvia ve Bernardo’nun eli ayağı birbirine
dolanır. Ama Bernardo bu olayın altından,
hiç kimsenin aklına gelmeyecek birinin
çıkacağını düşünmektedir: Metresi Rosa.

ıvanov, gabrıel lacerda Yapım Production
Sales: gullane fılmes Türkiye Hakları Turkish

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 89’
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horızontes latınos prıze

▪▪Brezilyalı yönetmen Fernando
Coimbra’nın ilk uzun metrajlı çalışması
olan bu gerilim, bir trajedi ertesinde evli
bir çifti izliyor. Tüm insanların içinde var
olan acımasızlık ve nefret duygularına

▪▪The suspenseful first feature film of
Brazilian filmmaker Fernando Coimbra
observes a couple as they try to deal
with a tragedy. Exploring the cruelties
and hate that lie in every human being,
this dark thriller tackles every parent’s
nightmare: the kidnapping of their
child. Sylvia and Bernardo are shocked
to learn that their daughter was picked
up from school by an unknown woman.
But Bernardo is suspecting an unlikely
person for the abduction: his lover,
Rosa.

Co.: ugly ducklıng fılms Dünya Hakları

▪▪On the night a comet is passing near
Earth, good friends have gathered at
a dinner party, but they will soon be
▪▪ 2013 Fantastic Fest (Austin) En İyi Senaryo aware that reality and relationships
best screenplay
have begun to fracture. Dinner is cut
▪▪ 2013 Sitges En İyi Senaryo best screenplay
short when the lights go out across
the neighbourhood, leaving only one
strange house with power down the
▪▪Bir kuyrukluyıldızın dünyanın
street. As unexplained events begin
yakınından geçtiği o gece, yakın dostlar
to stack up, the dinner guests realize
keyifli bir akşam yemeği için toplanmış.
that they are trapped in an impossible
Ancak, gerçekliğin ve ilişkilerin yavaş
puzzle. Inspired by Twilight Zone,
yavaş kırılmaya başlayacağını az sonra
anlayacaklar. Mahallede elektrik kesilince, Coherence is an engaging low-budget
sci-fi without a script, that employs
yemekleri yarım kalıyor. Sadece az
ilerideki tuhaf evde elektrik var. Ardı ardına improvisation.
World Sales: oscılloscope laboratorıes
Türkiye Hakları Turkish Rights: bır fılm

her şey onun iyiliği için
TOTS VOLEM EL MILLOR
PER A ELLA
WE ALL WANT WHAT’S BEST
FOR HER
7pt.mo.
a
11.00

11cu.fr. 19ct.sa.
r
nc
11.00
16.00

ispanya spaın / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / Katalanca, İspanyolca;

Hakları World Sales: escándalo fılms s.l.

İngilizce, Türkçe altyazılı Catalan, Spanish;
▪▪İlk filmi Tres dies amb la família ile
Goya’dan En İyi Çıkış Yapan Yönetmen
ödüllü Mar Coll, yer yer kara mizah öğeleri
Yönetmen Director: mar coll
içeren ikinci uzun metrajında, geçirdiği
Senaryo Screenplay: mar coll, valentına
trafik kazasının ardından toparlanmaya
vıso Görüntü Yön. Director of Photography:
neus ollé Kurgu Editing: aına calleja Müzik çalışan Geni’yi yeni bir yaşam arayışında
izliyor. Kazanın ardından Geni
Music: maık maıer Oyuncular Cast: nora
navas, valerıa bertuccellı, pau durà, àgata hayatına kaldığı yerden devam etmekte
roca, clara segura Yapımcı Producer: sergı zorlanmaktadır. Kimseye söylemeden
casamıtjana, lıta roıg, aıntza serra Yapım işinden ayrılır, ama kız kardeşi sayesinde
yeniden iş ararken bulur kendini. Ailesi
Production Co.: escándalo fılms s.l. Dünya
English, Turkish s.t.
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ona yol göstermeye devam ediyor olsa da,
bir çıkış yolu bulmakta zorlanır. Herkes
onun iyiliğini isterken, Geni’nin tek
isteği eski hayatından kaçmak ve kendini
bulmaktır.

of a new life following a car crash
she suffers. After the accident, Geni
struggles to fit back into her former
routine. She quits her job without
informing anyone, however on the
insistence of her sister, she finds
▪▪Goya-winner in the Best New Director herself looking for a job again. While
her family tries to be supportive and
category with his debut feature Tres
dies amb la familia, director Mar Coll in instructive, she feels trapped; while
his sophomore feature which includes everybody wants what’s best for her, she
just wants to escape her former life and
occasional black humour, observes
be herself.
Geni, a middle-aged woman in search

sinirlenmeyeceğim!
ASABANI NISTAM!
I’M NOT ANGRY!
12ct.sa. 14pt.mo. 15sa.tu.
f
a2
a
16.00
16.00
11.00
iran ıran / 2014 / DCP / Renkli Colour
110’ / Farsça; İngilizce, Türkçe altyazılı
Persian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: reza dormıshıan
Senaryo Screenplay: reza dormıshıan
Görüntü Yön. Director of Photography: alı

betondaki çatlaklar

azharı Kurgu Editing: haydeh safıyarı

RISSE IM BETON
CRACKS IN THE CONCRETE

zare, bahram afsharı, mılad rahımı,

Colour / 104’ / Almanca, Türkçe; Türkçe
altyazılı German, Turkish; Turkish s.t.

Görüntü Yön. Director of Photography:
georg geutebrück Kurgu Editing: claudıa
lınzer Müzik Music: ıva zabkar Oyuncular

kazanmaya karar verir. Ertan, oğlunu
suç dünyasından korumak için kimliğini
gizleyerek ona yaklaşmaya çalışır. İlk
gösterimi Berlin Film Festivali’nde yapılan
bu baba-oğul hikâyesi, enerjik anlatımıyla
beğeni topladı.

Cast: murathan muslu, alechan tagaev,

▪▪In his second film Cracks in the
Concrete, Umut Dağ, the director
of Kuma, once again focuses on
Yapımcı Producer: mıchael katz, veıt
problematic family relations. After
heıduschka Yapım Production Co.: wega
fılm produktıon Dünya Hakları World Sales: spending ten years in prison, Ertan
is intent on making a new start by
fılms boutıque Türkiye Hakları Turkish
staying away from the criminal world,
Rights: kurmaca film
but nobody believes him. His longtime estranged son Mikail dreams of
▪▪Umut Dağ, Kuma’dan sonra ikinci
being a musician, but he decides to
filmi Betondaki Çatlaklar’da da sorunlu
deal drugs in order to make start-up
aile ilişkilerine göz atıyor. Hapishanede
money. In order to shield his son from
geçirdiği on yıldan sonra Ertan, suç
crime, Ertan tries to approach him by
dünyasından uzak durarak yeni bir
concealing his identity. Premiered at
başlangıç yapmak niyetindedir, ancak
the Berlin Film Festival, this father
kimse ona inanmaz. Yıllardır görmediği
oğlu Mikail ise müzisyen olmanın hayalini and son story received acclaim for its
energetic narrative.
kurmaktadır ama başlangıçta ihtiyaç
duyduğu parayı uyuşturucu satarak
ıvan krıznjak, mehmet ali salman,

erdem türkoğlu, shamıl ılıkhanov

▪▪Reza Dormishian’s social drama I’m
Not Angry! premiered at the Panorama
section at the Berlinale where it was the
vahıd ghazı zahedı Yapımcı Producer: reza
only Iranian film screened. The film
dormıshıan Dünya Hakları World Sales:
follows Navid, an Iranian Kurd living
ıranıan ındependents
in Tehran, as he meets Setareh during
▪▪Reza Dormishian’ın Berlin Film Festivali the protests that erupt following the
Panorama bölümünde prömiyerini yapan 2009 elections. They continue their
political activism at their university
toplumsal dramı Sinirlenmeyeceğim!
Berlin’de yer alan tek İran filmiydi. Hikâye, until one day Navid is expelled. To cap
it all, referencing his poverty, Setareh’s
Tahran’da yaşayan İranlı Kürt Navid ile
father tells him to stay away from his
Setare etrafında dönüyor. İkili, 2009
daughter. Navid is determined not to
seçimlerinden sonra patlayan gösteriler
give up on his love, so we observe him
sırasında tanışır. Navid okuldan atılana
kadar üniversitede aktivizme devam eder. making his way through the loud and
hectic Tehran, and his frustration turn
Tüm bunların üstüne bir de Setare’nin
into aggression.
babası, fakir olduğu gerekçesiyle ona
mohammadzadeh, reza behboudı, mısagh

avusturya austrıa / 2014 / DCP / Renkli

Senaryo Screenplay: petra ladınıgg

kızından uzak durmasını söyler. Navid
aşkını bırakmamaya kararlıdır. Filmde
genç adamın gürültülü ve karışık
Tahran’da yolunu bulmaya çalışmasını ve
öfkesinin şiddete dönüşmesini izliyoruz.

Oyuncular Cast: baran kosarı, navıd

14pt.mo. 16ça.we. 19ct.sa.
nc
r
a
11.00
19.00
16.00

Yönetmen Director: umut dağ
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salvo
12ct.sa. 15sa.tu. 18cu.fr.
a2
nc
a2
21.30
16.00
13.30
italya, fransa ıtaly, france / 2013 / DCP
Renkli Colour / 104’ / İtalyanca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Italian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: fabıo grassadonıa,

Hakları World Sales: fılms dıstrıbutıon

antonıo pıazza
Senaryo Screenplay: antonıo pıazza, fabıo

▪▪ 2013 cannes büyük ödül–eleştirmenler

grassadonıa Görüntü Yön. Director of

haftası grand prıx–crıtıcs’ week

Photography: danıele cıprı Kurgu Editing:

▪▪ 2013 ljubljana fipresci ödülü prıze

desıderıa rayner Oyuncular Cast: saleh

▪▪ 2013 lodz en iyi ilk film best debut

bakrı, sara serraıocco, luıgı lo cascıo,

▪▪Sicilya mafyasının emrindeki Salvo
kimseyle ilişki kurmayan, soğuk ve
merhametsiz bir adamdır. Rakiplerinden
crıstaldı, antoıne de clermont-tonerre,
birini öldürmek için girdiği bir evde, görme
raphael berdugo Yapım Production Co.:
acaba produzıonı, crıstaldı pıctures, mact engelli Rita ile karşılaşır. Çaresizce kenarda
producıones, cıte fılms, arte cınema Dünya duran Rita’nın abisini öldürür, fakat kızın
marıo pupella, gıudıtta perrıera Yapımcı
Producer: fabrızıo mosca, massımo
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hayatını bağışlamaya karar verir ve onu
tutsak alır. Bundan böyle Rita’yı her şeyden
koruması gerekecektir. Variety dergisi,
hem minimalist bir yeni-kara film hem
de gangster filmi olan Salvo’yu “İtalyan
sinemasının yeniden doğuşu” ilan etti.
▪▪A henchman for the Sicilian Mafia,
Salvo is solitary, cold and ruthless.
When he sneaks into a house to
eliminate someone from a rival clan,

yeni bir bakış
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he discovers Rita, a young blind girl
who powerlessly stands by while
he assassinates her brother. When
Salvo decides to spare her life and
keep her hostage instead, something
extraordinary happens. From then on,
it is he who must protect her. At once
a minimalist neo-noir and a gangster
thriller, Salvo was lauded by Variety
magazine as “the renaissance of Italian
cinema.”

japon köpeği
CÂINELE JAPONEZ
THE JAPANESE DOG
15sa.tu. 16ça.we. 17pe.th.
a3
a
f
19.00
11.00
19.00

141

her şey olacağına varır
LAS COSAS COMO SON
THINGS THE WAY THEY ARE
16ça.we. 17pe.th. 18cu.fr.
f
nc
r
11.00
19.00
16.00
şili chıle / 2013 / DCP / Renkli Colour
90’ / İspanyolca, İngilizce, Norveççe;
İngilizce, Türkçe altyazılı Spanish, English,
Norwegian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: fernando lavanderos
Senaryo Screenplay: fernando lavanderos,
rodrıgo ossandón, gonzalo verdugo
Görüntü Yön. Director of Photography:
andrés garcés Kurgu Editing: fernando
lavanderos, rodrıgo saquel, galut
alarcón Müzik Music: sebastıán vergara

Norveçli Sanna ise gettolardaki çocuklar
için düzenlenen bir oyunculuk atölyesinde
eğitmenlik yapmak için bir süreliğine
Şili’dedir. Diğer konuklar tatile çıkınca,
Jerónimo ve Sanna evde yalnız kalırlar.
Ketum ev sahibi konuğunu giderek
takıntı haline getirir ve özel eşyalarını
karıştırırken, Sanna da eve beklenmedik
bir misafir getirir. Lavanderos’un ilk uzun
metraj kurmaca filmi, kültürel çatışmalar
üzerine mütevazı bir dram.

romanya romanıa / 2013 / DCP / Renkli

Oyuncular Cast: crıstóbal palma, ragnı

Colour / 85’ / Romence; İngilizce, Türkçe

orsal skogsrod, ısaac arrıagada, wıll

altyazılı Romanian; English, Turkish s.t.

danger-porter Yapımcı Producer: matías

sürüklendiğini anlatıyor. Costache’nin
yirmi yıldır görmediği oğlu Ticu, felaketten
Yönetmen Director: tudor crıstıan jurgıu
sonra karısıyla beraber Japonya’dan
Senaryo Screenplay: tudor crıstıan jurgıu,
ıon antocı, gabrıel gheorghe Görüntü Yön. çıkagelir. Bu uzak ailenin gelişi Costache’yi
Director of Photography: andreı butıca Kurgu bir karar vermeye zorlayacaktır: Devletin
hibe ettiği araziyi satsın mı, satmasın mı?
Editing: dragos apetrı Müzik Music: vlad
Peki ama baba ile oğulun arasına giren
voınescu, flıp muresan Oyuncular Cast:
vıctor rebengıuc, serban pavlu, laurentıu onca yılın izi ne olacak?

▪▪Man of few words and exceedingly
introverted, Jerónimo is running a youth
hostel for foreigners. Norwegian Sanna,
produccıones Dünya Hakları World Sales:
the new guest at the hostel, is in Chile
ınvercıne produccıones
as an instructor at an acting workshop
▪▪ 2013 karlovy vary en iyi film–bağımsızlar
for children from the ghetto. When the
best fılm–ındependents
other guests go on vacation, Jerónimo
▪▪ 2013 mar del plata büyük ödül–latin
and Sanna are left alone at home. The
amerika maın prıze–latın amerıca
taciturn host becomes obsessed with his
guest, and goes through her belongings,
▪▪Ağzından pek bir laf çıkmayan, fazlasıyla while Sanna brings home an unexpected
guest. Fernando Lavanderos Montero’s
içine kapalı Jerónimo, yurtdışından
first feature fiction film is a modest
gelen gençlerin kaldığı bir pansiyon
drama about cultural conflicts.
işletmektedir. Pansiyonun yeni konuğu

lazar, kana hashımoto, toma hashımoto

▪▪This simple tale of father and son
is Romanian director Tudor Cristian
Jurgiu’s debut feature which premiered
World Sales: m-appeal
at San Sebastian Film Festival. The
▪▪ 2013 varşova warsaw en iyi yönetmen best proud and independent life of Costache
dırector
is abruptly devastated when a recent
flood kills his wife and his dog, and
destroys his home. His estranged son
▪▪Romen yönetmen Tudor Cristian
Ticu, whom he hasn’t seen for 20 years
Jurgiu bu ilk uzun metrajlı filminde, bir
returns from Japan with his wife. Their
baba ile oğulun basit öyküsünü beyaz
perdeye aktarıyor. İlk kez San Sebastian’da arrival will force Costache to make a
decision towards selling or keeping his
izleyiciyle buluşan film, kendi yağıyla
land which is given by the state, while
kavrulup giden gururlu Costache’nin
father and son will try to overcome the
bir sel felaketinde karısını, köpeğini ve
evini kaybetmesiyle nasıl zorlu bir hayata distance that has grown between them.
Yapımcı Producer: tudor gıurgıu Yapım

Production Co.: lıbra fılm Dünya Hakları

cardone, macarena cardone, macarena
concha Yapım Production Co.: ınvercıne

zar oyunu
LIAR’S DICE
10pe.th. 11cu.fr. 16ça.we.
a
f
r
16.00
21.30
16.00
hindistan ındıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 103’ / Hintçe; İngilizce, Türkçe
altyazılı Indian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: geetu mohandas
Senaryo Screenplay: geetu mohandas
Görüntü Yön. Director of Photography:
rajeev favı Kurgu Editing: b. ajıthkumar
Müzik Music: john bosters Oyuncular Cast:
nawazuddın sıddıquı, geetanjalı thapa,
manya gupta Yapımcı Producer: ajay g. raı,
alan mcalex Yapım Production Co.: jar
pıctures Dünya Hakları World Sales: pascale
ramonda

▪▪Zar Oyunu, aslen oyuncu olan senarist
ve yönetmen Geetu Mohandas’ın
ilk uzun metrajlı filmi. Başrollerini
Geetanjali Thapa ile Lunchbox / Sefertası
ve Wasseypur Çeteleri’nden tanıdığımız
Bollywood oyuncusu Nawazuddin
Siddiqui’nin paylaştığı filmin kahramanı,
Himalayalar’da yaşayan, başına buyruk
Kamla. Kamla, köy büyüklerinin sözünü
dinlemeyip, beş aydır haber alamadığı
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kocasını aramak üzere yollara düşer.
Karşılaştığı bir asker kaçağı ona eşlik
edecektir. Film ilk gösterimini Sundance’te
yaptı.

Thapa and Lunchbox and Gangs of
Wasseypur actor, Nawazuddin Siddiqui,
the film follows Kamla, a young woman
who does not heed the elders of her
Himalayan village and hits the road to
▪▪Taking its name from a South
find her husband who’s been missing
American game, Liar’s Dice is the debut for five months. An army deserter she
feature of actress-writer-director Geetu runs into will accompany her. The film
Mohandas. Lead by actress Geetanjali
premiered at Sundance in January.
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muhteşem kedibalığı
LOS INSÓLITOS PECES GATO
THE AMAZING CATFISH
8sa.tu.
a
11.00

12ct.sa. 18cu.fr.
r
b
11.00
13.30

meksika mexıco / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 89’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.

medealar
MEDEAS
6pz.su.
f
19.00

7pt.mo.
nc
13.30

bir hastanenin acil servisinde Martha ile
tanışır. Ölümcül bir hastalıkla mücadele
eden Martha dört çocuğuyla birlikte
Senaryo Screenplay: claudıa saınte-luce
Görüntü Yön. Director of Photography: agnès yaşamaktadır; güçlü, yaşam dolu bir
godard Kurgu Editing: santıago rıccı Müzik kadındır. Claudia adım adım, bu ufak ve
garip kabilenin bir üyesi olur ve hayatında
Music: madame recamıer Oyuncular Cast:
ilk kez kendini huzurlu hisseder. Claudia
xımena ayala, lısa owen, sonıa franco
Sainte-Luce’nin kendi anılarından
Yapımcı Producer: gemınıano pıneda Yapım
Production Co.: cıne canıbal, jaqueca fılms, esinlendiği bu ilk uzun metrajlı filmi, aile
kavramının elle tutulmaz sınırları üzerine
good lap productıon Dünya Hakları World
hayat dolu, duygusal bir çalışma.
Sales: pyramıde ınternatıonal
Yönetmen Director: claudıa saınte-luce

8sa.tu.
a
13.30

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 97’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish
s.t.
Yönetmen Director: andrea pallaoro
Senaryo Screenplay: andrea pallaoro,
orlando tırado Görüntü Yön. Director of
Photography: chayse ırvın Kurgu Editing:
ısaac hagy, arndt peemoeller Oyuncular
Cast: catalına sandıno moreno, brıan
f. o’byrne, kevın alejandro, ıan nelson,

ile kulağı duymayan karısı Christina’nın,
sıkıntıları arttıkça birbirlerinden ve beş
çocuklarından adım adım kopuşunu
izliyor. Medealar’da yabancılaşma,
samimiyet, tutku, umutsuzluk ve gönül
yarasının nasıl algılandığı mercek altına
alınıyor.

mary mouser, mary knıght, jake vaughn

▪▪Medeas opens with an idyllic portrait
of a family on a warm summer
afternoon, and that is the last time we
Yapım Production Co.: varıent pıctures
see them happy together. The debut
productıon Dünya Hakları World Sales: tf1
feature of film and stage director
ınternatıonal
Andrea Pallaoro follows Ennis, a stern,
▪▪ 2013 venedik venıce en yenilikçi bütçe best hard-working dairy farmer, and his
ınnovatıve budget
hearing-impaired wife, Christina, who
are progressively disconnecting from
▪▪Medealar, ılık bir yaz akşamında pastoral each other and their five children as
bir aile portresiyle başlıyor. Zaten, bu aileyi tensions increase. Medeas investigates
the human perception of alienation
son kez mutlu ve bir arada görüşümüz.
and intimacy, passion, desperation, and
Ödüllü sinema ve tiyatro yönetmeni
heartbreak.
Andrea Pallaoro’nun bu ilk uzun metrajlı
filmi, çalışkan ve cesur mandıracı Ennis
Yapımcı Producer: jonathan venguer, gına
resnıck, kyle heller, eleonora granata

▪▪ 2013 locarno genç jüri ödülü young jury

▪▪Sometimes we can choose our
families, and this is exactly what Claudia
▪▪ 2013 biarritz en iyi performans (bütün
does. A lonely young woman in her
kadın oyuncular) best performance (all
twenties, Claudia meets Martha in the
actresses)
emergency ward of a hospital. Ailing of
▪▪ 2013 gijon jüri özel ödülü specıal prıze of a terminal disease, Martha lives alone
the jury
with her four children, but she is strong
▪▪ 2013 mar del plata en iyi latin amerika
and filled with life. Claudia gradually
filmi best latın amerıcan feature
becomes a part of this peculiar little
▪▪ 2013 baja en iyi meksika filmi best mexıcan tribe and for the first time in years,
fılm
she feels at ease. The debut feature of
Claudia Sainte-Luce who was inspired
from her own life is vibrant and
▪▪Bazen, insan ailesini kendi seçebilir.
poignant as it explores the intangibility
Claudia’nın yaptığı tam da bu. Yirmili
of the limits of being a family.
yaşlarını süren, yapayalnız genç Claudia,
prıze

yalnız hayaletin öyküsü
QISSA: THE TALE OF A LONELY
GHOST
8sa.tu.
f
21.30

9ça.we. 11cu.fr.
a
r
16.00
13.30

almanya, fransa, hindistan, hollanda
germany, france, india, the netherlands
2013 / DCP / Renkli Colour / 109’ /
Pencap dili; İngilizce, Türkçe altyazılı

khan, tısca chopra, tıllotama shome

Punjabi; English, Turkish s.t.

Yapımcı Producer: johannes rexın,
bettına brokemper Yapım Production

Yönetmen Director: anup sıngh

Co.: heımatfılm, nfdc (natıonal fılm

Senaryo Screenplay: anup sıngh, madhuja

development corporatıon ltd.), augustus

mukherjee Görüntü Yön. Director of

fılm, cıné sud promotıon Dünya Hakları

Photography: sebastıan edschmıd Kurgu

World Sales: the match factory

Editing: bernd euscher Müzik Music:
béatrıce thırıet Oyuncular Cast: ırrfan

▪▪ 2013 toronto netpac ödülü award
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yeni bir bakış
new vısıons

▪▪Sömürge sonrası dönemde
Hindistan’da geçen Yalnız Hayaletin
Öyküsü, Umber Singh’in hikâyesini
anlatıyor. Umber Singh, 1947’deki
bölünme sırasında etnik temizlik sebebiyle
köyünü terk etmeye zorlanan bir Sihtir.
Kimliğini gizleyerek ailesi için yeni bir
yuva kurar. Bir yandan da, soyunu devam
ettirmek için bir erkek evladı olmasını
çok istemektedir. Hatta kaderine karşı
çıkarak kızını bir oğlan çocuğu olarak
yetiştirmeye karar verir. En küçük çocuğu
Kanwar’ı Neeli’yle evlendirdiğinde,
ailenin kimliğiyle ilgili gerçek de ortaya
çıkar. Tanzanya doğumlu Sih yönetmen
Anup Singh bu filmi yaparken, kendi
ailesinin zorla Pencap’tan sürülmesinden
esinlenmiş.

▪▪Set in post-colonial India, Qissa tells
the story of Umber Singh, a Sikh, who
is forced to flee his village due to ethnic
cleansing at the time of partition in
1947. Concealing his identity, Umber
builds a new home for his family. But
he is obsessed with having a son to
continue his bloodline, and he would
even fake his daughter for a boy to
fight destiny. When Umber marries
his youngest child Kanwar to Neeli,
the family is faced with the truth of
their identities. Tanzania-born Sikh
director Anup Singh was inspired by
his family’s forced displacement from
Punjab.

dilsiz
EL MUDO
THE MUTE
6pz.su.
a2
11.00

7pt.mo.
a
16.00

NTV BELGESEL KUŞAĞI
DOCUMENTARY TIME WITH NTV

Siyaset, sanat, sinema, spor, şehircilik,
edebiyat, müzik, finans, insan hakları,
adalet, savaş, göç, televizyon ve eğitim gibi
farklı konuları işleyen bu filmler, toplumsal
değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken
alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izliyor.
These films handle themes as diverse
as politics, art, film, sports, urbanism,
literature, music, finance, human rights,
justice, war, migration, TV, and education,
and engage with social transformations to
present reality with a unique and striking
stylistic approach.

8sa.tu.
f
19.00

peru, fransa, meksika peru, france,
mexıco / 2013 / DCP / Renkli Colour /
86’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Spanish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: dıego vega, danıel vega
Senaryo Screenplay: danıel vega, dıego vega
Görüntü Yön. Director of Photography: fergan
chávez-ferrer Kurgu Editing: gıanfranco
annıchını Müzik Music: oscar camacho
Oyuncular Cast: fernando bacılıo, lıdıa
rodrıguez, juan luıs maldonado, augusto
varıllas, norka ramırez Yapımcı Producer:

sanki kendi karısı ve babası dahil herkes
bu pisliğe bulaşmış. Her şey, Yargıç
Constantino’nun canını almasına ramak
kalan bir kurşunlanma olayıyla başlıyor.
Polis bunun bir serseri kurşun olduğuna
hükmediyor; ancak, Constantino
hedefte kendisinin olduğundan emin.
Soruşturmayı tekrar açıyor ve kendini haklı
çıkartmak için kendi ilkelerini bir kenara
bırakıyor.

danıel vega, dıego vega, carlos reygadas
Yapım Production Co.: maretazo cıne,
nodream cınema, urban factory Dünya
Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon
ınternatıonal

▪▪ 2013 locarno en iyi erkek oyuncu best
actor (f. bacılıo)

▪▪ 2013 minsk en iyi erkek oyuncu best actor
▪▪ 2013 havana en iyi özgün müzik best
orıgınal musıc

▪▪Ortak yapımcılarından biri Carlos
Reygadas olan Dilsiz, Perulu yönetmenler
Daniel ve Diego Vega’nın 2010 yapımı ilk
filmleri Ekim’in izinden gidiyor. Filmde,
prensip sahibi, dürüst bir adam öyle
çürümüş bir sistemle karşılaşıyor ki,

▪▪Co-produced by Carlos Reygadas, the
second feature of Peruvian directors
Daniel and Diego Vega follows their
2010 debut October. The Mute tells the
story of a principled and honest man
faced with a corrupt system of which
everyone, even his own wife and father,
seems to be a part. It all starts with
a gunshot which nearly killed Judge
Constantino, which the police conclude
to be a stray bullet. But Constantino
is convinced he is the target. He reopens the investigation, and soon
finds himself going beyond his own
principles to prove himself right.

tema sponsoru THEME SPONSOr
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gökyüzüne teğet
GRAZING THE SKY
7pt.mo.
b
16.00

9ça.we. 11cu.fr.
r
b
13.30
19.00

meksika, portekiz, ispanya mexıco,
portugal, spaın / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 85’ / İngilizce, Fransızca,
İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
English, French, Spanish; English,
Turkish s.t.

dolaşarak, farklı ülkelerde özel akrobasi
okullarında yetişmiş sekiz akrobatın
yaşamını filme aktarıyor.

Yönetmen Director: horacıo alcalá
Görüntü Yön. Director of Photography: davıd

▪▪The circus is a magic realm, where

palacıos Kurgu Editing: nacho ruız capıllas the price of life includes years of study

and practice and an iron discipline.
With an astonishing visual affection,
Co.: latıdo fılms Dünya Hakları World Sales: Grazing the Sky looks into the
incredible physical exploits of circus
latıdo fılms
acrobats, and finds compelling stories
▪▪Sirk büyülü bir yerdir. Burada yaşamanın of men and women confronting
adversity. Director Horacio Alcalá,
bedeli, demir gibi bir disiplinle yıllar yılı
who has been involved with the circus
çalışmak. Görsel olarak insanın aklını
arts for seven years, travelled to 11
başından alan Gökyüzüne Teğet sirkte
different countries over the course
çalışan akrobatların akıl almaz bedensel
mücadelesini mercek altına alırken, türlü of five years to capture the stories of
sorunlara göğüs geren bu insanların zorlu eight different acrobats from all over
the world who learn their craft in
yaşamlarını gözler önüne seriyor. Yedi yıl
sirk sanatlarıyla ilgilenmiş olan yönetmen specialized schools.
Horacio Alcalá beş yıl içinde on bir ülkeyi
Yapımcı Producer: carlos batres, horacıo

alcalá, aıtor echeverría Yapım Production

evrenin hâkimi
MASTER OF THE UNIVERSE
8sa.tu.
b
16.00

11cu.fr.
b
21.30

almanya, avusturya germany, austrıa /
2013 / DCP / Renkli Colour / 88’ Almanca,
İngilizce; Türkçe altyazılı German, English;
Turkish s.t.
▪▪ 2013 locarno eleştirmenler haftası büyük
Yönetmen Director: marc bauder

ödül crıtıcs’ week grand prıze

Senaryo Screenplay: marc bauder Görüntü

▪▪Bu belgesel, bir dönem Almanya’da
yatırım bankacılığının en önde gelen
isimlerinden olan Rainer Voss ile
weıssbrıch, rune schweıtzer Müzik
Frankfurt’taki bir bankanın kapatıldıktan
Music: b. fleıschmann Yapımcı Producer:
sonra yıllardır boş kalan binasında
marc bauder, markus glaser, wolfgang
wıderhofer, nıkolaus geyrhalter, mıchael yapılmış bir dizi röportajdan oluşuyor.
Voss zirveye nasıl çıktığını anlatırken,
kıtzberger Yapım Production Co.: bauder
finans dünyasının ne kadar masum
fılm Dünya Hakları World Sales: autlook
olduğu ya da olmadığı üzerine kafa
fılmsales GmbH
yormamak imkânsız. Dönüp dolaşıp vergi
▪▪ 2014 sundance büyük jüri ödülü–belgesel ödeyen vatandaşları vuran ekonomik
grand jury prıze–documentary
krizlerin nasıl bir kısırdöngünün sonucu
Yön. Director of Photography: börres

weıffenbach Kurgu Editing: hansjoerg
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olduğunu, bankaların nasıl göz göre göre
bu riskleri aldığını ortaya koyan Evrenin
Hâkimi, soğukkanlılığını baştan sona
korumasıyla da takdir topladı.
▪▪This documentary is comprised
of a series of interviews with Rainer
Voss, one of the leading investment
bankers of Germany once, conducted
inside an abandoned bank building in

ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

Frankfurt. While Voss recounts how he
made it to the top, it’s impossible not
to contemplate whether the financial
industry is innocent or not. Also
appreciated for its restraint, Master
of the Universe, shows how economic
crises which always hit taxpaying
ordinary citizens hard are the result
of a vicious circle and how the banks
blatantly take these risks.

babil okulu
LA COUR DE BABEL
SCHOOL OF BABEL
7pt.mo.
b
13.30

12ct.sa.
b
11.00

fransa france / 2013 / DCP / Renkli

THE RETURN TO HOMS

altyazılı French; English, Turkish s.t.

Görüntü Yön. Director of Photography:
julıe bertuccellı Kurgu Editing: josıane

Bu çokkültürlü ortamda, yeni bir yaşama
adım atmakta olan gencecik insanların
içindeki masumiyete, coşkuya, duygusal
fırtınalara şahit oluyoruz...
▪▪Julie Bertuccelli, director of The Tree

and Since Otar Left, in her latest film
observes the students of the school
Sales: pyramıde ınternatıonal
of La Grange aux Belles in northern
Paris. 24 students... They are Irish,
▪▪Daha önce Ağaç ve Otar Gittiğinden
Senegalese, Brazilian, Moroccan,
Beri filmlerinin yönetmen koltuğunda
Chinese… They are between 11 and
gördüğümüz Julie Bertuccelli bu son
15 years old and have just arrived
filminde, Paris’in kuzeyindeki bir okula
in France. For a year they will be all
devam eden öğrencileri gözlemliyor.
together in the same adaptation class
Sınıfta yirmi dört öğrenci var. On bir-on
beş yaş arasındaki bu öğrencilerin tamamı receiving intense language lessons.
24 nationalities… In this multicultural
farklı bir ülkeden Fransa’ya gelmiş...
arena, we see the innocence, the
Yirmi dört değişik ulustan öğrenci:
enthusiasm and inner turmoil of these
İrlandalı, Senegalli, Brezilyalı, Faslı,
young children who are caught in the
Çinli... Bu çocuklar bir yıl boyunca, uyum
midst of starting out on a new life...
sınıfında yoğun Fransızca dersi alacak.
sampek productıons Dünya Hakları World

PUSSY VERSUS PUTIN
9ça.we.
b
16.00

rusya russıa / 2013 / BluRay / Renkli
Colour / 60’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: gogol’s wıves

krugovıkh Yapım Production Co.: gogol’s

Senaryo Screenplay: Görüntü Yön. Director of

wıves productıons Dünya Hakları World

Photography: vasıly bogatov Kurgu Editing:

Sales: taısıya krugovykh & vasıly bogatov

taısıya krugovıkh Yapımcı Producer: taısıya

9ça.we. 10pe.th.
b
a
13.30
11.00

suriye, almanya syrıa, germany / 2013
İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic; English,
Turkish s.t.

pasif direnişle yola çıkmalarına rağmen
zamanla silahlı mücadelenin içinde
Senaryo Screenplay: talal derkı Görüntü Yön. buluyorlar kendilerini. Film, Suriye
halkının mücadelesinde bu iki karakterin
Director of Photography: kahtan hassoun,
ossama al homsı, orwa nyrabıa, talal derkı seçiminin aslında bir “seçim” olmadığının
Kurgu Editing: anne fabını Yapımcı Producer: altını çiziyor.
Yönetmen Director: talal derkı

orwa nyrabıa, hans robert eısenhauer
Yapım Production Co.: ventana-fılm gmbh
Dünya Hakları World Sales: proactıon fılms

▪▪ 2013 sundance dünya sineması büyük jüri
ödülü: belgesel world cınema grand jury
prıze: documentary

▪▪Dünyanın en saygın belgesel film
festivallerinden IDFA’nın açılış filmi
olan Humus’a Dönüş, Suriye’nin
Humus şehrinden devrimci gençlerin
bir portresi. Yönetmen Tala Derki üç yıl
boyunca takip ettiği iki yakın arkadaşın
özgürlük mücadelesini anlatıyor. Milli
takım golcüsü, 19 yaşındaki Basset
ve 24 yaşındaki video-aktivist Osama

pussy putin’e karşı
7pt.mo.
b
21.30

7pt.mo.
b
19.00

DCP / Renkli Colour / 87’ / Arapça;

zardoya Müzik Music: olıvıer davıaud
Yapım Production Co.: les fılms du poısson,

▪▪Determined to fight with the Putin
policies, nothing can stop the daring
women of Pussy Riot. Their actions
start on top of a bus, escalate to raid
cathedrals, and in 2012, two of their
members are sentenced to two years
in jail. Their supporters worldwide
are as diverse as from Madonna to
the Amnesty International. This film,
whose protagonists are the Pussy
Riot members and their supporters,
features recordings of their rehearsals,
the police attacks on their gigs, and
their trials. The actual identities of the
film collective “Gogol’s Wives” who
made the film are not disclosed due to
concern for their security.

humus’a dönüş

Colour / 89’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe

Yönetmen Director: julıe bertuccellı

▪▪Putin politikalarıyla sonuna kadar
savaşmaya kararlı Pussy Riot’un cesur
genç kadınlarını hiçbir şey durduramaz.
Bir otobüsün tepesinde başlayan
eylemleri, katedral basmaya kadar varır.
2012’de grubun iki üyesi iki yıllığına hapis
cezasına mahkûm edilir. Uluslararası
Af Örgütü’nden Madonna’ya, dünyaca
tanınmış kişi ve kurumlar grubun
destekçisi olur. Pussy Riot üyelerinin ve
destekçilerinin ana karakterler olduğu
filmde grubun provaları, gösterilerine
yapılan polis saldırıları ve mahkeme süreci
yer alıyor. Filmi çeken “Gogol’ün Karıları”
adlı film kolektifinin kimlikleri güvenlik
gerekçesiyle gizli tutuluyor.
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▪▪Slated at the opening slot of one
of the most respectful documentary
festivals of the world, IDFA, Return to
Homs paints a portrait of revolutionist
youngsters at the Syrian city of Homs,
and follows two close friends during
a period of three years: football hero
19-year-old Basset and 24-year-old
video-activist Ossama, begin their
struggle for freedom with passive
resistance but find themselves engaged
in armed conflicts. The film underlines
that in the context of the Syrian people’s
struggle, Basset and Ossama’s choice
actually isn’t one.
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Bertolucci on Bertolucci came to life from a great movie maestro, a role model,
over 300 hours of archival footage from a genius, a source of inspiration who
around the world: “This is a film about talks about cinema.”

istanbul unıted
12ct.sa.
a
13.30

armstrong yalanı
THE ARMSTRONG LIE

almanya, türkiye, çek cumhuriyeti

9ça.we. 10pe.th. 12ct.sa.
a
b
b
11.00
16.00
21.30

germany, turkey, czech republıc / 2014
DCP / Renkli Colour / 88’ / İngilizce,
Türkçe; Türkçe altyazılı English, Turkish;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: farıd eslam,
ollı waldhauer
Görüntü Yön. Director of Photography:

üç takım arasında bir ittifak kuruldu ve
taraftarlar; çevreciler, aktivistler ve sıradan
vatandaşlarla yan yana durdular. Bir süre
sonra da bu ittifakın adı kondu: İstanbul
United.

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
129’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: alex gıbney

paul roıssant Kurgu Editing: frıdolın

Senaryo Screenplay: alex gıbney Görüntü

körner, jörg offer Yapımcı Producer:

▪▪The crowd-founded joint project of
Farid Eslam and Olli Waldhauer gives
an exciting insight into a subculture
farıd eslam, jan krüger Yapım Production
most of us know only from the news.
Co.: nıppes yard, port-au-prınce,’d rıot,
taskovskı, vox pıctures Dünya Hakları World The three major football clubs in
Istanbul (Galatasaray, Fenerbahçe
Sales: nıppes yard, port-au-prınce
and Beşiktaş), have been known for
their mutual traditional rivalry. But an
▪▪Farid Eslam ve Olli Waldhauer’in kitle
alliance was formed out of these clubs
fonlamasıyla çektikleri ortak projeleri,
during the Gezi protests, which stood
çoğumuzun ancak haberlerden takip
by the environmentalists, political
ettiği bir altkültürün içyüzüne benzersiz
activists and ordinary citizens. Soon
bir bakış atıyor. İstanbullu üç büyükler
they found a name for their alliance:
(Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş)
Istanbul United.
arasındaki ezeli rekabet malum. Ne
var ki Gezi protestoları sırasında bu

Yön. Director of Photography: maryse albertı

ollı waldhauer, tına schoepkewıtz,

Kurgu Editing: andy grıeve, tım squyres,

bertolucci’den bertolucci
BERTOLUCCI ON BERTOLUCCI
8sa.tu.
b
11.00

10pe.th.
b
21.30

İngilizce, Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Italian, English, French; English,

luca guadagnıno
Senaryo Screenplay: walter fasano Görüntü
Yön. Director of Photography: Kurgu Editing:
walter fasano Yapımcı Producer: luca

dört bir yanından, 300 saati aşkın arşiv
kaydının bir araya geldiği bu özgün ve
olağanüstü yolculuğun tamamlanması
iki yıl sürmüş: “Bu film, bize sinemayı
öğreten müthiş bir film ustasını, örnek bir
sinemacıyı, bir dâhiyi, bir ilham kaynağının
sinemayı anlatışını gözler önüne seriyor.”
▪▪This film-essay is a first-hand

account of cinema, given by Bernardo
Bertolucci. It is a journey across
▪▪Bu deneme-filmde, sinemayı İtalyanların the identity of an authentic and
extraordinary metteur en scène, a cinema
“Bizim Godard’ımız” adını verdiği,
efsane sinemacı Bernardo Bertolucci’nin legend, “Our Godard” as the Italians
gözünden ve dilinden izliyoruz. Dünyanın say. Taking two years to prepare,
frenesy fılm

Co.: the kennedy marshall company, matt

9ça.we. 12ct.sa. 13pz.su.
b
b
b
11.00
19.00
21.30
avusturya austrıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 94’ / Almanca, İngilizce; Türkçe
altyazılı German, English; Turkish s.t.
▪▪ 2014 berlin caligari ödülü prıze
Yönetmen Director: johannes holzhausen

▪▪Büyük Müze; Viyana Sanat Tarihi
Müzesi Kunsthistorisches Museum’un
Photography: joerg burger, attıla boa Kurgu “sahne arkası” üzerine benzersiz bir bakış
sunuyor. Film öncelikle müzedeki günlük
Editing: dıeter pıchler Yapımcı Producer:
rutinden kısa kesitler sunsa da, asıl odak
johannes holzhausen Yapım Production
noktası müze çalışanları arasında yaşanan
Co.: navıgator fılm Dünya Hakları World
mikro-dramalar. Müzenin restorasyon
Sales: wıde house
sürecini de inceleyen Büyük Müze
Senaryo Screenplay: johannes holzhausen,

guadagnıno Yapım Production Co.: frenesy
fılm, kımera fılm Dünya Hakları World Sales:

▪▪“I can’t stand the idea of losing
because to me that equals death.”
tolmach productıons, jıgsaw productıons And thus turned the wheels for one of
the best deceivers in modern history:
Dünya Hakları World Sales: sony pıctures
Lance Armstrong, cycling champ after
classıcs
recovering from cancer, banned for
▪▪“Kaybetme fikrine bile katlanamıyorum; life for doping. Premiered at Venice
and Toronto Film Festivals, this Oscarbenim için kaybetmek ölüm demek.”
nominee documentary chronicles
Kanserden kurtulduktan sonra defalarca
Armstrong’s improbable rise and
ödül kazanan büyük üçkâğıtçı bisiklet
şampiyonu Lance Armstrong’un, doping ultimate fall from grace. The previous
film of Alex Gibney, who followed
nedeniyle ömür boyu spordan men
edilişinin hikâyesi bu sözlerle başlıyor. İlk Armstrong between 2008 and 2011,
kez Venedik ve Toronto film festivallerinde was Mea Maxima Culpa, a documentary
about sex abuse in the Catholic Church
izleyici karşısına çıkan, Oscar adayı bu
and was screened at the festival in 2013.
sürükleyici belgesel, Armstrong’un
marshall, matt tolmach Yapım Production

DAS GROSSE MUSEUM
THE GREAT MUSEUM

Beyaz Colour and B&W / 105’ / İtalyanca,

Yönetmen Director: walter fasano,

Yapımcı Producer: alex gıbney, frank

büyük müze

italya ıtaly / 2013 / DCP / Renkli & Siyah-

Turkish s.t.

lındy jankura Müzik Music: davıd kahne

benzersiz yükselişini ve düşüşünü
anlatıyor. Sporcuyu 2008’den 2011’e
kadar gözlemleyen Alex Gibney’nin önceki
belgeseli Mea Maxima Culpa / Madonna
Ağlıyor, 2013 festivalinde gösterilmişti.

constantın wulff Görüntü Yön. Director of
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aynı zamanda zamansallık ve geçicilik
üzerine bir film. Habsburg Monarşisine
dayanan uzun geçmişi ve geleneği, sanat
eserlerinin ölümsüzlüğü ile müzenin
günlük, sıradan işleri arasında çoğu
zaman mizahi bir bağlantı kuruyor.
▪▪The Great Museum is presents a

unique look behind the scenes of the
Kunsthistorisches Museum in Vienna.
The film offers glimpses of the day-to-

ntv belgesel kuşağı
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day routine at the museum, but focuses
primarily on micro-dramas featuring
museum employees. Also examining
the restoration process of the museum,
The Great Museum is also a film about
temporality and transience. Employing
humour, it relates the museum’s
everyday business to its long tradition,
which dates back to the Habsburg
Monarchy, and the timelessness of art
objects.

153

meçhul malum
THE UNKNOWN KNOWN
9ça.we. 11cu.fr. 13pz.su.
b
b
a
21.30
16.00
11.00
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 94’
İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: errol morrıs

100 Yılın İtirafları’nın izinden giden

Görüntü Yön. Director of Photography: robert Meçhul Malum, bazen asap bozucu bazen
chappell Kurgu Editing: steven hathaway

bergman’ın evinde

Müzik Music: danny elfman Oyuncular

TRESPASSING BERGMAN

Cast: donald rumsfeld, errol morrıs

10pe.th. 13pz.su.
b
b
13.30
16.00

Yapımcı Producer: robert fernandez,
amanda branson gıll, errol morrıs Yapım
Production Co.: moxıe productıons, radıus-

isveç sweden / 2013 / DCP / Renkli Colour

the weınsteın company Dünya Hakları World

107’ / İsveççe; İngilizce, Türkçe altyazılı

Sales: hanway fılms Kaynak Print Source: the

Swedish; English, Turkish s.t.

festıval agency

Yönetmen Director: jane magnusson,
hynek pallas
Görüntü Yön. Director of Photography: jonas
rudström Kurgu Editing: orvar anklew
Müzik Music: jonas beckman, lars kumlın
Oyuncular Cast: tomas alfredson, woody

bırakmıştı. Koleksiyonda yer alan filmlerin
yönetmenleriyle el ele, bu benzersiz
ustanın yaşamını, adasını, en önemli
filmlerinden bazılarını ve hem diğer
yönetmenler, hem de genel olarak sinema
tarihi üzerinde bıraktığı izleri inceliyoruz.

allen, wes anderson, mıchael haneke,

▪▪“If cinema was a religion, this would
the Vatican. This is the centre of it all.”
So said acclaimed director Alejandro
costıgan, fatıma varhos Yapım Production
Gonzales Innaritu when entering the
Co.: gadda fıve productıon Dünya Hakları
Bergman compound on the remote
World Sales: fırst hand fılms Kaynak Print
island of Fårö, on a cold November
Source: swedısh fılm ınstıtute
night in 2011. Taking off from the
legendary directors extensive collection
▪▪“Eğer sinema bir din olsaydı,
of VHS tapes, this documentary takes
burası da Vatikan olurdu. Şu anda
you to Ingmar Bergmans mystical
arzın merkezindeyiz.” Bu sözler,
home on the island of Fårö in the
Kasım 2011’de buz gibi bir gece vakti
company of the great directors of the
Bergman’ın Farö Adası’ndaki evine
films in those tapes, and tells the story
girerken, ünlü yönetmen Alejandro
of Bergman, his island, some of his
Gonzales Innaritu’nun dudaklarından
dökülüyor. Belgeselde, efsanevi yönetmen most central films, how they have
affected filmmakers and the history of
Bergman’ın bu adadaki efsanelere konu
olan evine adım atıyoruz. Bergman ölünce cinema.
geriye devasa bir VHS film koleksiyonu
holly hunter, takeshı kıtano, ang lee,
robert de nıro Yapımcı Producer: lında

eğlenceli. Morris’in Rumsfeld’e yönelttiği
en vurucu soru ise finalde geliyor.

▪▪Errol Morris, Venedik’te Altın Aslan için
yarışan yeni belgeselinde kamera karşısına
Donald Rumsfeld’i oturtuyor. 60’lı
yıllarda başlayan siyasi kariyeri boyunca
iki ayrı hükümet döneminde (Gerald Ford
ve George W. Bush) Savunma Bakanı
olarak görev yapan Rumsfeld, yakın
dönem Amerikan tarihindeki pek çok
önemli gelişmeden şaşırtıcı bir rahatlıkla
bahsediyor. Morris’in Robert McNamara
ile yaptığı röportajlardan oluşan Oscar’lı

▪▪In his latest documentary, which
competed at the Venice Film Festival,
Errol Morris puts Donald Rumsfeld
in front of the camera. Rumsfeld, who
served as Secretary of Defense for
two administrations (Gerald Ford and
George W. Bush) during his career
which started in the ‘60s, surprisingly
talks candidly about many important
developments that took place in recent
American history. Following in the
footsteps of Morris’ Oscar-winning Fog
of War which is comprised of interviews
with Robert McNamara, The Known
Unknown is at times harrowing, and
at times fun. Morris asks the hardest
hitting question in the final scene.

yıldız olmaya ramak kala
20 FEET FROM STARDOM
8sa.tu.
b
19.00

9ça.we. 11cu.fr.
nc
b
19.00
13.30

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour / 90’
İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: morgan nevılle

▪▪ 2014 oscar en iyi belgesel best

Görüntü Yön. Director of Photography:

documentary

graham wılloughby, nıcola b. marsh

▪▪ 2013 san francisco izleyici ödülü

Kurgu Editing: jason zeldes, kevın klauber

audıence award

Müzik Music: marlıes dwyer Oyuncular

▪▪ 2013 seattle en iyi belgesel best

Cast: lou adler, davıd bowıe, ray charles,

documentary

mıck jagger, bette mıdler, stıng Yapımcı
Producer: gıl frıesen, caıtrın rogers Yapım
Production Co.: tremolo productıons
Dünya Hakları World Sales: elle drıver

▪▪Oscar adayı bu müzik belgeselinde
röportaj yapılan isimler arasında Bruce
Springsteen, Stevie Wonder, Mick
Jagger, Sting gibi efsaneler var. Ancak
bu kez sahneyi, memnuniyetle, yıllarca
gölgelerinde kalmış şahane seslere
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bırakıyorlar: Albümleri ve konserlerinde
geri vokalleri yapan şarkıcılara. Müzik
piyasasındaki en iyi vokalistlerden
birkaçının kariyerini perdeye taşıyan Yıldız
Olmaya Ramak Kala, pop müziğin son
elli yıl içerisinde nasıl değiştiğine, AfroAmerikalı kadınların müzik endüstrisinde
var olma çabasının zorluklarına ve doğal
olarak sivil haklar mücadelesine değiniyor.
▪▪The legendary names interviewed

for this Oscar nominated music
documentary include Bruce
Springsteen, Stevie Wonder, Mick

ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

Jagger, and Sting. But this time they
willingly let those who stood in their
shadow for many years take center
stage: the singers who provided backing
vocals on their albums and songs. 20
Feet From Stardom, which brings the
careers of some of the best vocalists
in music business to the silver screen,
touches on topics such as how popular
music has changed in the past 50 years,
the difficulties for African-American
women in the music industry, and
naturally the civil rights movement.

şiddete dair

kısmet
13pz.su. 15sa.tu. 16ça.we.
b
a2
b
13.30
21.30
21.30
yunanistan, güney kıbrıs greece, greek
cyprus / 2013 / HD / Renkli Colour /
57’ / Türkçe, Arapça, İngilizce, Yunanca,
Bulgarca; İngilizce altyazılı Turkish, Arabic,

çalışıyor. Gümüş, Fatmagül’ün Suçu Ne?,
Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizileri,
Yönetmen Director: nına-marıa paschalıdou bu coğrafyalardaki kadınların sosyal ve
Senaryo Screenplay: nına-marıa paschalıdou dini yaşamlarını etkileyerek toplumdaki
rollerini ve kendilerini sorgulamalarını da
Görüntü Yön. Director of Photography:
sağlıyor.
mıchalıs arıstomenopoulos Kurgu
English, Greek, Bulgarian; English s.t.

Editing: thodorıs armaos Müzik Music:

CONCERNING VIOLENCE
7pt.mo.
b
11.00

spyros moshoutıs, mıchalıs moschoutıs

8sa.tu.
b
21.30

Anlatan Narrator: nına-marıa paschalıdou
(narrator - narratıon) Yapımcı Producer:
rea apostolıdes, yurı averof, elenı

isveç, abd, danimarka sweden, usa,

chrıstodoulou Yapım Production Co.:

denmark / 2014 / DCP / Renkli Colour

forest troop, anemon productıons

85’ / İngilizce, İsveççe, Portekizce,

Dünya Hakları World Sales: fılms transıt

Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı
English, Swedish, Portuguese, French;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: göran hugo olsson
Senaryo Screenplay: göran hugo olsson
Kurgu Editing: mıchael aaglund, dıno
jonsäter, göran hugo olsson, sophıe

ınternatıonal Kaynak Print Source: elenı

Yeryüzünün Lanetlileri adlı yapıtını temel
alıyor. Lauryn Hill’in anlatıya ses verdiği,
galası Sundance’te yapılan ve daha sonra
Berlin Film Festivali’nde de izleyiciyle
buluşan bu filmin yönetmeni Göran
Olsson’un önceki filmi Black Power
Mixtape.

vucovıc Oyuncular Cast: lauryn hıll, gayatrı

▪▪Decolonisation is a long process
and the African liberation is still
Production Co.: story ab Dünya Hakları World undergoing. Concerning Violence is
covering the most daring moments
Sales: fılms boutıque
in the struggle for liberation in the
African colonies–focusing on the
▪▪Bir ülkenin sömürgelikten çıkması
1960s and 1970s. Combining newly
uzun sürüyor. Afrika’da bu süreç hâlâ
tamamlanmış değil. Şiddete Dair, özellikle discovered, powerful archive material,
this arresting documentary is based on
1960’lı ve 1970’li yılları inceleyerek,
Marxist psychiatrist and philosopher
Afrika’daki kolonilerin tekrar özgürlüğe
Frantz Fanon’s book The Wretched of
kavuşmasını sağlayan en önemli
the Earth which analyses the effects of
olayları mercek altına yatırıyor. Belgesel,
colonialism. Narrated by Lauryn Hill,
arşivlerden daha yeni çıkan, son derece
çarpıcı bilgi ve belgeler ışığında, Marksist the new film by the director of Black
Power Mixtape premiered at Sundance
psikiyatrist ve filozof Frantz Fanon’un
and later Berlin film festivals.
sömürgeciliğin etkilerini inceleyen
chakravorty spıvak Yapımcı Producer:
annıka rogell, tobıas janson Yapım
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▪▪Kıbrıslı Rum yönetmen ve gazeteci
Nina Maria Paschalidou’nun ikinci filmi
olan Kısmet, Türkiye’de çekilen pembe
dizilerin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’daki kadınlar üzerindeki etkilerini
inceliyor. Paschalidou, farklı etnik ve
dini kökenlerden birçok kadını ekrana
kilitleyen bu yapımların sırrını çözmeye

▪▪The second film by Greek Cypriot
journalist and director Nina Maria
Paschalidou, Kismet investigates the
effects of Turkish soap operas on
women from the Balkans, Middle East
and Northern Africa. Paschalidou is
trying to decode the allure of these
productions which glue many women
from different ethnic and religious
backgrounds to the screen. Television
shows like Gümüş / Silver, Fatmagül’ün
Suçu Ne / What is Fatmagul’s Fault?,
and Muhteşem Yüzyıl / The Magnificent
Century affect the social and religious
lives of women in these countries and
make them question themselves and
their positions in society.

çevreyolu
SACRO GRA
10pe.th. 12ct.sa. 14pt.mo.
b
b
a
11.00
16.00
11.00
italya, fransa ıtaly, france / 2013 / DCP
Renkli Colour / 93’ / İtalyanca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Italian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: gıanfranco rosı

▪▪ 2014 italyan eleştirmenler birliği ıtalıan

Senaryo Screenplay: Görüntü Yön. Director

fılm crıtıcs cırcle özel gümüş kurdele

of Photography: gıanfranco rosı Kurgu

specıal sılver rıbbon

Editing: ıacopo quadrı Yapımcı Producer:
marco vısalberghı, carole solıve Yapım
Production Co.: doclab, la femme endormıe
Dünya Hakları World Sales: doc & fılm
ınternatıonal

▪▪ 2013 venedik venıce altın aslan golden
lıon

▪▪Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’ı
kazanan ilk belgesel olarak tarihe geçen
Çevreyolu, adını Roma’yı çevreleyen
otoyoldan alıyor. Yönetmen Gianfranco
Rosi, bu otoyol çevresinde yaşayan
çeşitli insanların gündelik hayatından
kesitleri etkileyici bir üslupla perdeye
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taşıyor. Çekimleri iki yıl süren filmde, bu
insanların bazen komik bazen son derece
duygusal anlarına tanıklık ediyoruz.
Bireyler ile mekân arasında kurduğu ilişki
ise Çevreyolu’nu şehir üzerine yazılmış bir
makaleye dönüştürüyor. Rosi, filmi için en
büyük esin kaynağının Italo Calvino’nun
Görünmez Kentler’i olduğunu söylüyor.
▪▪The first-ever documentary to win a

Golden Lion at Venice Film Festival,
SacroGRA takes its name from the

ntv belgesel kuşağı
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highway that surrounds Rome. Director
Gianfranco Rosi effectively chronicles
the daily lives of people who live by
this highway. Shot in two years, the
film bears witness to occasionally
funny and sometimes quite emotional
moments in their lives. The correlation
between location and individuals turns
SacroGRA into an urban essay. Rosi
says that his biggest inspiration for the
film was Italo Calvino’s Invisible Cities.

salınger
9ça.we. 12ct.sa. 13pz.su.
b
b
b
19.00
13.30
11.00

157

biz dostuz
WE COME AS FRIENDS
8sa.tu.
b
13.30

13pz.su.
b
19.00

fransa, avusturya france, austrıa / 2013
DCP / Renkli Colour / 105’ / İngilizce,
Çince, Arapça, Ma’di, Toposa; İngilizce,
Türkçe altyazılı English, Chinese, Arabic,

düşüncelerine, hayallerine götürüyor.
Hem büyüleyici, hem de insanın yüreğini
delip geçen bir yolculuk bu. İşin tuhaf yanı,
Yönetmen Director: hubert sauper
Görüntü Yön. Director of Photography: hubert sömürge dönemi sonrası cehenneme
dönmüş bu ülkede nereye baksanız
sauper, barney broomfıled Kurgu Editing:
karşınıza Çinli petrol işçileri, BM barış
denıse vındevogel Yapımcı Producer:
gücü, Sudanlı köy ağaları ve Amerikalı
hubert sauper, gabrıele kranzelbınder
evangelist misyonerler çıkıyor.
Yapım Production Co.: kgp kranzelbınder
Ma’di, Toposa; English, Turkish s.t.

gabrıele productıon, adelante fılms

abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
Turkish s.t.
Yönetmen Director: shane salerno
Senaryo Screenplay: Görüntü Yön. Director of
Photography: buddy squıres Kurgu Editing:
regıs b. kımble, langdon f. page, jeffrey
doe Müzik Music: lorne balfe Oyuncular
Cast: a.e. hotchner, davıd shıelds,
jean mıller, joyce maynard, margaret
salınger, john unrue, paul alexander,
e.l. doctorow, don congdon, gore vıdal,

biri kabul ediliyor. Son öyküsünü 1965
yılında yayımlayan yazar, bir daha ortalarda
görünmedi. Kayboluşuyla ilgili olarak
sayısız araştırma yapıldıysa da sonuç
çıkmadı. Bir gerilim filmi gibi kurgulanan
Salinger belgeseli, yazarın arkadaş ve
meslektaşları dahil 150 kişiyle yapılan
röportajlarla bu esrar perdesini aralamaya
çalışıyor.

tom wolfe, john guare, robert towne, a.

▪▪What happened to Salinger? For more
than fifty years, writer J.D. Salinger,
who died in 2010, has been one of
judd apatow Yapımcı Producer: shane
salerno, buddy squıres, deborah randall, the most elusive figures in American
history–an enigma. His novel Catcher
craıg fannıng Yapım Production Co.:
in the Rye is still considered an iconic
weınsteın co. Dünya Hakları World Sales:
weınsteın co. Türkiye Hakları Turkish Rights: document of post-war America.
Salinger published his last story in
tanweer
1965, and disappeared from public
eye. All of the attempts to uncover the
▪▪Sahi, Salinger’a ne oldu? 2010’da ölen
truth about his disappearance failed.
yazar J.D. Salinger elli yıldan daha uzun
Constructed like a thriller, Salinger
bir süre Amerika’nın gördüğü en büyük
the documentary interviews with 150
muamma, en ulaşılamayan kişi olarak
tarihe geçti. Gönülçelen adlı romanı bugün people including Salinger’s friends and
bile Amerika’nın 2. Dünya Savaşı sonrası colleagues to solve his mystery.
dönemine dair en benzersiz belgelerden
scott berk, martın sheen, phılıp seymour

▪▪We Come As Friends is a modern
odyssey, a dizzying, science fiction-like
▪▪ 2014 sundance sinemasal cesaret özel
journey into the heart of Africa, to warjüri ödülü specıal jury award for cınematıc ravaged South Sudan. The director of
bravery
Darwin’s Nightmare takes us on this
voyage in his tiny, self-made flying
machine out of tin and canvas, to lead
▪▪Biz Dostuz Afrika’nin kalbine, savaşın
us into most improbable locations and
yerle bir ettiği Güney Sudan’a yapılan
into people’s thoughts and dreams, in
baş döndürücü, bilimkurgu filmleri
both stunning and heartbreaking ways.
anımsatan çağdaş bir yolculuk. Daha
önce Darwin’in Kâbusu adlı belgeselde de Chinese oil workers, UN peacekeepers,
imzasını gördüğümüz yönetmen Hubert Sudanese warlords, and American
Sauper, bu filmde bizi, teneke ve kumaştan evangelists ironically weave common
ground in this post-colonial, apocalyptic
yaptığı iki kişilik bir uçağın kanadında
land.
en olmayacak mekânlara, insanların
Dünya Hakları World Sales: le pacte

129’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

hoffman, john cusack, edward norton,

baştan çıkarılmış ve
terkedilmiş
SEDUCED AND ABANDONED
10pe.th. 11cu.fr.
b
b
19.00
11.00
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
100’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
World Sales: hanway fılms Kaynak Print
Yönetmen Director: james toback

Source: the festıval agency

Senaryo Screenplay: james toback Görüntü
Yön. Director of Photography: ruben sluıjter
Kurgu Editing: aaron yanes Müzik Music:
dmıtrı shostakovıch Oyuncular Cast: james
toback, bernardo bertoluccı, roman
polanskı, alec baldwın, martın scorsese,
ryan goslıng, francıs ford coppola
Yapımcı Producer: mıchael maıler, alec
baldwın, james toback Yapım Production
Co.: mıchael maıler fılms Dünya Hakları

▪▪Senaryosunu yapımcılara satmaya
çalışan bir sinemacı adayı mısınız?
Pek yüreklendirici olmayacaktır ama
Baştan Çıkarılmış ve Terkedilmiş’i mutlaka
görmeniz gerek. Bu belgeselde yönetmen
James Toback ile oyuncu Alec Baldwin,
65. Cannes Film Festivali’ne gidiyor ve
ellerindeki projeyi çeşitli yapımcılara
sunuyorlar. Diğer yandan, sayısız ünlü
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yönetmen ve oyuncuyla yaptıkları
röportajlar, günümüzde film çekmenin ne
kadar zorlu bir iş olduğunu ortaya koyuyor.
Halihazırda endüstrinin içindekilerin acı
tatlı bir tebessümle izleyeceği bu belgesel,
hevesli gençler için de ders niteliğinde.
▪▪Are you a filmmaker trying to sell
your script to producers? It’s not going
to be very encouraging, but you should
see Seduced and Abondoned. In this
documentary, director James Toback

and actor Alec Baldwin travel to the
65th Cannes Film Festival and pitch
their project to producers. On the other
hand, countless interviews they conduct
with celebrated directors and actors
reveal how hard it is to make films
today. Those who currently work in the
industry will watch this documentary
with a bittersweet smile on their faces.
It also provides a good lesson for
enthusiastic youngsters.

MAYINLI BÖLGE
MINED ZONE

Tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı,
alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen
deneysel filmlerden oluşan bu bölüm özellikle
keşifçi sinefillere sesleniyor. Sinemanın aykırı
ruhları Mayınlı Bölge’de dolaşıyor.
These unusual, extraordinary,
groundbreaking, edgy and “challenging”
films outside the mainstream with their
style, form, approach, technique or narrative
will be attractive especially for cinephiles
looking for discoveries. Diversely dissimilar
cinematic spirits roam in the Mined Zone.
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şiddet güzeli
MISS VIOLENCE
6pz.su.
a
19.00

8sa.tu.
f
13.30

19ct.sa.
nc
13.30

yunanistan greece / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 99’ / Yunanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Greek; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: alexandros avranas
Senaryo Screenplay: alexandros avranas,
kostas peroulıs Görüntü Yön. Director of
Photography: olympıa mytılınaıou Kurgu
Editing: nıkos helıdonıdes Oyuncular
Cast: themıs panou, elenı roussınou,
renı pıttakı, sıssy touması Yapımcı
Producer: alexandros avranas, vavasılıs
chrysanthopoulos Yapım Production Co.:

tetikleyip beslediğini, kabullenilir
hale getirdiğini gözler önüne seriyor.”
Başrolünde İstanbul doğumlu Themis
Panou’nun yer aldığı film, 11 yaşındaki
Angeliki’nin kendi doğumgününde neden
gülümseyerek pencereden atlayıp intihar
ettiğini anlamaya çalışan, dahası, kızlarını
çabucak unutmayı tercih eden ailesini
izliyor.

falıro house productıons, pplays2place
productıons Dünya Hakları World Sales: elle ▪▪2013’s internationally most renowned
drıver

▪▪ 2013 venedik venıce en iyi yönetmen, en
iyi erkek oyuncu best dırector, best actor
(t. panou)

▪▪ 2013 montréal new cınema ff yenilikçilik
ödülü ınnovatıon award

▪▪2013’ün uluslararası alanda en çok ses

getiren Yunan filmi olan Şiddet Güzeli,
Alin Taşçıyan’ın sözleriyle “otoriteyle ve
düzenle derdi büyük bir film. Ekonomik
krizin ahlaki yozlaşmayı ve sapkınlıkları

Greek film Miss Violence “has big
issues with authority and order, and
reveals the fact that economic crisis
triggers and feeds moral degeneration
and deviance,” as film critic Alin
Taşçıyan put it. The film, which stars
Istanbul-born Themis Panou as the
lead actor, follows a family who tries to
understand, moreover quickly forget,
their 11-year-old daughter Angeliki who
has committed suicide on her birthday
by jumping off the window with a smile
on her face.

sinemasının bağımsız yönetmeni Lav
Diaz’ın merakla beklenen en yeni filmi.
Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sını günümüz
Manila’sına taşıyan film, haksız yere
cinayetle suçlanan sıradan bir adam ile
memleketteki bitmek bilmeyen ihanet
ve kayıtsızlıktan bunalmış nihilist bir
entelektüel olan gerçek katilin paralel
yaşamlarını izliyor. Katil serbestçe
gezerken, hapisteki masum adama bir
haller olmaya başlıyor.
▪▪Listed among numerous top films

lists of 2013, and lauded as “a grand,
complex and epic work,” Norte, the

CHILD OF GOD
13pz.su. 16ça.we. 20pz.su.
r
nc
a
21.30
13.30
13.30
abd usa / 2013 / DCP / Renkli Colour /
104’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: james franco
Senaryo Screenplay: james franco, vınce
jolıvette Özgün Roman Original Novel:
cormac mccarthy Görüntü Yön. Director
of Photography: chrıstına voros Kurgu
Editing: curtıss clayton Müzik Music:
aaron embry Oyuncular Cast: james franco,
scott haze, tım blake nelson, jım parrack

World Sales: spotlıght pıctures Türkiye

NORTE, THE END OF HISTORY
16ça.we. 20pz.su.
a3
b
21.30
21.30

filipinler the phılıppınes / 2013 /
DCP / Renkli Colour / 250’ / Tagalog;
İngilizce, Türkçe altyazılı Tagalog; English,

productıons Dünya Hakları World Sales:

Turkish s.t.

m-appeal

Yönetmen Director: lav dıaz

▪▪ 2013 nuremberg insan hakları ff human

Senaryo Screenplay: lav dıaz, rody vera

rıghts ff büyük ödül maın award

Görüntü Yön. Director of Photography:

▪▪ 2013 cinemanila en iyi yönetmen best

lauro rene manda Kurgu Editing: lav

dırector

dıaz Oyuncular Cast: sıd lucero, angelı

perry dızon, moıra Yapımcı Producer:
raymond lee Yapım Production Co.: wacky o

▪▪The latest feature directed by multi-

novel by author Cormac McCarthy
(The Counselor and No Country for Old
Men). This powerful and intelligent
Hakları Turkish Rights: calınos fılms
adaptation captures the darkness of
the 1960s in mountainous Sevier
▪▪On parmağında on marifet, James
County, Tennessee, to tell the harsh
Franco’nun son uzun metrajlı çalışması
story of Lester Ballard, a dispossessed,
Tanrının Oğlu, (The Counselor ve No
Country for Old Men / İhtiyarlara Yer Yok’un violent man cast outside the social
order. Deprived of worldly ties, Ballard
da yazarı olan) Cormac McCarthy’nin
descends literally and figuratively to the
bir romanından uyarlanmış. Son derece
level of a cave dweller as he falls deeper
güçlü ve zeki bir dille sinemaya aktarılan
into crime and degradation and vicious
roman, 1960’lı yıllarda Amerika’nın
vengeance.
Tennessee eyaletindeki dağlık Sevier
bölgesinin karanlığını günümüze taşıyor.
rabbıt bandını productıons Dünya Hakları

NORTE, HANGGANAN NG
KASAYSAYAN

solıman cruz, mae paner, hazel orencıo,

Sert bir hikâye; kahramanı Lester Ballard,
mal mülk nedir bilmeyen, düzenin dışına
itilmiş, vahşi bir adam. Dünyevi bağları
da olmadığından, Ballard, suç batağına
ve rezilliğe gitgide daha da saplanıyor;
zalim bir intikam peşinde tam bir mağara
adamına dönüşüyor.

levy, carolıne aragon Yapım Production Co.: talented James Franco is based on the

tarihin sonu

bayanı, archıe alemanıa, angelına kanapı,

End of History is the latest work from
independent Filipino filmmaker
Lav Diaz, who is known for defying
conventions. Linking Dostoyevsky’s
Crime and Punishment with modern
day Philippines, this powerful film
chronicles the parallel lives of a simple
man wrongly convicted of murder and
the real killer, a nihilistic intellectual
frustrated with his country’s neverending cycle of betrayal and apathy.
The killer roams free, while something
strange starts happening to the
innocent man in prison.

tanrının oğlu

Yapımcı Producer: vınce jolıvette, mıles

5ct.sa.
b
21.30

161

▪▪2013 yılının birçok film listesinin üst
sıralarında yer alan “görkemli, karmaşık ve
destansı” bu film, alışılageldik sinemasal
âdetlere karşı durmasıyla tanınan, Filipin
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her şey düzelecek
TORE TANZT
NOTHING BAD CAN HAPPEN
14pt.mo. 15sa.tu. 16ça.we.
f
r
nc
21.30
13.30
16.00
almanya germany / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Almanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı German; English, Turkish s.t.

bir aileyle tanışmasını ilahi bir işaret olarak
yorumlayınca onlarla yaşamaya başlar.
Ancak, gitgide artan cinsel ve fiziksel
Senaryo Screenplay: katrın gebbe Görüntü
şiddete, akıl almaz eziyetlere maruz kalır.
Yön. Director of Photography: morıtz
İnançları gereği bu aileyle kalmaya devam
schultheıss Kurgu Editing: heıke gnıda
edecek, çektiği acılara kendi silahlarıyla
Müzik Music: johannes lehnıger, peter
karşı koyacaktır. Gerçek olaylardan yola
schütz Oyuncular Cast: julıus feldmeıer,
çıkan bu ilk filmin prömiyeri Cannes Film
sascha alexander gersak, annıka kuhl,
swantje kohlhof, danıel mıchel, tıl-nıklas Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde
yapıldı.
theınert Yapımcı Producer: verena gräfeYönetmen Director: katrın gebbe

höft Yapım Production Co.: juna fılm Dünya

▪▪The young Tore seeks a new life in
Hamburg among the religious group
▪▪ 2013 hamburg en iyi senaryo best
called The Jesus Freaks. When he by
screenplay
accident meets and helps a family,
▪▪ 2013 fantastic fest (abd usa) en iyi kadın
he believes that a heavenly wonder
oyuncu best actress (s. kohlhof)
has helped him, and soon moves in
▪▪ 2013 afi fest yeni auteur’ler eleştirmenler with them. But there, he will face
ödülü new auteurs crıtıcs award
increasing sexual and physical violence,
▪▪ 2013 tallinn en iyi gençlik filmi best
unimaginable cruelty and torture. True
youth movıe
to his religious belief, Tore will stay
▪▪ 2013 molodist mansiyon–en iyi oyuncu
with them, fighting the torment with
kadrosu specıal mentıon–best cast
his own weapons. Inspired by true
events, this debut feature premiered
▪▪Genç Tore, İsa Çılgınları adındaki dini bir at the Un Certain Regard section at
gruba katılarak Hamburg’da kendine yeni Cannes.
bir yaşam kurmaya çalışır. Rastlantı eseri
Hakları World Sales: celluloıd dreams

▪▪2005 yapımı belgeseli Die große
Stille ile büyük beğeni toplayan Philip
Gröning, sekiz yıllık bir aradan sonra
çektiği yeni filminde aile içi şiddete
alışılmadık bir şekilde bakıyor. Üç kişilik
bir ailenin gündelik hayatının içinden elli
dokuz andan oluşan film, polis koca ve
karısının dış dünyada neler yaptıklarıyla
pek ilgilenmiyor ve eve odaklanıyor.
Seyirciye önce ufak detaylarla hissettirilen
şiddet, giderek kendini açık etmeye
başlıyor. Biçimci tarzıyla kesinlikle
kolay lokma olmayan bu tedirgin edici
dram, prömiyerini yaptığı Venedik Film
Festivali’nde de eleştirmenleri ikiye
bölmüştü.

JIAO YOU
STRAY DOGS
12ct.sa. 19ct.sa. 20pz.su.
a3
r
f
21.30
16.00
16.00
tayvan, fransa taıwan, france / 2013
DCP / Renkli Colour / 138’ / Çince;
İngilizce, Türkçe altyazılı Mandarin ;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: tsaı mıng lıang
Senaryo Screenplay: tsaı mıng lıang,
song peng feı, tung cheng yu Görüntü
Yön. Director of Photography: lıao pen
yung, sung wen zhong Kurgu Editing:
leı chen chıng Oyuncular Cast: lee kang
sheng, lu yı chıng, lee yı chıeh, lee yı

5ct.sa.
a2
16.00

9ça.we. 11cu.fr.
f
a
21.30
16.00

almanya germany / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 175’ / Almanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı German; English, Turkish s.t.
chıara kleemann, pıa kleemann Yapımcı
Yönetmen Director: phılıp grönıng

Producer: phılıp grönıng, dr. matthıas

Senaryo Screenplay: phılıp grönıng,

esche, phılıpp kreuzer, werner wırsıng

carola dıekmann Görüntü Yön. Director

Yapım Production Co.: phılıp grönıng

of Photography: phılıp grönıng Kurgu

fılmproduktıon Dünya Hakları World Sales:

Editing: phılıp grönıng, hannes bruun

the match factory

Oyuncular Cast: alexandra fınder,
davıd zımmerschıed, horst rehberg,

▪▪ 2013 venedik venıce özel jüri ödülü specıal

lars rudolph, katharına susewınd,

jury prıze

Taipei’nin varoşlarından şehir merkezinin
sokaklarına doğru izliyoruz. Baba, lüks
sitelerin reklamını taşıyan ayaklı bir reklam
panosu. Çocuklar ise bedava yiyecek
bulmak için AVM’leri, süpermarketleri
dolaşıyor. Terk edilmiş binalarda
geceliyorlar. Babanın doğumgününde,
gizemli bir kadının aralarına katılmasıyla
bu kırık aile genişliyor.

cheng, chen shıang chyı, chen chao

▪▪Lauded as Golden Tulip-winner Tsai
Ming-liang’s best film in years, Stray
Dogs is a poetic tragicomedy about hope
homegreen fılms, jba productıon Dünya
and destitution, an urban fairytale.
Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon
The film follows a father and his two
ınternatıonal
children wandering Taipei, from the
▪▪ 2013 venedik venıce jüri büyük ödülü
outskirts to the rain streaked streets
grand jury prıze
of downtown. The father is a human
billboard, while his young son and
daughter roam the supermarkets and
▪▪Altın Lale Ödüllü Tsai Ming-liang’ın
son yıllarda yaptığı en iyi film kabul edilen malls surviving off free food samples.
Sokak Köpekleri kentli bir peri masalı, umut Each night, the family takes shelter in
ve yoksulluğa dair şiirsel bir trajikomedi... an abandoned building. On the day of
the father’s birthday, the broken family
Filmin kahramanları olan baba ve iki
is joined by a mystery woman.
çocuğunu oluk oluk yağmur altında,
marıanne dumoulın Yapım Production Co.:

DIE FRAU DES POLIZISTEN
THE POLICE OFFICER’S WIFE

▪▪Philip Gröning, who received acclaim
with his 2005 documentary Into Great
Silence, takes an unusual look at family
violence with his first film in eight
years. The film, which is comprised of
fifty nine moments from the daily life
of a family of three, is not interested
in what the police officer husband
and his wife do in outside world and
focuses on the domestic. The violence
is evoked in small details and gradually
reveals itself. With its formalist style
this hard-to-swallow, disturbing drama
has divided critics at the Venice Film
Festival, where it premiered.

sokak köpekleri

rong Yapımcı Producer: jacques bıdou,

polis memurunun karısı
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batıya yolculuk
XI YOU
JOURNEY TO THE WEST
16ça.we. 19ct.sa. 20pz.su.
a2
a2
b
11.00
19.00
11.00
tayvan, fransa taıwan, france / 2013
DCP / Renkli Colour / 56’ / Çince;
İngilizce, Türkçe altyazılı Mandarin;

Hiçbir diyalog içermeyen film, uzun plan
sekanslardan oluşmakta. Tsai Ming-liang,
yine bu yıl festivalde gösterilecek Sokak
Yönetmen Director: tsaı mıng lıang
Senaryo Screenplay: tsaı mıng lıang Görüntü Köpekleri gibi bir başyapıttan sonra bu
mütevazı ama son derece etkileyici filme
Yön. Director of Photography: antoıne
heberlé Kurgu Editing: leı shen qıng Müzik imza atmış.
English, Turkish s.t.

Music: sébastıen mauro Oyuncular Cast:
lee kang sheng, denıs lavant Yapımcı

▪▪Tsai Ming-Liang’s latest film, which

premiered at Berlin Film Festival, is a
Yapım Production Co.: house on fıre, néon 56-minute meditation that questions
how we perceive time and how we
productıons, résurgences, homegreen
consume it in the daily hustle of our
fılms Dünya Hakları World Sales: urban
lives. Dressed in a Buddhist monk
dıstrıbutıon ınternatıonal
costume, the director’s favourite actor
Lee Kang-sheng fascinatingly walks
▪▪Tsai Ming-liang’ın ilk kez Berlin’de
on the busiest streets of Marseille in
gösterilen yeni filmi zamanı nasıl
an incredibly slow pace. After a while,
algıladığımızı ve gündelik hayatın telaşı
içerisinde nasıl tükettiğimizi sorgulayan, Denis Lavant joins him. Containing
56 dakikalık bir meditasyon. Yönetmenin no dialogue, the film is comprised
of long sequence shots. After the
favori oyuncusu Lee Kang-sheng Budist
bir rahip kostümüyle Marsilya’nın en işlek masterful Stray Dogs, which will also be
caddelerinde akıl almayacak bir yavaşlıkta, screened at the Festival, Tsai Ming-liang
comes up with this modest but highly
büyüleyici adımlarla yürüyor. Bir süre
impressive film.
sonra ona Denis Lavant da katılıyor.
Producer: vıncent want, fred bellaïche

başkarakterleri, Altiplano bölgesinde,
dağlarda çobanlık yaparak geçimini
sağlayan üç kız kardeş. Bu bölgede
çobanlık yapmayı yasaklayan yeni bir
yasa hayatlarını bütünüyle değiştirmek
üzere; zira sürülerini satarak şehre
yerleşmeleri ve yeni bir düzen kurmaları
neredeyse imkânsız. Üç kadının etraflarını
kuşatan zor koşullara karşı verdiği
mücadeleyi anlatan film, yakın dönem Şili
sinemasından dikta rejimine gönderme
yapan örneklerden biri.
▪▪Produced by Golden Tulip-winners
Pablo and Juan Larraín, The Quispe Girls
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tells the story of an actual
incident that took place in Chile in
1974. The main characters of the film
are three sisters who shepherd herds on
the mountains of the Altiplano region.
A new law which bans shepherding in
the region is about to change their lives
completely, since it’s almost impossible
for them to sell their herds and move
to the city. The film which depicts the
struggle of three women in difficult
circumstances is another example of
recent Chilean cinema that references
the dictatorial regime.

ölümümün hikâyesi
HISTÒRIA DE LA MEVA MORT
STORY OF MY DEATH
11cu.fr. 14pt.mo. 18cu.fr.
a3
a3
a2
21.30
21.30
21.30
ispanya-fransa spaın-france / 2013 /
DCP / Renkli Colour / 148’ / Katalanca;
İngilizce, Türkçe altyazılı Catalan; English,

masalsı ama bir yandan da ürkütücü olan
bu öyküde bir arada. Amatör oyuncuların
doğaçlama rol yaptığı bu dönem filminde,
Yönetmen Director: albert serra
artık yaşını başını almış Marki Kazanova,
Senaryo Screenplay: albert serra Görüntü
uşağıyla birlikte, Karpatlar’a gidiyor
Yön. Director of Photography: jımmy
gımferrer Kurgu Editing: albert serra Müzik ve yol boyunca karşılaştığı büyüleyici
manzaralar, insanda natürmort etkisi
Music: ferran font, marc verdaguer, joe
uyandırıyor.
robınson, enrıc junca Oyuncular Cast:
Turkish s.t.

vıncenç altaıó, lluıs serrat, clara vısa,
noelıa rodenas, montse trıola, elıseu

kız kardeşler

huertas, mıke landscape, clàudıa robert

LAS NIÑAS QUISPE
THE QUISPE GIRLS
8sa.tu.
a2
13.30

Yapımcı Producer: montse trıola, thıerry
lounas, albert serra Yapım Production Co.:

10pe.th. 14pt.mo.
f
a3
21.30
19.00

andergraun fılms, caprıccı fılms Dünya
Hakları World Sales: caprıccı fılms

şili, fransa, arjantin chıle, france,

▪▪ 2013 locarno altın leopard golden

argentına / 2013 / DCP / Renkli Colour /

leopard

80’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Spanish; English, Turkish s.t.

dolce vıta fılms, cınema uno Dünya Hakları
World Sales: pascale ramonda

Yönetmen Director: sebastıán sepúlveda
Senaryo Screenplay: sebastıán sepúlveda

▪▪ 2013 venedik venice en iyi görüntü best

Görüntü Yön. Director of Photography: ıntı

cınematography

brıones Kurgu Editing: santıago otheguy

▪▪ 2013 mar del plata mansiyon specıal

Oyuncular Cast: dıgna quıspe, catalına

mentıon

saavedra, francısca gavılán, alfredo
castro, segundo araya Yapımcı Producer:
juan de dıos larraín, pablo larraín,
marc ırmer, dıego urgoıtı, fernando
sokolowıcz Yapım Production Co.: fabula,

▪▪Altın Lale’li Pablo ve Juan Larraín
kardeşlerin yapımcılığını üstlendiği
Kız Kardeşler, 1974’te Şili’de gerçekten
yaşanmış bir olayı konu alıyor. Filmin

▪▪Bir zamanların küratörü, Katalan
senarist ve yönetmen Albert Serra’nın
18. yüzyılda geçen üçüncü uzun metrajlı
filminde, Kazanova’nın yolu Drakula‘ya
çıkıyor. Bu film, Locarno’da ödül alan
ilk İspanyol filmi. Yazın dünyasının bize
armağan ettiği iki pagan kadın avcısı,

▪▪Casanova meets Dracula in Catalan
former curator, writer-director Albert
Serra’s 18th century-set third feature,
which became the first Spanish film
to win at Locarno. The two pagan
womanizers of literature are the main
characters in this dreamlike, eerie
tale, which bears only resemblance
to the original tales. Featuring nonprofessional actors and employing
improvisation, this costume drama
follows the mature Marquis Casanova
and his servant on his journey to
Carpathia where the magnificent
landscape evokes still-life paintings.

ANTİDEPRESAN
ANTIDEPRESSANT

Sinema hep izleyicisini güldürmenin yollarını
aradı. Siyasal taşlama, durum komedisi,
kara komedi, romantik komedi gibi farklı
alt türler işte böyle ortaya çıktı ve mizah,
sinemanın vazgeçilmez öğelerinden oldu.
Festival bu en yaygın, en zor ve en keyifli
türe özel bir bölüm ayırıyor; hayatı hafife
alan, eğlendirirken düşündüren, mizaha ve
dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan
olağanüstü filmlerden olağanüstü bir seçki
sunuyor. Hayat, ciddiye alınmayacak kadar
kısa.
From political satire to comedy of manners,
from black comedy to romantic comedy,
film has often meant to entertain its
viewers, putting emphasis on humour,
which grew to become an indispensible
element of cinema. The Festival is joyful
to host a brilliant selection of light-hearted
films which intend to amuse while
provoking your thoughts and look at life
from unprecedented, unexpected vantage
points. Life is too short to take seriously.

tema sponsoru THEME SPONSOr

DİKKAT!
BAĞIMLILIK YARATABİLİR

antidepresen
antıdepressant
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attıla marcel
5ct.sa.
r
16.00

8sa.tu.
a
19.00

10pe.th.
nc
11.00

fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 106’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: sylvaın chomet
Senaryo Screenplay: sylvaın chomet Görüntü
Yön. Director of photography: antoıne
roch Kurgu editing: sımon jacquet Müzik
Music: franck monbaylet, sylvaın chomet
Oyuncular Cast: guıllaume gouıx, anne le
ny, bernadette lafont Yapımcı producer:

o günden bu yana ağzından iki kelime
olsun çıkmamış. Paul’ün, teyzeleri kadar
tuhaf bir de komşusu var: Madam Proust.
İşte, Madam Proust günlerden bir gün
annesiyle babasının aslında nerede
olduğunu bildiğini söyleyince, Paul’ün
hayatı baştan sona değişecek.

claudıe ossard, chrıs bolzlı Yapım

▪ Director Sylvain Chomet returns to
cinema with his first live-action film
that features all his visual wit and
Sales: pathe ınternatıonal Türkiye Hakları
inventiveness we are accustomed to
Turkish rights: bir film
see in his earlier hits, The Triplets of
Belleville, and The Illusionist. The film
▪ Yönetmen Sylvain Chomet sinemaya,
follows paul, a 30-something man-child
bu ilk canlı aksiyon filmi Attila Marcel ile
dönüyor. Üstüne üstlük, geçtiğimiz yıllarda living with his two eccentric aunts,
who has not spoken a single word
çektiği canlandırma Belleville’de Randevu
since the death of his parents when he
ve Sihirbaz adlı filmlerinde gördüğümüz
was two. paul’s life will forever change
yaratıcılığından ve görsel hınzırlığından
when their equally eccentric neighbour,
bir adım olsun geri gitmemiş. Filmin
Madame proust leaves paul a message
ana karakteri, 30’lu yaşlarına gelse de
telling him she knows the whereabouts
aslında hep çocuk kalmış olan Paul.
of parents.
İki tuhaf teyzesiyle yaşıyor. Daha iki
yaşındayken annesiyle babası ölmüş ve
production Co.: eurowıde fılm productıon,
pathé productıon Dünya Hakları World

may’ın yazı
MAY IN THE SUMMER
17pe.th. 19ct.sa. 20pz.su.
nc
f
a3
13.30
11.00
19.00
abd, katar, ürdün usa, qatar, jordan
2013 / DCP / Renkli Colour / 100’ /
Arapça, İngilizce; İngilizce altyazılı Arabic,
English; English s.t.
Yönetmen Director: cherıen dabıs
Senaryo Screenplay: cherıen dabıs Görüntü
Yön. Director of photography: brıan rıgney
hubbard Kurgu editing: sabıne hoffman
Müzik Music: kareem roustom Oyuncular
Cast: Yapımcı producer: alıx madıgan,
cherıen dabıs, chrıstopher trıcarıco
Yapım production Co.: dısplaced pıctures,
anonymous content productıon Dünya
Hakları World Sales: elle drıver

www.sinematv.com.tr

▪ neresinden bakarsanız bakın, May
mükemmel bir kadın: zeki, çok güzel,
yeni çıkan kitabı ortalığı kasıp kavuruyor
ve kısa süre sonra, new York’lu seçkin bir
akademisyen olan nişanlısıyla dünyaevine
girecek. Ancak, May düğün için
memleketi Ürdün’ün başkenti Amman’a
adım attığında, küçük kız kardeşleri ve
neredeyse tarih öncesinde boşanmış olan
annesiyle babasının arasındaki, saymakla
bitmez ailevi ve kültürel çatışmalarla
burun buruna geliyor ve derhal, bu evlilik
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antidepresen
antıdepressant

kararının doğru bir karar olup olmadığını
sorgulamaya başlıyor. Ödüllü yönetmen
Cherien Dabis’in (Amreeka) bu yeni
çalışması, Sundance Film Festivali’nin
dramatik bölümünün açılış filmiydi.
▪▪To all appearances, May has it all–
intelligent, gorgeous, the recipient of
raves for her recently published book
and set to marry her loving fiancé, a
distinguished New York scholar. But

antidepresen
antıdepressant

immediately after returning to her
childhood home of Amman in Jordan
for her wedding, myriad familial and
cultural conflicts with her teenage
sisters and their long-since divorced
parents, lead May to question the
big step she is about to take. Awardwinning filmmaker Cherien Dabis’
(Amreeka) latest film was the opening
film of the dramatic competition at
Sundance.

9 ay hapis
9 MOIS FERME
9 MONTH STRETCH
11cu.fr. 13pz.su. 17pe.th.
nc
a
r
11.00
13.30
19.00
fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 82’ / Fransızca; İngilizce altyazılı
French; English s.t.
Yönetmen Director: albert dupontel
Senaryo Screenplay: albert dupontel

hayat bir esintidir

Görüntü Yön. Director of Photography:

LIFE’S A BREEZE
5ct.sa.
nc
21.30

6pz.su.
r
11.00

vıncent mathıas Kurgu Editing: chrıstophe

9ça.we.
f
13.30
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pınel Müzik Music: chrıstophe julıen
Oyuncular Cast: sandrıne kıberlaın, albert

başına neler geldiğini ve yarının nelere
gebe olduğunu çözmeye çalışıyor. Tüm
rollerde Fransa’nın en büyük oyuncularını
ve hatta arada Terry Gilliam, Gaspar Noé
ve Jean Dujardin’in yüzünü gördüğümüz
bu kara komedi, izleyen herkesi yaratıcı
görselliğiyle de memnun edecek.

dupontel, nıcolas marıé, phılıppe uchan,

irlanda, isveç ıreland, sweden / 2013

Producer: catherıne bozorgan Yapım

Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: lance daly
Senaryo Screenplay: lance daly Görüntü
Yön. Director of Photography: lance daly
Kurgu Editing: shımmy marcus Müzik Music:
eugene quınn, declan quınn, lance daly
Oyuncular Cast: fıonnula flanagan, pat

iki kafadar Nan’ın bir milyon avro’sunu
yıllardır sotaladığı yatağı da çöpe atıyor.
Colm üstüne bir de radyodan yardım
çağrısında bulununca, kısa süre içinde
bütün memleket çöplüklere akın edip
yatağı aramaya başlıyor.

shortt, kelly thornton, eva bırthıstle
Yapımcı Producer: macdara kelleher,
martın persson Yapım Production Co.:
fastnet fılms, anagram produktıon
ab Dünya Hakları World Sales: magnolıa
pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: mor
film

▪▪İçi para dolu bir şilteyi çöpe
atıvermişsiniz ve sonra da haber bütün
ülkeye yayılmış. Senarist-yönetmen Lance
Daly’nin (The Good Doctor ve Kisses)
son filmi, kriz ertesi Dublin’de geçen
tatlı bir aile komedisi. Filmde, işsiz ve
miskin Colm, yeğeni Emma ile el ele verip
annesi Nan’ın evinde gizlice esaslı bir
bahar temizliğine girişiyor. Sorun şu ki,

▪▪Ariane Felder is pregnant! Since
she’s a young judge with strict morals
and a hardened single woman, it’s
Production Co.: adcb fılms Dünya Hakları
more than a surprise. And even more
World Sales: elle drıver
surprising is that after paternity tests,
▪▪ 2014 cesar en iyi kadın oyuncu
the father of the unborn child is
(s. kıberlaın), en iyi özgün senaryo best
revealed as Bob Nolan, a criminal who’s
actress, best screenplay
being pursued for a monstrous crime.
Ariane, who can’t remember a thing,
▪▪Ariane Felder hamile! Katı ahlaki ilkelere tries to understand what could possibly
have happened and what lies ahead.
bağlı genç bir hâkim ve çelik gibi bir
With a wonderful cast of French A-list
genç kadın olduğu için, Ariane’ın hamile
actors and featuring cameos by Terry
olduğuna inanmak güç tabii. Ama olayın
Gilliam, Gaspar Noé and Jean Dujardin,
iyice akıl almaz tarafı şu ki, babalık testi
this crowd-pleasing black comedy
sonucunda babanın Bob Nolan olduğu
will satisfy viewers as much with its
ortaya çıktı. Yani, korkunç bir suçun
inventive visuality.
yegâne şüphelisi! Bu olayla ilgili hiçbir
şey anımsamayan anne adayı Ariane,
phılıppe duquesne, boulı lanners Yapımcı

DCP / Renkli Colour / 83’ / İngilizce;

▪▪What if you had dumped a mattress
full of money and the whole country
knows about it? The latest film from
writer-director Lance Daly (The Good
Doctor and Kisses) is a feel-good family
comedy set in post-recession Dublin,
which follows unemployed slacker
Colm, and his niece Emma organise a
thorough spring cleaning at his mother
Nan’s house. There’s just one problem:
the gang have dumped a mattress
within which Nan has stashed a million
Euros. Colm makes the mistake of
appealing for help on the radio. Before
too long the entire country is on the
hunt in the dumps.

club sándwıch
17pe.th. 18cu.fr. 19ct.sa.
f
f
r
11.00
21.30
19.00
meksika mexıco / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 82’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: fernando eımbcke

chrıstıan valdelıèvre, jaıme b. ramos Yapım

Senaryo Screenplay: fernando eımbcke

Production Co.: cınepantera Dünya Hakları

Görüntü Yön. Director of Photography: maría

World Sales: funny balloons Türkiye Hakları

secco Kurgu Editing: marıana rodríguez

Turkish Rights: filma ltd.

Müzik Music: camılo lara Oyuncular Cast:
maría renée prudencıo, lucıo gıménez

▪▪ 2013 san sebastian en iyi yönetmen best

cacho, danae reynaud romero, leonel

dırector

tınajero, carolına polıtı Yapımcı Producer:

▪▪ 2013 torino turın en iyi film best fılm
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antidepresen
antıdepressant

▪▪Paloma ve bıyıkları yeni terleyen ergen
oğlu Hector yaz tatilindedir. Kaldıkları
bomboş otele bir aile daha gelir ve Hector
bu ailenin kızı Jazmin ile arkadaş olur.
Gençler bir kaçamak için fırsat yakalamaya
çalışırken, Paloma da birden hayatlarına
giren genç kızı kendine rakip kabul
eder ve oğlunu kaybedeceği korkusuyla
onları yalnız bırakmamak için elinden
geleni yapar. Ördek Mevsimi ve Tahoe
Gölü’nün yönetmeni Fernando Eimbcke,
yeni filminde ergenliğin sancılarını hem
gençlerin hem de ebeveynlerin gözünden
anlatıyor ve gündelik ayrıntılardan müthiş
bir mizah çıkartıyor.

antidepresen
antıdepressant

▪▪Paloma and her teenage son Hector
are on summer vacation. A new family
arrives at the desolate hotel they stay
in, and Hector befriends the family’s
daughter Jazmin. While the teenagers
are trying for an escapade, Paloma
perceives the young girl, who suddenly
entered into their lives, as a rival and
does everything she can to not leave
them alone in fear of losing his son.
In his new film, Fernando Eimbcke,
the director of Duck Season and Lake
Tahoe, extracts marvelous humor from
daily details of life as he tells a story of
growing pains from the perspective of
both teenagers and parents.

ilk randevu
SHEMTKHVEVITI PAEMNEBI
BLIND DATES
13pz.su. 18cu.fr. 19ct.sa.
a3
r
nc
21.30
11.00
11.00
gürcistan georgıa / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 99’ / Gürcüce; İngilizce, Türkçe
altyazılı Georgian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: levan koguashvılı
Senaryo Screenplay: borıs frumın Görüntü
Yön. Director of Photography: tato
kotetıshvılı Kurgu Editing: nodar nozadze
Oyuncular Cast: andro sakhvarelıdze, ıa
sukhıtashvılı, archıl kıkodze, vakhtang
chachanıdze, kakhı kavsadze, marına

film eleştirmeni

Production Co.: mılımeter fılm, kıno

arjantin argentına / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / İspanyolca; Türkçe altyazılı
Spanish; Turkish s.t.

Senaryo Screenplay: hernán guerschuny
Görüntü Yön. Director of Photography:
marcelo lavıntman Kurgu Editing:
agustín rolandellı Müzik Music: juan
blas caballero Oyuncular Cast: rafael
spregelburd, dolores fonzı, ıgnacıo
rogers, telma crısantı, ana katz

dünyayı bir film gibi gören, karamsar bir
eleştirmen… Ta ki film zevki hiçbir şekilde
onunkiyle uyuşmayan bir kadınla tanışıp
o küçümsediği romantik komedilerden
birini yaşamaya başlayıncaya kadar. Eski
film eleştirmeni Hernan Gerschuny’nin
ilk yönetmenlik denemesi olan Film
Eleştirmeni hem tanıdık hem ilginç, hem
cesur hem de duygusal bir aşk filmi.

Yapımcı Producer: pablo udenıo, hernán
guerschuny, hugo castro-fau, carolına

▪▪Having had his share of all films,

Victor spends his days in the darkness,
watching films then sits in a coffeeshop
Yapım Production Co.: pablo udenıo, hc
and discusses them with his friends–
fılms, lagarto cıne, storyboard medıa
he is a film critic. Well established,
Dünya Hakları World Sales: hc fılms Türkiye
but he has sunken deep in cynicism,
Hakları Turkish Rights: calınos fılms
seeing the world as a huge film,
▪▪ 2013 mar del plata en iyi arjantin filmi–
with a pessimistic view of modern
panorama best argentıne fılm–panorama
filmmaking, so much that he can list
rom-com clichés in 30 seconds. But that
is until he meets a woman–whose film
▪▪Bin türlü filmi seyretmiş, hatmetmiş
taste is way off than his–when he starts
olan Victor’un işi karanlık salonlarda
to live through the same rom-coms he
film seyretmek, sonra da bu filmleri
has been trashing. Directed by former
kafelerde arkadaşlarıyla yerden yere
film critic Hernan Gerschuny, this is a
vurmaktır. Victor itibar sahibi bir film
eleştirmenidir: Gayet ünlü, fakat romantik romantic story that is both familiar and
atypical, bold and sentimental.
komedi klişelerini ezbere sayacak kadar
film endüstrisinden umudunu kesmiş,
alvarez, carlos nuñez, gabrıela sandoval

▪▪A sweet tragicomedy which
premiered at Toronto Film Festival,
ıberıka, tato fılm Dünya Hakları World Sales: Blind Dates centres on Sandro, a
40-year-old teacher in Tbilisi. Already
fılms boutıque
bald and living with his parents, he
has little luck with women. Following a
▪▪İzleyiciyle ilk kez Toronto Film
disastrous hook-up through dating sites,
Festivali’nde buluşan bu sevimli
he coincidentally meets hairdresser
trajikomedi, Tiflis’te yaşayan kırk
Manana who quickly conquers his
yaşındaki bir öğretmenin öyküsü. Daha
heart. However, she turns out to be
şimdiden başında saç kalmamış ve bu
married and her husband, Tengo, has
yaşta hâlâ ailesiyle yaşayan Sandro’nun
just been released from prison. Inspired
aşk konusunda pek şansı olmadığı
ortada. İnternette tanıştığı biriyle yaşadığı by the warmth of human relationships
in Georgia despite all the wars and
felaketin hemen ardından Sandro,
misery, the film explores our need for
tamamen rastlantı eseri, kuaför Manana
intimacy and compassion.
ile tanışır. Manana, kalbini ilk görüşte
Producer: sulıko tsulukıdze Yapım

9ça.we. 19ct.sa.
f
a2
16.00
11.00

Yönetmen Director: hernán guerschuny

fethedecektir, ancak evlidir ve kocası
Tengo hapisten yeni çıkmaktadır. Yıllarca
süren onca savaş ve yokluğa rağmen,
Gürcistan’da bugün bile varlığını sürdüren
sıcacık insani ilişkilerden yola çıkan İlk
Randevu, tüm insanların samimiyet ve
şefkate ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu
gösteriyor.

kartsıvadze, sopho görıtıshvılı Yapımcı

EL CRITICO
THE CRITIC
5ct.sa.
nc
13.30
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bizden iyisi yok
VI ÄR BÄST
WE ARE THE BEST!
5ct.sa.
r
11.00

6pz.su.
a
11.00

7pt.mo.
nc
16.00

isveç sweden / 2013 / DCP / Renkli Colour
102’ / İsveççe; Türkçe altyazılı Swedish;
Turkish s.t.
▪▪ 2013 Tokyo büyük ödül grand prıx
Yönetmen Director: lukas moodysson

▪▪ 2013 Reykjavik izleyici ödülü audıence

Senaryo Screenplay: lukas moodysson

award

Görüntü Yön. Director of Photography:

▪▪ 2013 Lübeck Baltık jürisi ödülü prıze of

ulf brantås Kurgu Editing: mıchal

the baltıc jury

leszczylowskı Oyuncular Cast: mıra
barkhammar, mıra grosın, lıv lemoyne,

▪▪Yer Stockholm, sene 1982. Mevzu

anna rydgren, anna rydgren Yapımcı

punk, ergenlik ve dostluk... 13 yaşındaki
üç arkadaş (Bobo, Klara ve Hedvig)
sokakların tozunu attırıyor... Cesurlar, çetin
cevizler, güçlüler ve bir o kadar da zayıflar,

Producer: lars jönsson Yapım Production
Co.: memfıs fılm ab Dünya Hakları World
Sales: trustnordısk
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antidepresen
antıdepressant

akılları karışık ve acayipler... Çok küçük
yaşta kendi başlarının çaresine bakmak
zorunda kalmışlar... Herkes “Punk falan
kalmadı artık” dese de, ellerinde tek bir
enstrüman olmadan, bir punk grubu
kuruyorlar. Lukas Moodysson’un, eşi
Coco’nun yazıp çizdiği Never Goodnight
adlı çizgi romandan uyarladığı film,
aslında tüm sinemaseverlere seslenen
bir çalışma. Yönetmen filmi için şunları
söylüyor: “Tüm kanıtlar aksine işaret etse
de, hayatın yaşamaya değer olduğunu
gösteren bir film yapmak istiyordum;
yaptım.”

▪▪Stockholm 1982. Punk, adolescence
and friendship... Bobo, Klara and
Hedvig–three 13-year old girls who
roam the streets... Who are brave
and tough and strong and weak and
confused and weird... Who have to
take care of themselves way too early...
Who start a punk band without any
instruments, even though everybody
says punk is dead. Lukas Moodysson’s
latest is a film for everyone, based
on the graphic novel Never Goodnight
by his wife, Coco. Moodysson says
he wanted to make a film showing
that life–despite all evidence to the
contrary–is worth living.

hepimizin sevgilisi
URI SUNHI
OUR SUNHI
13pz.su. 18cu.fr. 20pz.su.
f
r
a
11.00
21.30
11.00
güney kore south korea / 2013 / DCP
Renkli Colour / 88’ / Korece; İngilizce,
Türkçe altyazılı Korean; English,

Choi’den kendisi için bir tavsiye mektubu
yazmasını rica eder. Bunu başarmak
için de, eski sevgilisiyle onun en yakın
Yönetmen Director: hong sang-soo
Senaryo Screenplay: hong sang-soo Görüntü arkadaşını flört ve ihanetten mürekkep
Yön. Director of Photography: park hongyeol bir keşmekeşin içine çeker. Üç adam
Kurgu Editing: hahm sungwon Müzik Music: olan biteni anlayana dek epey bir zaman
geçecektir.
jeong yongjın Oyuncular Cast: jung yumı,
Turkish s.t.

lee sunkyun, kım sangjoong Yapımcı
Producer: kım kyounghee Yapım Production
Co.: jeonwonsa fılm co. Dünya Hakları
World Sales: fınecut co. ltd.

▪▪ 2013 locarno en iyi yönetmen best
dırectıon

▪▪Marazlı sinemaseverler, biçare
romantikler, Woody Allen’vari diyaloglar,
bitmek bilmeyen ölçüsüz içki âlemleri,
sigara ardına sigara... Güney Kore yeni
dalga sinemasının kahramanlarından
yönetmen Hong Sang-soo, bu son
çalışmasında bizlere gene bir karakter
komedyası sunuyor. Filmde, genç bir
kadını ve onun peşinden ayrılmayan
üç çaresiz adamı izliyoruz. Amerika’da
sinema okumak isteyen Sunhi, Profesör

▪▪Pathological cinephiles, helpless
romantics, Woody Allenesque
dialogues, incessant and excessive
drinking, an endless chain of
cigarettes... The latest film from the
prolific hero of the South Korean new
wave, Hong Sang-soo, is once more a
comedy of manners, which follows a
young woman and three hopeless men
who orbit her. Sunhi, asks Professor
Choi for a recommendation letter to
study film in the US. To achieve this,
she draws her ex-lover and his best
friend into a web of flirtation and
deceit. It takes some time until the
three men start to figure out what’s
going on.

ÇOCUK MÖNÜSÜ
KIDS’ MENU

Uluslararası çocuk filmi festivallerinde beğeni
toplayan bu yapımlar aile boyu izlenebilecek
filmlerin en iyi, en yeni, en sürükleyici, en
öğretici olanları. Hem çocuklar hem de aileleri
için…
Acclaimed by audiences at international
children’s film festivals, these are the best,
the latest, the most engaging and educative
films. For kids and for their families…
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çocuk mönüsü
kıds’ menu

çocuk mönüsü
kıds’ menu

annem amerika’da
buffalo bill’le tanıştı
MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO
BILL
MY MOMMY IS IN AMERICA AND
SHE MET BUFFALO BILL
12ct.sa. 13pz.su.
nc
f
11.00
13.30

Fransa’da küçük bir kasabada oturan
küçük bir oğlanın büyüme sancılarını
anlatıyor. Jean, zor günler geçirdiği
French; English s.t.
okulunda yeni bir döneme başlamaktadır.
Evde de durumlara daha iyi değildir:
Yönetmen Director: marc boreal,
Babası işkoliktir, abisi de şımarığın tekidir.
thıbaut chatel
Senaryo Screenplay: jean regnaud, stephane Neşesini yerine getiren tek şey, tatlı
dadısıdır. Jean uzaklardaki annesinden
bernasconı Kurgu Editing: stephane
kartpostallar almaya başlayınca annesini
gaultıer Müzik Music: fabrıce aboulker
o müthiş diyarlarda hayal etmeye başlar ve
Yapımcı Producer: label anım, guıllaume
hayatı aydınlanıverir.
gallıot, thıbaut chatel, stephan
fransa france / 2013 / DCP / Renkli

Colour / 75’ / Fransızca; İngilizce altyazılı

roelants Yapım Production Co.: melusıne
productıons, studıo canal Dünya Hakları

▪▪Adapted from the prize-winning

French graphic novel by Jean Regnaud
and artist Emile Bravo, this animation
▪▪ 2013 annecy özel mansiyon specıal
film follows a young boy growing up in
dıstınctıon
a small French town in the 1970s. Jean
is starting a new semester at school
Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır. where he is having a hard time, and
matters at home are not easy either. His
10 yaş ve üstü için uygundur.
father is a workaholic, his brother is a
There will be simultaneous dubbing.
brat, and it is just his nanny who cheers
Suitable for children aged 10 and up.
him up. His life just brightens up when
▪▪Jean Regnaud ve çizer Emile Bravo’nun Jean starts receiving postcards from
his faraway mother and dreams of her
ödüllü çizgi romanından sinemaya
uyarlanan, bu canlandırma film 1970’lerde adventures in fantastic places.
World Sales: the festıval agency

doğmuş, insan elinde büyümüş
kapuçin maymunu Sai, içinde olduğu
uçak fırtınada düşünce balta girmemiş
Amazon ormanlarında kaybolur. Doğanın
tuzaklarına karşı hazırlıksız olsa da, bu
yolculukta jaguardan, timsahtan tutun
da boğa yılanına, tapire, dev susamuruna
kadar her tür hayvanla karşılaşacak ve
çok geçmeden, hayatta kalmak için,
ille de kendine benzeyen maymunları
bulması gerektiğini anlayacak. Venedik
Film Festivali’nin kapanış filmi olan
Amazonia’nın yönetmen koltuğunda,
televizyon için çekilen belgesellerde
Jacques Cousteau’nun ekibinde yer alan
Thierry Ragobert’i görüyoruz.

RESAN TILL FJÄDERKUNGENS
RIKE
BEYOND BEYOND
5ct.sa.
f
13.30

6pz.su.
r
13.30

19ct.sa.
r
13.30

isveç, danimarka sweden, denmark
2013 / DCP / Renkli Colour / 78’ / İsveççe; teknede bir gün yalnız kalır. O sırada, Tüy
altyazılı Swedish; s.t.
Yönetmen Director: esben toft jacobsen
Senaryo Screenplay: jannık taı mosholt,
esben toft jacobsen Kurgu Editing: ellın
pröjts Müzik Music: nıcklas schmıdt
Production Co.: cb sverıge Dünya Hakları
Türkiye Hakları Turkish Rights: calınos fılms

12ct.sa. 20pz.su.
r
nc
13.30
13.30

6 yaş ve üstü için uygundur.
There will be simultaneous dubbing.
Suitable for children aged 6 and up.

brezilya brazıl / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 83’ / Konuşmasız No dialogue
Yönetmen Director: thıerry ragobert
Senaryo Screenplay: johanne bernard,

productıon Dünya Hakları World Sales: le

luız bolognesı, louıs-paul desanges, luc

pacte Türkiye Hakları Turkish Rights: calınos

marescot, thıerry ragobert Görüntü Yön.

fılms

Director of Photography: manuel teran
Kurgu Editing: nadıne verdıer, thıerry

10 yaş ve üstü için uygundur.

ragobert Müzik Music: bruno coulaıs

Suitable for children aged 10 or older.

Yapımcı Producer: stéphane mıllıère,

▪▪Dünyanın en büyük yağmur ormanı
Amazon’un içinde üç boyutlu bir
Yapım Production Co.: bıloba fılms, gullane yolculuğa var mısınız? İnsan eline
laurent baujard, fabıano gullane, caıo
gullane, debora ıvanv, gabrıel lacerda

Kralının Diyarı’nın hayali dünyasında
olan annesinden bir yardım çağrısı alır.
Cesur küçük tavşan içeri gizli gizli sızarak
annesini bulur. Bu hayali dünya, yemyeşil
doğası ve çılgın yaratıklarıyla maceralarla
dolu, renkli ve büyülü bir yerdir.

Yapımcı Producer: peter lındblad Yapım

Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır.
5ct.sa.
r
13.30

▪▪A 3D odyssey into the world’s biggest
rainforest: the Amazon Forest. After a
plane crash, Saï, a capuchin monkey
born and raised in captivity, finds
himself alone and lost in the wilderness
of the Amazon jungle. Unprepared,
the little monkey finds himself face to
face with natures traps and all types
of forest animals: jaguars, crocodiles,
boas, tapirs, giant otters... Saï soon
understands that to stay alive, he will
need to find fellow monkeys. The
closing film of the Venice Film Festival,
Amazonia is directed by Thierry
Ragobert, who was a collaborator of
Jacques Cousteau on his TV series.

cesur tavşanın
sihirli macerası

World Sales: copenhagen bombay sales aps

amazonıa
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▪▪Esben Toft Jacobsen’in prömiyerini
Berlin Film Festivali’nde yapan ikinci
animasyon filminin ilham kaynağı Yunan
mitolojisi ve Kuzey ülkelerinin masalları.
Küçük tavşan Johan, babasıyla yaşadığı

▪▪Greek mythology and Nordic fables
are some of the inspirations for the
second animation feature of Esben
Toft Jacobsen, which premiered at the
Berlin Film Festival. Johan, the little
boy rabbit, is left alone day in the boat
he lives with his father. He receives a
call for help from his mother who is in
the spirit world of the Feather Kings’
Realm. So the courageous little rabbit
finds her by sneaking in a backdoor.
The spirit world is a colourful and
magical place full of adventure, lush
nature, and crazy creatures.

GECEYARISI ÇILGINLIĞI
MIDNIGHT MADNESS

Uyarıcı, sarsıcı, kışkırtıcı filmleri uykuya tercih
edenlerin dört gözle beklediği geleneksel
geceyarısı sineması geç saatlere meydan
okuyor. Festival boyunca cuma ve cumartesi
geceleri saat 24.00’te birer film sizi huzursuz
edip uykunuzu kaçıracak.
The traditional midnight screenings
anticipated by cinefans who prefer
stimulating, provocative, shocking films
over sleep defy late hours. Throughout
the festival, every Friday and Saturday at
midnight, a film will leave you sleepless and
on the edge of horror.

tema sponsoru THEME SPONSOr

geceyarısı çılgınlığı
mıdnıght madness
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karabasan
THE BABADOOK
5ct.sa.
a
24.00

12ct.sa. 13pz.su.
a
r
24.00
19.00

avustralya australıa / 2013 / DCP /

33. İstanbul Film Festivali
“Gece Yarısı Çılgınlığı” Tema Sponsoru

Renkli Colour / 95’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.

Babadook adında ürkütücü bir masal
kitabı okurlar. O andan itibaren Samuel,
Yön. Director of Photography: radek ladzcuk rüyasında gördüğü canavarın Babadook
olduğuna inanmaya başlar. Ama belki
Kurgu Editing: sımon njoo Müzik Music:
de Babadook gerçekten vardır... Jennifer
jed kurzel Oyuncular Cast: essıe davıs,
Kent’in bu ilk uzun metrajlı çalışması,
noah wıseman, danıel henshall, hayley
Polanski’nin klasik ev içi korku filmleri
mcelhınney, barbara west, ben wınspear
Yapımcı Producer: krıstına ceyton, krıstıan geleneğine uygun psikolojik bir gerilim.
Yönetmen Director: jennıfer kent

Senaryo Screenplay: jennıfer kent Görüntü

molıere Yapım Production Co.: causeway
fılms Dünya Hakları World Sales: eOne
entertaınment Türkiye Hakları Turkish
Rights: calınos fılms

▪▪ 2014 gerardmer fantastic ff jury prıze,
audıence award, crıtıcs prıze, youth jury
prıze

▪▪İnsan canavar diye bir şey olmadığına
ne zaman inanır? Ya da şöyle soralım:
Canavarlar ne zaman saklanmaktan
vazgeçer? Altı yıl önce eşini kaybeden
Amelia, gemi azıya almış altı yaşındaki
oğlu Samuel’i terbiye etmekte
zorlanmaktadır. Samuel rüyalarında,
sürekli ikisini de öldürmeye gelen bir
canavar görmektedir. Evde bir gün birlikte

▪▪When do we stop believing in
monsters or when do monsters stop
lurking in the shadows? Six years after
the death of her husband, Amelia
struggles to discipline her “out-ofcontrol” six-year-old son Samuel.
Samuel’s dreams are plagued by a
monster he believes is coming to
kill them both. When a disturbing
storybook called The Babadook turns up
at their house, Samuel is convinced that
the Babadook is the creature he’s been
dreaming about. But after all, Babadook
might be real... Jennifer Kent’s debut
The Babadook is a psychological thriller
in the tradition of Polanski’s classic
domestic horrors.

büyük kötü kurtlar
BIG BAD WOLVES
10pe.th. 11cu.fr. 12ct.sa.
nc
b
r
21.30
24.00
19.00
israil ısrael / 2013 / DCP / Renkli Colour
110’ / İbranice; Türkçe altyazılı Hebrew;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: aharon keshales,

tamı leon, moshe edery, leon edery Yapım

navot papushado

Production Co.: unıted channels movıes,

Senaryo Screenplay: aharon keshales,

unıted kıng fılms ltd Dünya Hakları World

navot papushado Görüntü Yön. Director of

Sales: 6 sales Türkiye Hakları Turkish Rights:

Photography: gıora bejach Kurgu Editing:

medyavizyon

asaf korman Müzik Music: frank hayım
ılfman Oyuncular Cast: lıor ashkenazı,

tv2.com.tr

.

twitter.com/tv2tv

D-Smart HD 21. Kanal

.

Kablo TV C12 Frekansı

.

facebook.com/tv2tv

Digiturk 54. Kanal

.

.

Teledünya 42. Kanal

Türksat 2A 42° Doğu

▪▪ 2013 fantasia (kanada canada) en iyi film

tzachı grad, rotem keınan, dov glıckman,

best fılm

menashe noy, dvır benedek Yapımcı

▪▪ 2013 sitges en iyi yönetmen best dırector

Producer: chılık mıchaelı, avraham pırchı,
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▪▪Bu film için “yılın en iyi filmi” diyor
Quentin Tarantino; Hollywood Reporter
dergisi ise “Unutulmaz bir film; şeytani bir
zekâ; sürükleyici bir gerilim”... Hakikaten
de insanın tüylerini ürperten bu modern
masal, İsrail toplumunu kasıp kavuran
varoluşsal kaygılardan esinlenen gerilim
türünde bir adam kaçırma öyküsü. Arka
arkaya işlenen kanlı cinayetler üç adamı
karşı karşıya getiriyor: Bunlardan biri
intikam peşindeki bir baba, biri yasadışı
işler yapan işgüzar bir polis, diğeri de
tutuklanıp salıverilen bir din öğretmeni,
yani asıl şüpheli.

▪▪“The best film of the year,” according
to Quentin Tarantino, and “impossible
to forget, fiendishly clever, grippingly
suspenseful,” according to the
Hollywood Reporter, this terrifying
modern day tale is a kidnapping thriller
that is inspired by the existential anxiety
that ails the Israeli society. A series of
brutal murders puts the lives of three
men on a collision course: the father of
the latest victim now out for revenge,
a vigilante police detective operating
outside the law, and the main suspect–a
religious studies teacher who is arrested
and later released.

ölüm oyunu
KILLERS
18cu.fr. 19ct.sa.
b
a
24.00
24.00
endonezya, japonya ındonesıa, japan
2013 / DCP / Renkli Colour / 137’ /
Endonezya dili, Japonca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Indonesian, Japanese; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: kımo stamboel,
tımo tjahjanto
Senaryo Screenplay: kımo stamboel,
tımo tjahjanto Görüntü Yön. Director of
Photography: gunnar nımpuno Kurgu
Editing: arıfın marhan japrı Oyuncular

kameraman. Diğeri ise Japonya’da, kendi
işkence odasını bile kurmuş, teknolojinin
imkânlarını sonuna dek kullanan bir
psikopat. Seri vahşi cinayetler işlemenin
dışındaki ortak noktaları ise birbirleriyle
internet üzerinden tanışıp hem rekabet
etmeleri hem de birbirlerine danışmanlık
vermeleri.

Cast: kazukı kıtamura, oka antara, rın
takanashı, luna maya, ray sahetapy Yapımcı

▪▪An efficient horror-thriller hybrid, the

Producer: yoshınorı chıba, mımo stamboel, latest film by Indonesian directing duo

Mo Brothers premiered at Sundance
Film Festival. One of the two killers of
the title is an Indonesian cameraman
corporatıon Dünya Hakları World Sales:
fairly inexperienced in murder, while
nıkkatsu corporatıon Türkiye Hakları
the other is a techno-savvy full-fledged
Turkish Rights: calınos fılms
psychopath who even has built his
▪▪Endonezyalı yönetmen Mo Kardeşler’in own torture chamber. Their common
ground includes, other than their thirst
Sundance’te ilk gösterimini yapan son
filmleri, korku ve gerilim türlerini başarıyla for blood, their rivalry and meeting
online to give each other tips.
karıştırıyor. Filmin iki katilinden biri
katliamda deneyimsiz Endonezyalı bir
shınjıro nıshımura, takujı ushıyama, tımo
tjahjanto Yapım Production Co.: nıkkatsu

nerdesin aşkım?
WHERE ARE YOU MY LOVE?

Festivalin, aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti
olduğunun altını çizen bu yeni bölümü, aşkı
bulmanın, aramanın bin bir yolu olduğunu
anlatan filmleri bir araya getiriyor.
This new section of the festival brings
together films that say love has no age or
gender and there are a thousand ways to
find and look for love.
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Yerden Kopsun, trans sanatçı ve aktivist Eli
Levén’in Sen Ayaklarımın Dibinde Uyuyan
ve Toprağı Bir Arada Tutan Köksün adlı
romanından yola çıkarak çekilmiş.

hawaıı
6pz.su.
nc
16.00

8sa.tu.
r
16.00

19ct.sa.
b
16.00

arjantin argentına / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 102’ / İspanyolca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Spanish; English, Turkish
s.t.
Yönetmen Director: marco berger
Senaryo Screenplay: Görüntü Yön. Director
of Photography: tomás perez sılva Kurgu
Editing: marco bergel Müzik Music: pedro
ırusta Oyuncular Cast: manuel vıgnau,

kaçamak şekilde diğerini gözler, diğer
yandan gelecek tepkiyi kestiremediğinden
aklından geçeni dile getiremez. Berger,
ses ve görüntüleri ustalıkla kullanarak bu
mütevazı öyküden son derece erotik ve
tutku dolu bir film çıkartmış.

mateo chıarıno, luz palazon, manuel
martınez sobrado, antonıo de mıchelıs
Yapımcı Producer: marco berger, pedro
ırusta Yapım Production Co.: la norıa cıne
Dünya Hakları World Sales: medıa luna new
fılms

▪▪Plan B ve Ausente ile uluslararası

festivallerde ses getiren Marco Berger’in
yeni filmi Hawaii’de cinsel tansiyon
inanılmaz yüksek! Eugenio yazlık evinde
yeni romanını yazmaya çalışmaktadır. Bir
gün iş aramak için kapısına gelen genç,
çocukluk arkadaşı Martín çıkar. Martín
önce gündelik işlere yardım etmeye
başlar, birkaç gün sonra da Eugenio’nun
yanına taşınır. İki erkek bir yandan

▪▪Sexual tensions fly high in Marco
Berger’s (Plan B and Absent) new film
Hawaii. Eugenio is trying to write his
new novel at his summer house. A
young man who knocks on his door
looking for a job turns out to be his
childhood friend Martín. Martin first
starts to help with daily chores, and
moves in with Eugenio several days
later. They observe each other with
transient glances, but can’t verbalize
what they think since they can’t
anticipate the reaction. Berger makes
an erotic and passionate film out of
this modest story by masterfully using
sound and image.

society. They dream about escaping
boredom and the risk of becoming
what everyone else is. And then there is
Ellie–the superwoman growing inside
of Sebastian who Andreas loves and
fears. Something Must Break is inspired
▪▪Two kids... The big city...
by transgender artist and activist Eli
Androgynous Sebastian who dresses
like a girl and Andreas who is a straight Levén’s novel You are the roots that sleep
beneath my feet and hold the earth in
man in a leather jacket, a guardian
place.
angel... They form a unity. It’s them
against the polished Swedish Ikea

doğulu çocuklar
EASTERN BOYS
12ct.sa. 14pt.mo. 20pz.su.
a3
r
f
16.00
16.00
13.30
fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 128’ / Fransızca, Rusça, İngilizce,
Ukraynaca; İngilizce, Türkçe altyazılı
French, Russian, English, Ukrainian;

murs / Sınıf, Foxfire / Can Ateşi ve Heading
South / Güneye Doğru filmlerinin verimli
kurgucusu ve senaristi, yönetmen Robin
Yönetmen Director: robın campıllo
Senaryo Screenplay: robın campıllo Görüntü Campillo’nun bu filminde izleyici sürekli
olarak huzursuz bir beklenti içinde kalıyor.
Yön. Director of Photography: jeanne
Film boyunca bizi şaşırtan olay örgüsü,
lapoırıe Kurgu Editing: robın campıllo
Fransa’daki göçmenlerin ahvalini ve
Müzik Music: arnaud rebotını Oyuncular
samimiyet ihtiyacımızı da ele alıyor.
Cast: olıvıer rabourdın, kırıll emelyanov,
English, Turkish s.t.

danıl vorobyev , edea darcque, beka
markozashvılı Yapımcı Producer: hugues
charbonneau, marıe-ange lucıanı Yapım
Production Co.: les fılms de pıerre Dünya
Hakları World Sales: fılms dıstrıbutıon

inceldiği yerden kopsun
NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER
SOMETHING MUST BREAK
6pz.su.
r
21.30

7pt.mo.
f
21.30

▪▪ 2013 venedik venıce en iyi film–ufuklar
best fılm–orızzontı

9ça.we.
nc
13.30

▪▪Orta yaşlı, beyaz yakalı Daniel, Paris’te

isveç sweden / 2013 / DCP / Renkli Colour
80’ / İsveççe; İngilizce, Türkçe altyazılı
Swedish; English, Turkish s.t.
▪▪ 2013 rotterdam kaplan ödülü tıger award
Yönetmen Director: ester martın bergsmark

▪▪İki çocuk... Büyük şehirdeler... Kız gibi
giyinen androjen Sebastian ve onun
kanatsız meleği, deri ceketli hetero bir
of Photography: lısabı frıdell Kurgu
genç adam... İkisi bir olur. Bir tarafta onlar
Editing: ester martın bergsmark, andreas
nılsson, marlene bıllıe andreasen, hanna vardır, diğer tarafta bol perdahlı, İkea tipi
İsveç toplumu. En büyük hayalleri bu
storby Oyuncular Cast: saga becker, ıggy
sıkıcı yaşamdan kaçıp kurtulmak, ne yapıp
malmborg, shıma nıavaranı, mattıas
edip diğerleri gibi olmamak. Ortada bir
åhlén Yapımcı Producer: anna-marıa
kantarıus Yapım Production Co.: garagefılm de Ellie vardır. Sebastian’ın içinde gelişen
ınternatıonal ab Dünya Hakları World Sales: ve Andreas’ın hem âşık olduğu hem de
korktuğu süper kadın Ellie... İnceldiği
outplay
Senaryo Screenplay: ester martın

bergsmark, elı levén Görüntü Yön. Director
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Kuzey İstasyonu’nda, genç göçmen
Marek ile ertesi gün ucuza seks yapmak
üzere anlaşır; genç adamdan zerre kadar
şüphelenmez ve ona evinin adresini
verir. Fakat ertesi gün Marek, Doğu
Avrupalı çetesiyle birlikte Daniel’in bir
rezidanstaki dayalı döşeli dairesini istila
ediverir! Öte yandan, şaka maka, hiç
beklenmedik bir aşk da kapıdadır! Entre les

▪▪Middle-aged yuppie Daniel agrees
at Paris’s Northern Station with the
young Marek for cheap sex, and
unsuspectingly gives him his home
address to meet the next day. All seems
to be fine except Marek shows up with
his whole gang of Eastern European
boys at Daniel’s sleekly furbished highrise apartment, but surprisingly an
unusual love arises from this invasion.
A prolific editor and co-writer of The
Class, Foxfire, and Heading South,
director Robin Campillo creates a
disturbing suspense with unexpected
twists that boldly observes the state of
immigrants in France and the need for
intimacy.
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hayatı oğlunun “en yakın arkadaşının”
varlığıyla birden darmaduman olur. Aynı
dilde anlaşamasalar da birlikte bu acıyı
yenmeye, sevdikleri insanın anılarını bir
araya getirmeye uğraşırlar.

göldeki yabancı
L’INCONNU DU LAC
STRANGER BY THE LAKE
16ça.we. 19ct.sa. 20pz.su.
nc
a
r
21.30
21.30
21.30
fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.

düşmeye razı. Çıplak bedenler, günübirlik
sevişmeler, üstüne bir de yazın sıcağı
eklenince, Göldeki Yabancı dostluk,
Senaryo Screenplay: alaın guıraudıe
Görüntü Yön. Director of Photography: claıre eşcinsel kültürü ve ilişkiler gibi konulara da
değinen Hitchcock’vari bir gerilime, usta
mathon Kurgu Editing: jean-chrıstophe
hym Oyuncular Cast: pıerre deladonchamps, işi bir drama dönüşüyor.

▪▪This is a modern day, London drama
with a universal theme–love and grief–
the debut feature of Cambodian-born
British director Hong Khaou, produced
by Dominic Buchanan, whose debut
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feature was the Filmekimi film Gimme
The Loot. Lilting follows a CambodianChinese mother attempting at
understanding who her son is after his
untimely death. Her world is suddenly
disrupted by the presence of his “best
friend”. Together, they attempt to
overcome their grief, piecing together
memories of their beloved, whilst
struggling against not having a shared
language.

Yönetmen Director: alaın guıraudıe

chrıstophe paou, patrıck d’assumçao
Yapımcı Producer: sylvıe pıalat Yapım
Production Co.: les fılms du worso Dünya
Hakları World Sales: les fılms du losange

▪▪ 2013 cannes yönetmenlik ödülü (belirli
bir bakış), eşcinsel palmiye dırectıng prıze
(un certaın regard), queer palm

▪▪Issız bir çıplaklar plajında şehvet

ve cinayet... Erkeklerin çarka çıktığı
bu tablovari gölün yazlık sükûnetine
kanmamak gerek. Franck gönlünü burada
feci halde çekici, güçlü kuvvetli, bıyıklı ve
ölümcül Michel’e kaptıracak. Aslında,
Michel’in kim olduğunu biliyor bilmesine
de, önüne geçemediği tutkusuna yenik

▪▪Lust and murder on a secluded,
nudist beach... The summer serenity
on this idyllic landscape by the lake–a
popular cruising area for men–is
deceptive. This is where Franck falls in
love with Michel, an attractive, potent,
moustachioed and lethal man. Franck
knows this, but wants to live out his
passion anyway. Immersing in naked
bodies, explicit scenes of sex, and the
summer heat, Stranger by the Lake is a
masterful drama that also tackles issues
such as friendship, queer culture, and
relations, in the vein of a Hitchcockian
thriller.

LILTING
11cu.fr. 14pt.mo. 18cu.fr.
nc
r
nc
19.00
13.30
11.00
ingiltere unıted kıngdom / 2013 / DCP
Renkli Colour / 86’ / İngilizce, Çince;
Türkçe altyazılı English, Mandarin; Turkish
s.t.
▪▪ 2014 sundance görüntü ödülü
cınematography prıze

Senaryo Screenplay: hong khaou Görüntü

▪▪Günümüz Londra’sında geçen bu
evrensel aşk ve keder hikâyesi, Kamboçya
doğumlu İngiliz yönetmen Hong
stuart earl Oyuncular Cast: ben whıshaw,
Khaou’nun ilk uzun metraj filmi. Filmin
cheng peı peı, peter bowles, andrew
yapımcısı Dominic Buchanan’ın ilk
leung, naomı chrıstıe, morven chrıstıe
Yapımcı Producer: domınıc buchanan Yapım uzun metraj filmi ise Filmekimi’nde de
gösterilen Gimme The Loot / Malları Ver.
Production Co.: fılm london, mıcrowave
fılm Dünya Hakları World Sales: protagonıst Filmde, zamansız ölümünden sonra
oğlunu tanımaya çalışan Kamboçyalı-Çinli
pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: bir
bir annenin hikâyesini izliyoruz. Kadının
f lm
Yön. Director of Photography: ula pontıkos
Kurgu Editing: mark towns Müzik Music:

GERONTOPHILIA
11cu.fr. 12ct.sa. 20pz.su.
a
nc
nc
11.00
16.00
16.00
kanada canada / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: bruce labruce
Senaryo Screenplay: bruce labruce,
danıel allen cox Görüntü Yön. Director
of Photography: nıcolas cannıccıonı
Kurgu Editing: glenn berman Müzik Music:
ramachandra borcar Oyuncular Cast:
pıer-gabrıel lajoıe, walter borden, katıe
boland, marıe-hélène thıbault Yapımcı

duyguları aşka dönüşüyor ve sonunda
birlikte bakımevinden kaçıyorlar. İzleyiciyle
ilk kez Toronto Film Festivali’nde buluşan
ve hem alaycı hem de şaşırtıcı derecede
romantik ve merhamet yüklü bir film olan
Aşkın Yaşı Yoktur, cinsellik ve cinsiyetle ilgili
genel kanı denince akla gelen ne varsa tiye
alıyor.

Producer: nıcolas comeau, leonard

▪▪Underground queer director Bruce
LaBruce returns from the paranormal
following his zombie features, and
Dünya Hakları World Sales: mk2
takes up once again sexual taboos and
▪▪ 2013 montréal new cinema ff en iyi kanada old age–two controversial issues in
filmi best canadıan fılm
contemporary society. The antagonists
of this fairly unusual romance are
Lake, a young man, and Mr. Peabody,
▪▪Yeraltı queer sinemasının ünlü
an octogenarian who resides in a
yönetmeni Bruce LaBruce, paranormal
nursing home. As their relationship
zombi filmlerinin ardından, günümüz
toplumunda epey tartışmalı konular olan grows, so does Lake’s infatuation, and
eventually they elope from the home.
cinsel tabulara geri dönüyor ve yaşlılığa
Premiered at Toronto Film Festival, the
el atıyor. Bu imkânsız aşk öyküsünün
kahramanları, genç Lake ile bakımevinde surprisingly romantic Gerontophilia is at
once satirical and tender, playing with
yaşayan 80’lerindeki Mr. Peabody.
conventions about sexuality and gender.
Aralarındaki ilişki derinleştikçe Lake’in
farlınger, jennıfer jonas Yapım Production
Co.: 1976 productıons, new real fılms

sevgilinin ardından

Yönetmen Director: hong khaou

aşkın yaşı yoktur
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savaş ve hatıralar:
aleksey german filmleri

bugün eve yalnız dönmek
istiyorum
HOJE EU QUERO VOLTAR
SOZINHO

war and remembrance:
Fılms of alekseI guerman

THE WAY HE LOOKS
12ct.sa. 16ça.we. 20pz.su.
nc
r
a2
21.30
13.30
11.00
brezilya brazıl / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 96’ / Portekizce; İngilizce, Türkçe
altyazılı Portuguese; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: danıel rıbeıro
Senaryo Screenplay: danıel rıbeıro Görüntü
Yön. Director of Photography: pıerre de
kerchove Kurgu Editing: crıstıan chınen

Gabriel’e tutulmuştur. Yönetmen Daniel
Ribeiro’nun ilk uzun metrajı, hikâyesi
ne kadar sıradan görünürse görünsün,
etkileyici bir gençlik filmi. Benzer öyküler
anlatan çoğu eşcinsel temalı filme oranla
umut dolu olması ise izleyicilerin bu filme
âşık olmasındaki en önemli etken.

Oyuncular Cast: ghılherme lobo, tess

▪▪One of the audience favorites at this
year’s Berlin Film Festival, The Way He
aurıcchıo Yapımcı Producer: dıana almeıda, Looks is about the intoxicating effects
danıel rıbeıro Yapım Production Co.: lacuna of first love. Visually impaired teenager
Leonardo makes fast friends with the
fılmes Dünya Hakları World Sales: fılms
new kid in school, Gabriel. Pretty soon
boutıque
he realizes he is in love with him. But
▪▪ 2014 berlin teddy ödülü award
the thing is, his best friend Giovana
falls in love with Gabriel, too. Despite
its ordinary story, the first feature▪▪Bu yılki Berlin Film Festivali’nin izleyici
length of director Daniel Ribeiro is an
favorileri arasında yer alan Bugün Eve
Yalnız Dönmek İstiyorum, ilk aşkın sarhoş affective coming-of-age film. The fact
that it is a hopeful film compared to
edici etkisi üzerine. Görme engelli
other gay-themed films with similar
Leonardo, sınıflarına yeni gelen Gabriel
stories is the main reason audiences fell
ile çabucak kaynaşır. Çok geçmedense
in love with it.
ona âşık olduğunun farkına varır.
Ancak en yakın arkadaşı Giovana da
amorım, fabıo audı, ısabela guasco,

vıctor fılgueıras, pedro carvalho, guga
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▪▪İstediğimiz videoya anında
ulaşabildiğimiz, dilersek her filmi
DVD olarak elde ettiğimiz bu
çağda insan, sinema alanında
keşfedilmemiş hiçbir toprak
kalmadığı, dünyadaki tüm sinema
hazinesinin salonda bizim bir tıkımızı
beklediği düşüncesi çok cazip ve
rahat gelebilir. Gelgelelim, işin aslı
öyle değil; sinema tarihinde bir
Aleksey German var ki, her ne kadar
tartışmasız bir şekilde günümüzün
en büyük yönetmenlerden biri olsa
da, çektiği filmler (Fransızlarla ortak yapılan Hrustalyov, Arabamı Getir! hariç)
memleketi Rusya dışında neredeyse hiç uluslararası dağıtıma çıkmadı ve İngilizce
konuşulan ülkelerde evde izlenecek bir formatta yayınlanmadı.
▪▪Aslına bakarsanız, German’ın filmlerini uzun zamandır savunan küçük ama
coşkun bir kitle var. Beş filmin tümü göz kamaştırıcı siyah-beyaz formatında
çekilmiş ve Scorsese ve De Palma’nın elinden çıkan en usta işi çekimler ayarında,
karmaşık, detaylara saplantılı bir şekilde özen gösteren kamera kaydırmalı
teknikler kullanılmış. German’ın tutkunları arasında, Lincoln Center Film Derneği
de yer alıyor. Dernek, 1987 yılında, Yeni Yönetmenler / Yeni Filmler kategorisinde
göstermek için Arkadaşım İvan Lapşin filmini seçti. (İşin tuhafı, bu film German’ın
dördüncü uzun metrajlı çalışmasıydı.) Daha sonra, 1998 yılında, New York Film
Festivali’nde de Hrustalyov gösterime girdi. (Her iki film de The New York Times
eleştirmenlerinin hışmına uğradı.) Ama günümüzde, en iddialı sanatsal film
izleyicisinin bile, German’ın bir filmini izlemiş olmasını bırakın, yönetmenin
adını dahi duymuşluğu yoktur. İşte bu retrospektifin amacı, bu ikilemi az da olsa
gidermeye çalışmaktır.
▪▪German 1938’de Leningrad’da Sovyetler’in kültürel eliti sayılacak bir ailede
dünyaya geldi. Babası Yuri German, akşam yemeklerinde Stalin ve Gorki’yle aynı
masayı paylaşan bir yazar, oyun yazarı, muhabir ve senaristti. Bu babanın yazıları
bazen doğrudan doğruya, bazen de dolaylı yollardan, oğlunun çektiği filmlere
mutlaka yansıdı. Oğul German hem tiyatro, hem de sinema okudu. Sinema
okurken, Hamlet ve Kral Lear’ın son derece usta işi sinema uyarlamalarına imza
atan büyük sinemacı Grigory Kozintsev’den el aldı. Daha sonra, Sovyetler’in o
zamanlar müthiş zengin olan stüdyo sisteminde her işe koşarak çalışmaya başladı.
▪▪Ancak, daha ilk günden German’ın, bu tıkır tıkır işleyen makinenin içinde sivrilik
yapacağı belliydi. Yedinci Uydu adlı yapıtının hak sahipliği konusunda yönetmen
Grigori Aronov ile sürtüşmeye başladı. Yetmezmiş gibi, bir sonraki başyapıtı
Kahraman mı, Hain mi?’de devlet yetkilileriyle öylesine ters düştü ki, film sonraki
on beş yıl boyunca baskılandı.
▪▪Her ne kadar German (senaryoları ortaklaşa yazdığı eşi Svetlana Karmalita
ile) o yıllardan bugüne çalışmalarını sürdürmüş olsa da, niyetlendiği projelerin
yapımı hep uzun süre ertelenmek zorunda kaldı. Buna bazen bütçenin çökmesi
(Hrustalyov’da bu olmuştu), bazen de Sovyetler Birliği’nin çökmesi neden oldu.
(German’ın Stalin rolünde Amerikalı bir oyuncuyu oynatmayı reddetmesini de
nedenler arasında saymak lazım, tabii.) Her şeye rağmen German, tıpkı kendi
yarattığı bilgiç ama savaş yorgunu kahramanlar gibi, yılmadı ve sonuçta, modern
sinema bağlamında dünyanın en insani ve sinemasal açıdan en zengin yapıtlarını
ortaya koydu. Bu usta yönetmen, yapım süreci on yıllardır süren altıncı filmini
(Arkady ve Boris Sturgatsky kardeşlerin Tanrı Olmak Zor İş adlı bilimkurgu
romanının sinema uyarlaması) tamamlamak üzereyken hayata veda etti.
German’ın tüm filmlerini izleyicilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
– Alla Verlotsky (Seagull Films)
▪▪Bu retrospektif, Seagull Films ve Lincoln Center Film Derneği ile Lenfilm Studio
işbirliğiyle derlenmiştir.
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▪▪In this age of Netflix, streaming video and burn-on-demand DVDs, it can be
all too tempting–comforting, even–to think that there is no more cinematic terra
incognita left to be discovered, that all of the treasures of world moviemaking are
simply lying in wait for us to dial up in our living rooms. And yet there is the case
of Aleksei Guerman, who is indisputably one of the greatest filmmakers alive in
the world today, but whose work has, until now, been nearly impossible to see,
little distributed outside of his native Russia (with the exception of the French
co-production Khrustalyov, My Car!) and wholly unavailable on any home video
format in the English-speaking world.
▪▪To be fair, Guerman’s films–five features to date, all shot in stunning blackand-white and staged in complex, obsessively detailed tracking shots that rank
with the best of Scorsese and De Palma–have long been championed by a small
but enthusiastic cult of admirers, including the programmers of the Film Society
of Lincoln Center, who selected My Friend Ivan Lapshin for the 1987 edition of
New Directors/New Films (somewhat ironically, in that it was already Guerman’s
fourth feature) and Khrustalyov for the 1998 New York Film Festival. (Both were
savaged by their respective reviewers for The New York Times.) But today, even
the savvy art-film goer is unlikely to have heard of Guerman, let alone seen any of
his work–a dilemma for which this retrospective represents one small corrective.
▪▪Guerman was born in 1938 in Leningrad into something like Soviet cultural
royalty: the son of author, playwright, reporter and screenwriter Yuri Guerman,
a man who dined with Stalin and Gorky and whose writing would directly or
indirectly inform many of his son’s films. The younger Guerman also studied
both theater and film, the latter under the great Grigory Kozintsev (known for his
masterful film versions of Hamlet and King Lear) and began as an apprentice in
the then-prosperous Soviet studio system.
▪▪But almost from the start, Guerman proved to be a troublesome cog in that
well-oiled machine, clashing with co-director Grigori Aronov over authorship
of The Seventh Companion and running so afoul of the authorities on his next
picture, the masterpiece Trial on the Road, that the film was suppressed for the
next 15 years.
▪▪Though Guerman–together with his wife and regular screenwriting partner
Svetlana Karmalita–has continued to work in the decades since, his projects have
been subject to variously long production delays, owing to everything from the
collapse of funding (in the case of Khrustalyov) to the collapse of the Soviet Union.
(Well, that and Guerman’s refusal to cast an American movie star as Stalin.)
Yet Guerman has, rather like one of his own wizened, war-weary protagonists,
soldiered forth, creating one of the most profoundly human and richly cinematic
bodies of work in modern movies. As he neared the completion of work on his
decades-in-the-making sixth feature, an adaptation of the brothers Arkady and
Boris Sturgatsky’s sci-fi novel Hard to Be a God, unfortunately he passed away.
We are delighted to present the complete retrospective of Guerman’s work.
– Alla Verlotsky (Seagull Films)
▪▪The series was co-originated by Seagull Films and the Film Society of Lincoln
Center, with the assistance of Lenfilm Studio.
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▪▪This uncompromising war movie
was banned for 15 years. Finding
himself a POW during WWII, Lazarev,
an apparently German soldier tries to
convince his Russian captors that he
is actually one of them, a sergeant in
the Russian army forced by the Nazis
to serve in the enemy ranks. After

yedinci uydu
SEDMOY SPUTNIK
THE SEVENTH COMPANION
10pe.th. 11cu.fr. 12ct.sa.
f
a2
a2
11.00
21.30
11.00
sscb ussr / 1967 / 35 mm / Siyah-Beyaz
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a sympathetic officer prevents him
being shot, Lazarev proves himself
a hero on the battlefield despite the
constant attempts of Major Petushkov
to undercut his character. Filmed in
gritty black and white, Trial stands as an
especially auspicious directorial debut.

B&W / 89’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: aleksey guerman,
grıgorı aronov
Senaryo Screenplay: edgar dubrovsky,
yurı klepıkov Görüntü Yön. Director of

devrimden sonra, Adamov’un evi
bayağı kalabalık bir komüne dönmüştür.
Gidecek başka yer bulamayan bu asker,
tekrar cepheye dönmek için büyük bir
mücadeleye girişir.

savaşsız yirmi gün
DVADTSAT DNEY BEZ VOYNY
TWENTY DAYS WITHOUT WAR
8sa.tu.
f
11.00

9ça.we. 10pe.th.
a2
a2
21.30
11.00

Photography: eduard rozovsky Müzik
Music: ısaac shvarts Oyuncular Cast: andreı
popov, aleksandr anısımov, georgıy shtıl,
pyotr chernov, vladımır osenev, sofıya
gıatsıntova Yapım Production Co.: lenfılm
studıo Kaynak Print Source: seagull fılms

▪▪Yedinci Uydu, savaş denen saçmalığın

içine düşen halkın son derece insani
duygularını işlediği özel bir film. Boris
Lavrenev’in kısa romanından esinlenerek
beyazperdeye aktarılan film, iç savaş
sırasında Rusya’yı kasıp kavuran “Kızıl
Terör” olaylarıyla açılıyor. Çar yanlılarıyla
beraber tutuklanan Tümgeneral Adamov
affedilir ve salıverilir. Gelgelelim,

▪▪The Seventh Companion is a profoundly
humane view of ordinary men and
women caught up in the absurdities of
wartime. Based on the novella by Boris
Lavrenev, the film unfolds during the
“Red Terror” campaign that swept across
Russia during the Civil War. Having
been arrested with other Tsarists, Maj.
Gen. Adamov is cleared of crimes and
released. But in the post-revolutionary
world, Adamov’s apartment has been
turned into a crowded commune and,
with nowhere else to turn, the soldier
begins a campaign to return to the
battlefield.

kahraman mı, hain mi?
PROVERKA NA DOROGAKH
TRIAL ON THE ROAD
9ça.we. 10pe.th. 11cu.fr.
f
a2
a2
11.00
21.30
11.00

ssbc ussr / 1976 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 101’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: aleksey guerman
Senaryo Screenplay: konstantın sımonov
Görüntü Yön. Director of Photography: valerı
fedosov Kurgu Editing: y. makhankova
Müzik Music: vıktor lavrov Oyuncular Cast:

süre içinde Lopatin âşık olur, ama onca
gürültü patırtı içinde bu aşk dünyanın
ahvaline karşı sönük bir protesto gibi kalır.
Yönetmen German, Lopatin rolü için,
ünlü bir sirk palyaçosu olan Yuri Nikulin’i
seçmiş.

aleksey petrenko, lyudmıla gurchenko,
angelına stepanova, yekaterına vasılyeva,

▪▪Returning again and again in his

nıkolay grınko Yapım Production Co.:

films to the scene of his father’s youth,

lenfılm studıo Kaynak Print Source: lenfılm Aleksei Guerman in Twenty Days

Without War, brings to the screen an
adaptation of Konstantin Simonov’s
story Lopatin’s Notes. A weathered
▪▪Filmlerinde sık sık babasının gençlik
military reporter, Lopatin is given twenty
günlerini ziyaret eden Aleksey German
days leave to recuperate in Tashkent;
bu filminde, Konstantin Simonov’un
Lopatin’in Notları adlı öyküsünü sinemaya yet the war is everywhere around him.
uyarladı. Çalışmaktan bitkin düşen savaş A love story emerges, but it seems little
more than a faint protest in such a
muhabiri Lopatin’e Taşkent’e gidip
world. For Lopatin, Guerman has cast a
kendini toparlaması için yirmi gün izin
famous circus clown, Yuri Nikulin.
verilir; ancak, savaş her yeri sarmıştır. Bu
studıo

sscb ussr / 1971 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 96’ / Rusça; İngilizce, Türkçe

arkadaşım ivan lapşin

altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: aleksey guerman
Senaryo Screenplay: yurı german, eduard
volodarsky Görüntü Yön. Director of
Photography: b. aleksandrovsky, lev
kolganov, yakov sklyansky Kurgu Editing:
anna babushkına Müzik Music: ısaac
shvarts Oyuncular Cast: rolan bykov,
anatolıy solonıtsyn, vladımır zamanskıy,
oleg borısov, fyodor odınokov, anda
zaıce Yapım Production Co.: lenfılm studıo
Kaynak Print Source: seagull fılms

▪▪Hiç tavizsiz bu savaş filmi, on beş

yıl boyunca yasaklı kaldı. Görünüşte

bir Alman askeri olan Lazarev, İkinci
Dünya Savaşı’nda esir düşer ve Rusları,
aslında kendisinin de Rus ordusunun
bir çavuşu olduğuna ama Nazilerin
zoruyla düşman saflarında savaşmaya
mecbur kaldığına ikna etmeye çalışır.
Halinden anlayan bir subay sayesinde
de oracıkta infaz edilmekten kıl payı
kurtulur. Lazarev o andan itibaren, Binbaşı
Petuşkov’un yarattığı engellemelerine
rağmen, cephede bir kahraman olacaktır.
Yalın siyah-beyaz formatta çekilen film,
yönetmenin gelecekte ne kadar başarılı
olacağını çok önceden ilan eden bir ilk
yönetmenlik denemesi.

MOY DRUG IVAN LAPSHIN
MY FRIEND IVAN LAPSHIN
7pt.mo.
f
11.00

8sa.tu.
a2
21.30

9ça.we.
a2
11.00

sscb ussr / 1984 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 100’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
boltnev, nına ruslanova, andrey mıronov,
Yönetmen Director: aleksey guerman

alekseı zharkov, zınaıda adamovıch Yapım

Senaryo Screenplay: yurı german, eduard

Production Co.: lenfılm studıo Dünya

volodarsky Görüntü Yön. Director of

Hakları World Sales: lenfılm studıo Kaynak

Photography: valerı fedosov Kurgu Editing:

Print Source: kıno lorber fılms

leda semyonova Müzik Music: arkadı
gagulashvılı Oyuncular Cast: andreı

▪▪ 1986 locarno ernezst artarıa ödülü award
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▪▪Aleksey German’ın babası Yuri
German’ın yazdığı çok sevilen kısa
öykülerden sinemaya aktarılan bu komedi,
1937 yılında Rusya’da gözlerden ırak,
yoksul bir köyde geçiyor. Öyküyü anlatan
çocuk, beş adamla birlikte bir komünde
yaşıyor. Bu adamlardan biri de ünlü polis
müfettişi Lapşin. Müfettiş, suçluların
korkulu rüyası, ancak mesele aşka gelince
şans yüzüne hiç gülmüyor. 1989 yılında
Sovyet eleştirmenler tarafından tüm
zamanların en iyi Sovyet filmi seçilen
German’a bu üçüncü filmi, “Tarkovski’den
bu yana Sovyet sinemasının gördüğü en
radikal güç” gibi övgüler getirdi.

▪▪Based on popular short stories
written by Aleksei Guerman’s father
Yuri Guerman, this gentle comedy
is set in a remote and impoverished
Russian village in 1937. The boy who
narrates the story lives in a communal
house with five men, one of them
being the legendary police investigator
Lapshin –fearlessly pursuing criminals
yet farcically unlucky in his love life.
Named the best Soviet film of all time
by Soviet critics in 1989, Guerman
with his third film was lauded as “like
the most radical force in Soviet cinema
since Tarkovsky.”
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tanrı olmak zor iş
TRYDNO BYT BOGOM
HARD TO BE A GOD
5ct.sa.
a
16.00

9ça.we. 18cu.fr.
r
nc
16.00
16.00

rusya russıa / 2013 / DCP / Siyah-Beyaz
B&W / 170’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: aleksey guerman
Senaryo Screenplay: svetlana karmalıta,
aleksey german Görüntü Yön. Director of
Photography: vladımır ılyın, yurı klımenko

yaşadığı Arkanar gezegeninde geçiyor.
Dünya’dan bir elçi, insani fikirleri yaymak
amacıyla Arkanar’a gidiyor. Aleksey
German bu son filminde Tanrı ile insan
arasındaki hiyerarşiye bir bakış atıyor.

Kurgu Editing: ırına gorokhovskaya, marıa

hrustalyov, arabamı getir!
KHRUSTALYOV, MASHINU!
KHRUSTALYOV, MY CAR!
6pz.su.
nc
11.00

7pt.mo.
a2
21.30

8sa.tu.
a2
11.00

amosova Müzik Music: v. lebedev Oyuncular
yurıy tsurılo, evgenıy gerchakov, natalıa
moteva, dmıtrıy vladımırov Yapımcı
Producer: vıktor ızvekov, rushan nasıbulın
Yapım Production Co.: studıo sever, russıa
1 tv channel Dünya Hakları World Sales:

sscb, fransa ussr, france / 1998 /

caprıccı fılms

35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 137’ / Rusça;
İngilizce, Türkçe altyazılı Russian; English,

yapılan operasyonda Gulag’a sürülen, Kızıl
Turkish s.t.
Ordu generallerinden ve aynı zamanda
ünlü bir beyin cerrahı olan Yuri Glinşi’nin
Yönetmen Director: aleksey guerman
öyküsünü anlatıyor. Yönetmen German,
Senaryo Screenplay: aleksey guerman,
svetlana karmalıta, josep brodsky Görüntü insanı kahreden, hiçbir kanaatin asla
değişmediği o acı günlerin gergin havasını
Yön. Director of Photography: vladımır
yaratmak için, oldukça keskin görsel ve
ılyın Kurgu Editing: ırına gorokhovskaya
Müzik Music: andreı petrov Oyuncular Cast: duysal etkiler yaratmış.
yurıy tsurılo, nına ruslanova, mıkhaıl

▪▪A visually stunning, wildly
provocative fever-dream of a film, this is
medvedev, guy sélıgmann Yapım Production a searing meditation on the crazed final
days of Stalin’s regime. Taking off from
Co.: canal+, cnc, goskıno, lenfılm,
the infamous “Doctor’s Plot,” Guerman
vgtrk Dünya Hakları World Sales: pyramıde
tells the story of Yuri Glinshi, a Red
ınternatıonal
Army general as well as a famous brain
surgeon, who is sent to the Gulag after
▪▪Görsel anlamda çarpıcı ve son derece
kışkırtıcı bir karabasan bu. Stalin rejiminin an anti-Semitic purge. Guerman creates
a consistently amazing visual and aural
akıl tutulmasına uğramış son günlerini
rendition of the charged atmosphere of
dehşet içinde anan bir film. Utanç verici
those sad times, in which no point of
“Doktorlar Davası”ndan yola çıkan
German, Yahudileri tasfiye etmek amacıyla view is ever fixed.
dementyev, aleksandr bashırov Yapımcı
Producer: aleksandr golutva, armen

▪▪Strongly anticipated since 1989

Cast: leonıd yarmolnık, aleksandr chutko, when Boris and Arkady Strugatsky’s

▪▪Boris ve Arkady Strugatsky’nin
1964 tarihli kült romanının 1989’da
yazarların izni olmadan ilk kez sinemaya
uyarlanışından bu yana merakla beklenen
Tanrı Olmak Zor İş, ne yazık ki ancak
yaratıcısı Aleksey German’ın ölümünden
sonra tamamlanabildi ve prömiyerini 2013
Roma Film Festivali’nde yaptı. Stalker’a da
ilham kaynağı olan Strugatsky kardeşler
de filmin bu yetkin uyarlamasını görecek
kadar yaşayamadı. Hikâye, ortaçağdaymış
gibi yaşayan ve pagan bir tanrının sözde
oğlu tarafından yönetilen insanların

1964 cult novel was first adapted to
screen without the authors’ consent,
Hard to be A God was unfortunately
completed only after the death of its
creator, Aleksei Guerman, to premier
at the Rome Film Festival in 2013. The
Strugatsky brothers (who also had
inspired Stalker) neither could live to
see the release of the film, which is
set on Arkanar, a planet inhabited by
human beings who live like they are
in the Middle Ages, and dominated
by the supposed son of a pagan god.
A messenger from Earth arrives in
Arkanar to introduce humanitarian
ideas. Alexei Guerman, in his final film,
looks into the hierarchy of God and
man.

mk2-40. yıl
mk2-40th annıversary

Theo Angelopoulos, Michael Haneke,
Fatih Akın gibi saygın yönetmenlerle çalışan
yönetmen ve yapımcı Marin Karmitz,
1974’te kurduğu MK2 yapım ve dağıtım
şirketiyle Fransa’nın en önemli bağımsız
sinema öncülerinden sayılıyor. Bünyesinde
altmışı aşkın sinema salonu da barındıran
MK2, bugüne dek yapımını üstlendiği
yüzden fazla film ve kazandığı yüzden fazla
uluslararası ödülle dünya film endüstrisine
de büyük katkılar sağladı. Şirketin 40. yılına
adanan bu özel bölümde, daha önce festival
kapsamında gösterilmemiş MK2 filmleri
izleyiciyle buluşacak. Sinema kariyerinin 40.
yılını tamamlayan Marin Karmitz de Sinema
Onur Ödülü’nü almak üzere festivalin konuğu
olacak.
Director and producer Marin Karmitz, who
has collaborated with esteemed directors
such as Theo Angelopoulos, Michael
Haneke, and Fatih Akın, is considered to be
one of the leading figures of independent
film with his production and distribution
company MK2, which he founded in
1974. With more than 100 films it has
produced, more than 100 international
awards to its credit, and its 60 screening
halls, MK2 has contributed immensely to
world cinema. The festival, on the occasion
of the 40th year of the establishment of
MK2, will screen a selection of films that
have not been shown at its earlier editions.
Celebrating his 40th career year, Marin
Karmitz will join us to receive the Cinema
Honorary Award of the festival.
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alıcı siyasi gerilim filmi “hükümet üzre
Fransız usulü bir deneme” olarak da tarif
edilebilir.

likely to tarnish his reputation, The
President employs the secret service.
But the harder he attempts at escaping
his past, the further escalates the crisis,
▪▪The President of the French Republic and his descent hastens. This brilliant
is informed after a number of years
political suspense with a touch of black
comedy is also described as “a French
of the existence of a son born from an
extramarital relationship with a former essay on power.”
mistress. To cover up any kind of proof

laurence anyways
8sa.tu.
a
16.00

13pz.su. 15sa.tu.
nc
r
16.00
16.00

kanada, fransa canada, france / 2012
DCP / Renkli Colour / 169’ / Fransızca;
Türkçe altyazılı French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: xavıer dolan
Senaryo Screenplay: xavıer dolan Görüntü
Yön. Director of Photography: yves bélanger
Kurgu Editing: xavıer dolan Oyuncular
Cast: melvıl poupaud, suzanne clément,
nathalıe baye Yapımcı Producer: lyse
lafontaıne, nathanël karmıtz, charles

Clément) yanlış bedende doğduğunu
açıkladığında, inanılmaz zorluklara yıllar
boyunca birlikte göğüs gerecek bir ikiliye
dönüşüyorlar. Dolan’ın sinemasında
olgunlaşma dönemine işaret eden bu
melodram, 3 saate yakın süresine rağmen
seyirciyi asla avucunun içinden bırakmıyor.

30 yaşında ölmek
MOURIR À 30 ANS
HALF A LIFE
7pt.mo.
a3
19.00

8sa.tu.
nc
16.00

10pe.th.
a2
19.00

fransa france / 1982 / DigiBeta / Renkli

gılıbert Yapım Production Co.: lyla fılms
ınc., mk2 Dünya Hakları World Sales: mk2

▪▪Laurence Anyways, directed by Xavier

& Siyah-Beyaz Colour and B&W / 95’ /

Türkiye Hakları Turkish Rights: kurmaca film

Dolan whose latest film Tom at the
Farm competes at this year’s Festival,
is a unique love story that spans 10
years. The film starts in the ‘80s, and
stars Melvil Poupaud as the writer and
literature teacher Laurence who wants
to have a sex reassignment operation.
After he tells his girlfriend Fred–
Suzanne Clément giving an amazing
performance–that he was born in the
wrong body, they become a duo who
will weather incredible hardships over
the years. Despite its 3 hour running
time, this melodrama, which marks the
mature period of Dolan’s cinema, grabs
hold of the audience and never lets go.

Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı French;

▪▪ 2012 cannes eşcinsel palmiye, en iyi film–
belirli bir bakış queer palm, best fılm–un
certaın regard

▪▪ 2012 toronto en iyi kanada filmi best
canadıan feature

▪▪Bu yıl Tom Çiftlikte ile festivalin
Uluslararası Yarışması’nda yer alan
Xavier Dolan’ın bir önceki filmi Laurence
Anyways 10 yıla yayılan benzersiz bir aşk
öyküsü. 80’lerde başlayan filmde, Melvil
Poupaud ameliyatla kadın olmak isteyen
yazar ve edebiyat öğretmeni Laurence’i
canlandırıyor. Kız arkadaşı Fred’e (müthiş
bir performans sergileyen Suzanne

zevk uğruna
LE BON PLAISIR
7pt.mo.
nc
11.00

10pe.th.
a3
19.00

fransa france / 1984 / 35 mm / Renkli
Colour / 108’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.
▪▪Günün birinde Fransız
Cumhurbaşkanı’nın kulağına, eski bir
metresinden gayrimeşru bir oğlu olduğu
Yön. Director of Photography: jean penzer
haberi gelir. Şanına leke sürülmesin
Kurgu Editing: genevıève wındıng Müzik
diye her türlü kanıtı ortadan kaldırmaya
Music: georges delerue Oyuncular Cast:
karar veren Cumhurbaşkanı gizli servisi
catherıne deneuve, mıchel serrault,
işin içine sokar. Lakin, geçmişinden ne
jean-louıs trıntıgnant, mıchel auclaır,
hıppolyte gırardot Yapımcı Producer: marın kadar kaçmaya çalışsa da kriz gitgide
büyür ve beyefendinin düşüşü hızlanır.
karmıtz Yapım Production Co.: mk2 Dünya
İçinde kara komedi de barındıran bu göz
Hakları World Sales: mk2
Yönetmen Director: francıs gırod

Senaryo Screenplay: francıs gırod Görüntü

199

Komünist Gençlik hareketine bağlı
Öğrenci Eylem Komitesi’ni kurmuş,
komite 1968 olaylarında barikatların
Yönetmen Director: romaın goupıl
Senaryo Screenplay: romaın goupıl Görüntü hemen arkasında yerini almıştı. Bununla
beraber, sonraki yıllarda yaşanan hayal
Yön. Director of Photography: jean-césar
kırıklığı Recanati’nin trajik sonunu
chıabaut, sophıe goupıl, renan pollès
Kurgu Editing: françoıse prenant Oyuncular hazırladı. Recanati 1978 yılında, henüz
otuz yaşındayken kendi canına kıydı.
Cast: alaın bureau, pıerre goupıl, romaın
English, Turkish s.t.

goupıl, sophıe goupıl, jacques kébadıan,
maurıce najman Yapımcı Producer: marın
karmıtz Yapım Production Co.: mk2 Dünya
Hakları World Sales: mk2

▪▪ 1982 Cannes Altın Kamera, Gençlik Ödülü
camera d’or, award of the youth

▪▪ 1982 César En İyi İlk film best debut
▪▪Romain Goupil’in bu ilk yönetmenlik
denemesi, 1968’de Paris’te yaşanan
öğrenci ayaklanmasının militan lideri
ve yönetmenin yakın arkadaşı Michel
Recanati’nin yaşamını konu edinen bir
belgesel anı filmi. Vietnam Savaşı’nın
ardından Recanati ve Goupil, Devrimci

▪▪The first film Romain Goupil directed
is a biographical documentary and
film-memoir about his friend Michel
Recanati, a militant leader during the
May 1968 riots in Paris. Following the
Vietnam War, Recanati and Goupil
had established the Students’ Action
Committee, a group attached to the
Revolutionary Communist Youth,
which stood at the barricades during
the incidents in 1968. However the
disillusionments in the following years
would lead Recanati to his tragic end,
and he would commit suicide in 1978,
at the age of 30.
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to Yasujiro Ozu, the legendary Japanese
director, whose style has been an
influence on Kiarostami’s work. “This
is my tribute to Yasujiro Ozu,” says
Kiarostami, “Ozu’s cinema is a kindly

claıre dolan
6pz.su.
a3
16.00

9ça.we. 11cu.fr.
nc
a2
16.00
19.00

abd, fransa usa, france / 1998 / 35 mm

NUN VA GOLDOON
A MOMENT OF INNOCENCE

Türkçe ve Fransızca altyazılı English,
French; Turkish, French s.t.

ümidiyle yeni bir ilişkiye başlar. Ama
hayatını yoluna koymak için seçtiği adam
Senaryo Screenplay: lodge kerrıgan Görüntü belli ki doğru insan değildir. Beraberce sil
baştan başlamakta zorlandıklarında Claire
Yön. Director of Photography: teodoro
anlayacaktır ki bu dünyada kimseden
manıacı Kurgu Editing: krıstına boden
kimseye hayır yok.
Müzik Music: ahrın mıshan, sımon fısher
Yönetmen Director: lodge kerrıgan

▪▪Vying for the Palm d’or at Cannes in

1998, indie auteur Lodge Kerrigan’s
bittersweet film tells an urban love
story that breaks through basic
Production Co.: mk2, serene fılms Dünya
human instincts, and follows Claire,
Hakları World Sales: mk2
an Irish immigrant in her late 30’s
▪▪Amerikalı bağımsız senarist/yönetmen working as a prostitute in Manhattan.
As she tries to extricate herself from
Lodge Kerrigan’ın 1998’de Cannes’da
Altın Palmiye için yarışan bu acı tatlı filmi, her life by working as a call-girl, she
insanoğlunun en temel güdülerinden yola begins a relationship with a troubled
man, who agrees to begin a new
çıkarak kentsel bir aşk hikâyesi anlatıyor.
life together. But as change presses
Filmin asıl kahramanı, kırkına merdiven
harder, Claire finds that she has only
dayamış, Manhattan’da fahişelik yapan
herself to rely on.
İrlanda göçmeni Claire, telekız olarak
sürdürdüğü bu yaşamdan kurtulmak
husted, murıel maıda, madıson arnold
Yapımcı Producer: ann ruark Yapım

FIVE
11cu.fr. 14pt.mo.
a3
a2
16.00
13.30

iran, japonya, fransa ıran, japan, france

kıarostamı Kurgu Editing: abbas kıarostamı
Yapımcı Producer: marın karmıtz Yapım
Production Co.: mk2 Dünya Hakları World
Sales: mk2

▪▪Her biri on altı dakika uzunluğunda

beş kesintisiz birli çekimden oluşan Beş
İspanya’nın Gijón kentinde çekilmiş. İranlı
saygın yönetmen Abbas Kiarostami’nin
imzasını taşıyan Beş, efsanevi Japon
yönetmen Yasujiro Ozu’ya bir saygı

iran, fransa ıran, france / 1996 / DCP
Renkli Colour / 78’ / Farsça; İngilizce,
Türkçe altyazılı Persian; English,

sonra, Makhmalbaf ünlü bir yönetmen
olduğunda, özür dilemek için yaraladığı
polisi bulmaya karar verir. Biyografi,
Yönetmen Director: mohsen makhmalbaf
belgesel ve kurmacayı bir araya getiren
Senaryo Screenplay: mohsen makhmalbaf
ve bütün oyuncuların kendilerini
Görüntü Yön. Director of Photography:
oynadıkları film, İran’da yasaklanmış, fakat
mahmoud kaları Kurgu Editing: mohsen
makhmalbaf Müzik Music: madjıd entezamı yurtdışında büyük övgüler almıştı.
Oyuncular Cast: mırhadı tayebı, mohsen
makhmalbaf, alı bakhsı, ammar taftı,
maryam mohamadamını Yapımcı Producer:
abolfazl alagheband Yapım Production
Co.: mk2 Dünya Hakları World Sales: fılms
dıstrıbutıon

▪▪ 1996 locarno özel mansiyon specıal
mentıon

▪▪The film is a semi-autobiographical
account of Makhmalbaf’s experience in
the 1970s, as a 17-year-old, he stabbed a
policeman at a protest rally against the
Shah, and was jailed. Two decades later,
after he becomes a celebrated director,
Makhmalbaf made the decision to track
down the policeman whom he had
injured in an attempt to make amends.
Combining biography, documentary
and fiction, and where all actors play
themselves, A Moment of Innocence was
banned in Iran but received critical
acclaim internationally.

TERMINUS PARADIS
NEXT STOP PARADISE

Konuşmasız No dialogue

Görüntü Yön. Director of Photography: abbas

13pz.su.
a2
16.00

son durak cennet

2003 / DigiBeta / Renkli Colour / 75’ /

Senaryo Screenplay: abbas kıarostamı

7pt.mo.
a2
13.30

▪▪Bu film, Mohsen Makhmalbaf’ın
1970’lerde henüz 17 yaşındayken Şah
karşıtı bir gösteride bir polisi bıçaklayıp
hapse girmesini anlatan yarı biyografik
bir film. Bu olaydan yirmi kadar yıl

beş

Yönetmen Director: abbas kıarostamı

6pz.su.
a3
13.30

Turkish s.t.

turner Oyuncular Cast: katrın cartlıdge,

6pz.su.
a2
19.00

cinema. He values interactions, natural
relationships, the natural human in all
his films. His long shots are everlasting
and respectful.”

bir masumiyet anı

Renkli Colour / 95’ / İngilizce, Fransızca;

vıncent d’onofrıo, colm meaney, patrıck
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duruşu niteliğinde. Ozu’nun tarzından
son derece etkilendiğini her fırsatta dile
getiren Kiarostami, film için şöyle diyor:
“Bu filmle Yasujiro Ozu’ya saygılarımı
sunuyorum. Ozu’nun sineması içtendir.
Ozu tüm filmlerinde etkileşime değer
verir; doğal ilişkileri, doğal insanı baştacı
eder. Onun plan sekansları saygı doludur
ve hep baki kalacaktır.”
▪▪Consisting of five long, single shots,
each 16 minutes long and shot in
Gijón, Spain, acclaimed Iranian director
Abbas Kiarostami’s Five is an homage

6pz.su.
a3
19.00

10pe.th. 11cu.fr.
nc
a3
16.00
19.00

fransa, romanya, italya france, romanıa,
ıtaly / 1998 / 35 mm / Renkli Colour /
99’ / Romence; İngilizce, Türkçe altyazılı
Romanian; English, Turkish s.t.

costel cascaval, dorına chırıac, gheorghe
vısu, vıctor rebengıuc, razvan vasılescu,

Yönetmen Director: lucıan pıntılıe

gabrıel spahıu Yapımcı Producer: marın

Senaryo Screenplay: radu aldulescu,

karmıtz Yapım Production Co.: mk2 Dünya

lucıan pıntılıe, rasvan popescu Görüntü

Hakları World Sales: mk2

Yön. Director of Photography: calın ghıbu,
sılvıu stavıla Kurgu Editing: claudıne

▪▪ 1998 venedik venıce özel jüri ödülü

bouché, vıctorıta nae Oyuncular Cast:

specıal jury prıze
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▪▪Rumen yönetmen Lucian Pintilie’nin
çektiği bu dram, Budapeşte’nin dışında
başlıyor. Domuz çobanı Mitou bir
gün sonra, iki yıllığına askere gidecek.
Garson kız Norica votka içme yarışında
ona katılıyor ve haliyle, ikisi Mitou’nun
evinde soluğu alıyor. Halbuki Norica
aslında başka biriyle nişanlı. O günlerde
zaten ailesine de dargın olan Mitou’nun
karşısına çıkan ilk yetkiliyle dalaşması çok
da şaşırtıcı değil. Evrensel bir trajediye
ayna tutan bu filmde, Çavuşesku’nun
baskısı altında inleyen Romanya’da halkın
nasıl boş şatafat ve iler tutar yanı olmayan
hayaller peşinde koştuğunu göreceksiniz.

▪▪Romanian director Lucian Pintilie’s
drama opens on the outskirts of
Budapest. Pig herder Mitou is to
begin two years of military service
the next day. Waitress Norica joins
him in a vodka-drinking contest, and
eventually she accompanies Mitou to
his apartment, although she is engaged.
Resentful of his family, Mitou is ready
for a final showdown with authority
figures. Ceausescu’s oppressive
Romania is portrayed with a craving for
empty luxury and hopeless illusions in
this universal tragedy.

kaos
5ct.sa.
a2
21.30

7pt.mo.
nc
21.30

10pe.th.
a3
21.30

italya, fransa ıtaly, france / 1984 / 35
mm / Renkli Colour / 188’ / İtalyanca;
İngilizce, Türkçe altyazılı Italian; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: paolo tavıanı,
vıttorıo tavıanı
Senaryo Screenplay: paolo tavıanı, vıttorıo
tavıanı, tonıno guerra Görüntü Yön.
Director of Photography: gıuseppe lancı
Kurgu Editing: roberto perpıgnanı Müzik
Music: nıcola pıovanı Oyuncular Cast:
margarıta lozano, orazıo torrısı, carlo
cartıer, bıagıo barone, laura mollıca,

Taviani, senaryoyu iki yıl önce hayata veda
eden Tonino Guerra ile yazmışlardı).
Bir grup köylünün bir kargaya yaptıkları
zulümle başlayan film, onların elinden
kurtulan kuşun birbirine bağladığı dört
hikâye ve bir sonsözden oluşur. Bu
hikâyeler, gerçek ve doğaüstü arasında
gidip gelirken, tüm zaafları ve yaşama
sevinciyle insanoğlunun benzersiz bir
portresine dönüşürler.

salvatore rossı Yapımcı Producer: gıulıanı
g. de negrı Yapım Production Co.: mk2,
raı uno radıotelevısıone, fılmtre Dünya
Hakları World Sales: mk2 Kaynak Print
Source: raı

▪▪ 1985 david di donatello en iyi film, en iyi
senaryo best fılm, best screenplay

▪▪Çoğu eleştirmenin Taviani Kardeşlerin
başyapıtlarından biri olarak nitelemekle
kalmayıp, aynı zamanda sinema tarihinin
en iyi filmleri arasında da andıkları Kaos,
Luigi Pirandello’nun öykülerinden
yapılmış bir uyarlama (Paolo ve Vittorio

▪▪Hailed by many critics as one of the
masterpieces of Taviani brothers and
in film history, Kaos is an adaption
from Luigi Pirandello’s stories (Paolo
and Vittorio Taviani had written the
script with Tonino Guerra who passed
away in 2102). The film, which starts
with the cruel treatment of a crow in
the hands of a group of villagers, is
comprised of an epilogue and four
stories connected by the surviving crow.
As these stories navigate between the
reality and supernatural, they become
an incomparable portrait of mankind.

aslı gibidir
certıfıed copy

Sinema tarihinde yer etmiş, kayıp, yıpranmış
ya da yıllanmış klasikler beyazperde ve
izleyiciyle yıllar sonra yeniden buluşuyor.
Restored or unearthed, lost or worn classics
of world cinema will once again meet their
audiences years later.
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kuzen jules
LE COUSIN JULES
COUSIN JULES
6pz.su.
a3
11.00

11cu.fr. 19ct.sa.
nc
a2
13.30
16.00

fransa france / 1973 / DCP / Renkli
Colour / 91’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.

samimiyete övgüdür... Çekimi beş yıl süren
bu filmde yönetmen Benicheti, Fransız
bir çiftin (demirci Jules Guiteaux ile karısı
Senaryo Screenplay: domınıque benıchetı
Görüntü Yön. Director of Photography: pıerre- Félicie) seksen yıldır pek değiştirmeden
sürdürdükleri yaşamlarını takıntılı bir
wıllıam glenn, paul launay Kurgu Editing:
titizlikle filme almış. Film, restore edilmiş
marıe-genevıève rıpeau Yapımcı Producer:
domınıque benıchetı Yapım Production Co.: halde kırk yıl sonra bir kez daha izleyiciyle
rythma fılm Dünya Hakları World Sales: agos festivalde buluşuyor.
Yönetmen Director: domınıque benıchetı

a-zınes llc

▪▪ 1973 locarno jüri ödülü, kiliseler birliği
mansiyon jury prıze, ecumenıc prıze mentıon

▪▪ 1973 mannheım-heıdelberg ınterfılm
ödülü prıze

▪▪“Öyle filmler vardır ki, bir türlü belli

bir sınıfa sokamazsınız. Dominique
Benicheti’nin bu filmini de bir ‘belgesel’,
‘sinema verite’ ya da ‘minimal
sinema’ sınıfına sokarsanız yaptığınız
sınıflandırma yarım kalır, çünkü Kuzen
Jules hem bunların hepsidir, hem de çok
ötesi.” Filmi işte bu sözlerle özetliyor
Richard Whitehall. Sinemaskop formatta
çekilen Kuzen Jules, Fransız kırsalına, sade
köy hayatının mutluluklarına ve bir ömür
boyu sürdürülen birlikteliğin ödülü olan

▪▪“Some films defiantly refuse to be
categorized–‘documentary,’ ‘cinema
verite,’ ‘minimal cinema,’ are at best
half-truths in describing a film like
Dominique Benicheti’s. It is all of these
and something more,” according to
Richard Whitehall. Cousin Jules is an
ode to the beauty of rural France, the
joys of simple daily peasant life, and the
intimacy of a lifelong relationship all
shot in rare cinemascope... Recording
over a 5-year period, director Benicheti
obsessively captures a French couple–
blacksmith Jules Guiteaux and his wife
Félicie–over their rigid routine of 80
years. The film has found its way back
into movie theatres for the first time
after 40 years to be screened following
its restoration.

▪▪The Exorcist / Şeytan’ı takip eden
Dehşetin Bedeli, günümüzde kült bir film
sayılmasına rağmen ilk gösterildiğinde
eleştirmenler tarafından pek hoş
karşılanmamıştı. Yönetmen Friedkin,
en çok sevdiği ve en zor çektiği bu filmin
yeniden gösterime girmesinin, Hz.
İsa’nın Lazar’ı diriltmesi gibi bir şey
olduğunu söylüyor. Bu gerilim filminde,
Nikaragua’daki bir petrol kuyusuyla ilgili
özel bir operasyonda görev alan dört
uluslararası suçlunun izini sürüyoruz.
Bu tekinsiz adamlar, kontrol altına
alınmayan bir yangın çıkınca, altı sandık
dolusu dinamiti balta girmemiş ormanda
kilometrelerce taşımak zorunda kalıyor.

SORCERER
5ct.sa.
a3
19.00

7pt.mo.
a2
11.00

20pz.su.
f
19.00

abd usa / 1977 / DCP / Renkli Colour /
121’ / İngilizce, İspanyolca, Fransızca,
Almanca; Türkçe altyazılı English, Spanish,
French, German; Turkish s.t.
ramon bıerı, amıdou, tangerıne dream
Yönetmen Director: wıllıam frıedkın

Yapımcı Producer: wıllıam frıedkın Yapım

Senaryo Screenplay: walon green Görüntü

Production Co.: paramount pıctures,

Yön. Director of Photography: john m.

unıversal pıctures Dünya Hakları World

stephens, dıck bush Kurgu Editing: bud

Sales: paramount pıctures Kaynak Print

smıth, robert k. lambert Müzik Music:

Source: park cırcus

tangerıne dream Oyuncular Cast: roy
scheıder, bruno cremer, francısco rabal,

▪▪ 1978 oscar en iyi ses best sound

▪▪Now regarded as a cult film, Sorcerer
was not well-received by critics when it
was first released following The Exorcist.
The re-release of Sorcerer was “a truly
Lazarus moment” for Friedkin, who
considers it his favourite, and his most
difficultly made. The suspenseful film
follows four international criminals
who work in a remote oil drilling
operation in Nicaragua. When a fire
breaks out of control, these dangerous
men are given the task of transporting
six crates of dynamite through miles of
jungle.kuzen jules

baal
5ct.sa.
a
11.00

10pe.th. 13pz.su.
r
a3
13.30
13.30

almanya germany / 1969 / DCP / SiyahBeyaz B&W / 85’ / Almanca; İngilizce,
Türkçe altyazılı German; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: volker schlöndorff
Senaryo Screenplay: volker schlöndorff
Görüntü Yön. Director of Photography:
dıetrıch lohmann Kurgu Editing: peter

izleyiciler Fassbinder’in “asılmasını ya da
kaynar yağa atılmasını” istemiş, Brecht’in
eşi ise filmin bir kez daha gösterilmesini
yasaklamıştı. Baal kırk yıl sonra bir kez
daha izleyicisiyle buluşuyor.

ettengruber Müzik Music: klaus doldınger
Oyuncular Cast: raıner werner fassbınder,
sıgı graue, margarethe von trotta,
günther neutze, mırıam spoerrı, wılhelm
grasshoff, hanna schygulla Yapım
Production Co.: hallelujah fılm Dünya
Hakları World Sales: les fılms du losange

dehşetin bedeli
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▪▪Baal, Bertolt Brecht’in 1918 yılında
henüz yirmi yaşındayken, Hanns Johst’un
şair Grabbe’yi anlattığı oyuna tepki olarak
yazdığı ilk oyununun bir uyarlamasıdır.
Hem anarşist şair Baal’i hem de kendisini
canlandıran Rainer Werner Fassbinder,
ormandan otoyola dolanıp, içki, sigara
ve kadın erkek her tür sefahatin peşinden
koşar. Ama zekâsı ve cinsel ahlakı ona
yalnızca ölümü getirir. Filmin 7 Ocak
1970’teki ilk gösteriminden sonra

▪▪An adaptation of Bertold Brecht’s
first stage play written in 1918 at the
age of 20 as his reaction to a drama
by Hanns Johst on the life of the
poet Grabbe. The late Rainer Werner
Fassbinder plays both poet and
anarchist Baal and himself, roaming
through forests and along motorways,
greedy for booze, cigarettes, women
and men. But his genius and sexual
morals only bring him death. Following
its first broadcast on 7 January 1970,
the viewers demanded Fassbinder be
“hung and thrown in boiling oil,” and
Brecht’s widow prohibited any further
screenings. The film meets its audience
again 40 years later.

POLONYA DENEYSEL
CANLANDIRMA SİNEMASI ANTOLOJİSİ
POLISH EXPERIMENTAL ANIMATION:
AN ANTHOLOGY

Polonya ve Türkiye arasındaki diplomatik
ilişkilerin başlamasının 600. yılı şerefine
festival kapsamında toplam kırk deneysel
animasyon filmden oluşan üç programlık
özel bir bölüm hazırlandı. Bu bölüme paralel
olarak Polonya canlandırma sinemasının en
yaratıcı yönetmenlerinden Mariusz Wilczyński
ve film eleştirmeni Adriana Prodeus bu konu
hakkında 12 Nisan günü bir söyleşi yapacak
ve deneysel canlandırma sineması ile görsel
sanatlar arasındaki ilişki üzerine konuşacaklar.
In celebration of the 600th anniversary of
the establishment of diplomatic relations
between Poland and Turkey, an anthology
of Polish experimental animation films
consisting of 3 programs with a total of
40 films will be screened at the Festival.
In parallel to this section, one of Polish
animation’s most creative directors, Mariusz
Wilczynski and film critic Adriana Prodeus
will hold a panel on April 12.
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▪ Polonya’da köklü bir soyut film geleneği var. Soyut sanata en yakın sinema türü
sayılan soyut film geleneğinde, filmler insanda bir ressamın elinden çıkmış izlenimi
uyandırıyor. Örnek vermek gerekirse, Mieczysław Waśkowski’nin 1958 yapımı
Somnambulicy / Uyurgezerler filmi, Natalia Wilkoszewska’nın 2003 yapımı Muka
filmi ve Olga Wroniewicz’in 2004 yapımı 1-39-C filmini sayabiliriz. Öte yandan,
beyaz perdede soyut çalışmanın farklı bir yolu daha vardır ki, bu da gerçekten var
olan nesneleri sıra dışı bir biçimde fotoğraflayarak bu nesnelerin gerçekdışı ya
da tuhaf görünmesini sağlamak. Kazimierz Urbański’nin 1980 yapımı Demony /
İblisler filmi ve Polonya’da avangart sinemanın öncüsü sayılan Stefan ve Franciszka
Themerson’ın 1944-1945 yıllarında İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı sırasında
çektikleri Oko i ucho / Göz ve Kulak filmi, saydığımız bu ikinci soyutlama yöntemine
güzel birer örnek teşkil eder. Andrzej Pawłowski’nin 1957 yapımı Kineformy
Sineformlar ve Tam i Tu / Orada Burada adlı filmlerinde, yönetmenin kendi yaptığı
bir aletin içinde çeşitli nesneler hareket ettirilmiş, onlardan süzülen ışık perdeye
yansıtılmıştır. Józef Robakowski’nin filmleri de (1971 tarihli Prostokąt dynamiczny
/ Dinamik Dikdörtgen ve Test I) kendilerine özgü, daha çok yapısal filme yakın
çalışmalardır. Natalia Wilkoszewska, Olga Wroniewicz ve Jakub Lech gibi daha
genç yönetmenlerin yakın tarihli çalışmalarına bakarak, soyut sinemanın bugün
hâlâ varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Jan Lenica ve Walerian Borowczyk’in
ilk filmleri, çekildikleri dönemde çok önemliydiler. 1957 yapımı Był sobie raz… / Bir
Zamanlar sinema tarihinde kolaj tekniğinin doğaçlama kullanıldığı ilk filmlerden
biri. 1957 yapımı Sztandar Młodych’ / Gençlik Bayrağı ise, çok satılan bir gazetenin
kısacık reklam filmi. Bu filmin asıl özelliği, bir takım soyut nesnelerin, çeşitli
buluntu görüntülerle beraber, doğrudan doğruya ham film üstüne çizilmiş olması.
▪ Deneysel sinema türlerinden bir diğeri, çeşitli fotoğrafların değiştirilmesiyle
oluşuyor. Bu türe örnek verelim: Kazimierz Bendkowski’nin 1975 yapımı Replika
filmi ve Oscar ödüllü Zbigniew Rybczyński’nin 1975 yapımı Oj! Nie mogę się
zatrzymać! / Ay, Duramıyorum! filmi. Hieronim Neumann’ın 2005 yılında çektiği
Zoopraxiscope ve Józef Piwkowski’nin 1981 yılında çektiği Pierwszy film / İlk Film’de
ise, sinema tarihinin ilk günlerinden kalma çeşitli görüntüler, farklı bir yorumla
beyaz perdeye aktarılmıştı. Kazimierz, 1965 tarihli Urbański in Słodkie rytmy / Tatlı
Ritimler adlı çalışmasında filme ısı uygulayarak, bunun ne gibi etkileri olacağını
denemişti. Rybczyński’nin 1975 yapımı Nowa książka / Yeni Kitap ve Maciej Ćwiek’in
1986 tarihli Video-Disc filmlerinde ise ekran, çok sayıda küçük ekrana bölünmüştü.
Jerzy Kucia’nın 1984 yılında çektiği Odpryski / Kırpık adlı filmde, günlük hayatta
evde yaptığımız sıradan hareketler kasvetli birer ayine dönüşmüş. Stanisław
Lenartowicz’in 1977 tarihli Portret / Portre filmiyle Andrzej Klimowski’nin 1980
tarihli Martwy cień / Ölü Gölge filmi ise, zamanın nasıl da akıp gittiğini gösteren
filmler. Bu iki filmin yanı sıra, Neumann’ın 1982 tarihli Blok filmi ve Katarzyna
Latałło’nun 1971 tarihli Sam sobie sterem / Kaderini Kendi Elime Almak filmi belli bir
geleneğe uymayan, sınıflandırması zor filmler.
▪ Bir grup film daha var ki bunlara, “animasyon karşıtı” denebilir. 1976 yapımı
Copyright by Film Polski MCMLXXVI, Yönetmen Piotr Szulkin’in kendisinin de
dediği gibi, “avangard karşıtı” bir film. Edward Sturlis’in 1964 yılında çektiği Plaża /
Plaj, Polonya’da gerçek oyuncularla animasyon karakterlerinin bir arada görüldüğü
ilk film denebilir. Julian Antonisz’in 1977 tarihli Słońce – film bez kamery / Güneş:
Kamera Olmayan Bir Film adlı çalışması, plastik damgaların doğrudan doğruya
ham film üzerine basılmasıyla yapılan ilk film. Mariusz Wilczyński’nin çizgi filmleri
ise, klasik animasyon işçiliğinin tahtını sallayan yapımlar. Bu filmlerde, görüntü
titrek de olsa, insanda düpedüz sinematik bir şiir izlenimi uyandırıyor. Aynı şeyi,
Wojciech Bąkowski’nin animasyon çalışmaları için de söyleyebiliriz. Janek Koza
kısa filmlerinde, televizyon programlarını tiye alıyor. Televizyonla dalga geçen bir
diğer yapım ise, Jerzy Kalina’nın 1979 tarihli çalışması Koło Bermudzkie / Bermuda
Tekerleği. Andrzej Warchał’ın 1979 yapımı Cinéma Vérité adlı filmi pırlanta gibi bir
siyasi taşlama. Siyaset demişken, 2007 yılında fotoğrafçı Tomek Sikora, seçimler
için 2 spot hazırladı. Czapka / Şapka ve Ciastka / Kekler adlı bu çalışmalarda özel
bir “animasyon karşıtı” teknik kullanıldı: Hareketsiz görüntüler arka arkaya dizildi.
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▪ Abstract film has a long tradition in Poland. This genre is obviously closest to
non-representational painting. Examples of such painterly films include Somnam
bulicy / Somnambulists (1958) by Mieczyslaw Waskowski, Muka (2003) by Natalia
Wilkoszewska, or 1-39-C (2004) by Olga Wroniewicz. But abstraction on the
screen can also be achieved through photographic means, using unconventional
shots that make real objects look unreal or strange. Demony / Demons (1980)
by Kazimierz Urbanski and Oko i ucho / The Eye and The Ear (1944-45), a film
made in England during World War II by Stefan and Franciszka Themerson, the
pioneers of the Polish avant-garde film, exemplify this other kind of abstract film.
Kineformy / Kineforms and Tam i tu / Here and There (1957), by Andrzej Pawlowski
are filmed projections of lights reflected onto the screen by moving objects inside
an apparatus constructed by the filmmaker. Józef Robakowski’s films–Prostokat
dynamiczny / The Dynamic Rectangle and Test I (both 1971)–occupy a place of their
own, one close to structural film. That abstract film is not dying out is proved in
the works of filmmakers of the younger generation, like Natalia Wilkoszewska,
Olga Wroniewicz or Jakub Lech.
▪ The early films of Jan Lenica and Walerian Borowczyk played an exceptionally
important role in their time. Byl sobie raz… / Once Upon a Time… (1957) is an
improvised cut-out film, one of the first of this kind in the history of cinema.
Sztandar Mlodych’ / The Banner of Youth (1957) is a short commercial for a popular
newspaper which is noteworthy for its abstract elements painted directly onto
film stock combined with found footage.
▪ A separate group of experimental films consists of works that manipulate
photographic images. These films include: Replika / Replica (1975) by Kazimierz
Bendkowski and Oj! Nie moge sie zatrzymac! / Oh, I Can’t Stop! (1975) by the
Oscar-winning Zbigniew Rybczynski. Zoopraxiscope (2005) by Hieronim
Neumann, Pierwszy film / The First Film (1981) by Józef Piwkowski are a
reinterpretation of images from the very beginnings of the history of cinema.
Kazimierzs Urbanski in Slodkie rytmy / Sweet Rhythms (1965) experimented
with the effects of heat on the film emulsion. Rybczynski’s Nowa ksiazka /
New Book (1975) and Video-Disc (1986) by Maciej Cwiek divide the screen into
a number of smaller ones. In Jerzy Kucia’s Odpryski / Splinters (1984) everyday
domestic actions become murky rituals. And Portret / Portrait (1977) by Stanislaw
Lenartowicz and Martwy cien / Dead Shadow (1980) by Andrzej Klimowski are
deliberations on the passage of time. These works, along with Neumann’s Blok /
Block (1982) and Sam sobie sterem / Steering My Own Destiny (1971) by Katarzyna
Latallo, break with convention and are thus not easy to categorize.
▪ There is a group of films that can be labeled “anti-animations.” Copyright by
Film Polski MCMLXXVI (1976) by Piotr Szulkin is, as the director put it himself,
an “anti-avant-garde.” Edward Sturlis’s Plaza / Beach (1964) may have been the
first attempt in Poland to combine live actors with drawn characters. Slonce – film
bez kamery / Sun: A Non-Camera Film (1977) by Julian Antonisz is the first film
rubber-stamped directly onto film stock. The cartoons of Mariusz Wilczynski
challenge the classic animation craftsmanship. Here the images flicker, yet they
emanate pure cinematic poetry, as do animations by Wojciech Bakowski. Janek
Koza’s short mock TV programs. Another satire on television is Kolo Bermudzkie
/ Bermuda Wheel (1979) by Jerzy Kalina. Cinéma Vérité (1979) by Andrzej Warchal
is a miniature jewel of political satire. Talking about the politics: two election
spots by the photographer Tomek Sikora, Czapka / Cap and Ciastka / Cakes (both
2007) use a rather particular kind of anti-animation technique: sequencing of still
images.
Marcin Giżycki

Kaynak Print Source: Polish National Audiovisual Institute
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birinci program

ikinci program

PROGRAMME 1

PROGRAMME 2:

7pt.mo.
a3
16.00

8sa.tu.
a3
16.00

12ct.sa. 13pz.su.
pera
pera
11.00
16.00

12ct.sa. 13pz.su.
pera
pera
13.30
11.00

Toplam Süre Total running time 86’

Toplam Süre Total running time 108’

GÖZ VE KULAK
OKO I UCHO
THE EYE & THE EAR

TATLI RİTİMLER
SŁODKIE RYTMY
SWEET RHYTHMS

DİNAMİK DİKDÖRTGEN
PROSTOKT DYNAMICZNY
THE DYNAMIC RECTANGLE

Yön. Dir: francıszka themerson &
stefan themerson 1944-45 / 11’

BİR ZAMANLAR
BYŁ SOBIE RAZ
ONCE THERE WAS
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ÖLÜ GÖLGE
MARTWY CIE
DEAD SHADOW

Yön. Dir: kazımıerz urbańskı / 1965 / 6’
Yön. Dir: józef robakowskı / 1971 / 2’

BİR DENEME
TEST I
A TEST

Yön. Dir: andrzej klımowskı / 1980 / 10’

KADERİNİ KENDİ ELİME ALMAK
SAM SOBIE STEREM
STEERING MY OWN DESTINY

ÇİZGİ
LINIA
LINE

Yön. Dir: katarzyna latałło / 1971 / 6’
Yön. Dir: walerıan borowczyk & jan
lenıca / 1957 / 9’

GENÇLİK BAYRAĞI
SZTANDAR MŁODYCH
BANNER OF YOUTH

Yön. Dir: walerıan borowczyk & jan

Yön. Dir: józef robakowskı / 1971 / 5’

İBLİSLER
DEMONY
DEMONS

Yön. Dir: kazımıerz bendkowskı

Yön. Dir: kazımıerz urbańskı / 1980 / 11’

STOMP
Yön. Dir: macıej ćwıek / 1984 / 7’

Yön. Dir: józef pıwkowskı / 1981 / 10’

YENİ KİTAP
NOWA KSIKA
NEW BOOK

1975 / 10’

Yön. Dir: andrzej pawłowskı / 1957 / 7’

2003 / 3’

AY DURAMIYORUM!
OJ! NIE MOG SI ZATRZYMA!
OH! I CAN’T STOP!

III

Yön. Dir: zbıgnıew rybczyńskı

Yön. Dir: natalıa wılkoszewska

BLOK
BLOK
BLOCK

Yön. Dir: zbıgnıew rybczyńskı

MUKA

ORADA BURADA
TAM I TU
THERE AND HERE

İLK FİLM
PIERWSZY FILM
FIRST FILM

1975 / 9’

lenıca / 1957 / 2’

SİNEFORMLAR
KINEFORMY
CINEFORMS

Yön. Dir: grzegorz rogala / 1981 / 7’

REPLİKA
REPLICA

Yön. Dir: hıeronım neumann / 1982 / 9’

KIRPIK
ODPRYSKI CHIPS

Yön. Dir: jerzy kucıa / 1984 / 10’

1975 / 10’
Yön. Dir: andrzej pawłowskı / 1957 / 6’

UYURGEZERLER
SOMNAMBULICY
SOMNAMBULISTS

Yön. Dir: jakub lech / 2003 / 9’

1-39-C
Yön. Dir: olga wronıewıcz / 2004 / 6’

Yön. Dir: mıeczysław waśkowskı
1958 / 9’

PORTRE
PORTRET
PORTRAIT

Yön. Dir: Dir: stanısław lenartowıcz

VIDEODISK
VIDEO-DISC

Yön. Dir: macıej ćwıek / 1986 / 4’

ZOOPRAXISCOPE

1977 / 8’
Yön. Dir: hıeronım neumann
2005 / 12’
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BİRİNCİ dünya savaşı ve
krizdeki modernite

üçüncü program
PROGRAMME 3:
9ça.we. 12ct.sa. 13pz.su.
a3
pera
pera
16.00
16.00
13.30

the fırst world war and
modernıty ın crısıs

Toplam Süre Total running time 60’

PLAJ
PLAZA BEACH

Yön. Dir: edward sturlıs / 1964 / 7’

COPYRIGHT BY FILM POLSKI
MCWLXXVI
Yön. Dir: pıotr szulkın / 1976 / 3’

GÜNEŞ: KAMERA OLMAYAN BIR FILM
SŁOCE-FILM BEZ KAMERY
THE SUN: A NON-CAMERA FILM

AİLE MESELESİ
RODZINNY INTERES
FAMILY BUSINESS

Yön. Dir: janek koza / 1996 / 2’

ÖLÜME BEŞ KALA
MIER NA 5 DEATH TO FIVE

Yön. Dir: marıusz wılczyńskı / 2002 / 4’

MAALESEF
NIESTETY UNFORTUNATELY

Yön. Dir: julıan antonısz / 1977 / 3’
Yön. Dir: marıusz wılczyńskı / 2004 / 13’

GÖZLERIMIZI KAPAYINCA
NE GÖRÜRÜZ
CO WIDZIMY PO ZAMKNICIU
OCZU
WHAT DO WE SEE AFTER CLOSING
OUR EYES

Yön. Dir: julıan antonısz / 1978 / 5’

BERMUDA TEKERLEĞI
KOŁO BERMUDZKIE
BERMUDA WHEEL

Yön. Dir: jerzy kalına / 1979 / 7’

CINEMA VERITÉ

HAVLA İT! MAHVET İNCI TANEM!
KUNDELKU UJADAJ, PEREŁKO RÓB
PIEKŁO
BARK, YOU MONGREL, RAISE HELL,
MY PEARL

Yön. Dir: wojcıech bąkowskı / 2006 / 4’

KONUŞMALI FILM
1 FILM MÓWIONY
1 SPOKEN FILM 1

Yön. Dir: wojcıech bąkowskı / 2007 / 5’

ŞAPKA
CZAPKA CAP

Yön. Dir: andrzej warchał / 1979 / 1’
Yön. Dir: tomek sıkora / 2007 / 30”

UNUTULMAZ BIR GECE
NIEZAPOMNIANA NOC
AN UNFORGETTABLE NIGHT

Yön. Dir: janek koza / 1996 / 2’

KEKLER
CIASTKA CAKES

Yön. Dir: tomek sıkora / 2007 / 30”

İstanbul Film Festivali, I. Dünya Savaşı’nın
100. yılında, savaş sonrasında Almanya’ya
dair iki filmi birlikte gösterecek.
On the centenary of the World War I,
the Istanbul Film Festival screens two
films pertaining to post-war Germany.

214

1. dünya savaşı ve krizdeki modernite
the fırst world war and modernıty ın crısıs

1. dünya savaşı ve krizdeki modernite
the fırst world war and modernıty ın crısıs

calıgarı - korku sinemaya geldiğinde

bir pazar günü

calıgarı - wıe der horror ıns kıno kam
calıgarı - when horror came ıntO cınema

menschen am sonntag
people on sunday

15sa.tu. 20pz.su.
im
a2
16.00
13.30

15sa.tu. 20pz.su.
im
a2
19.00
13.30

almanya germany / 2014 / DCP / Renkli & Siyah-Beyaz
Colour and B&W / 52’ / Almanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
German; English, Turkish s.t.
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almanya germany / 1929 / DVD / Siyah-Beyaz B&W /
73’ / Sessiz; Fransızca, İngilizce, Almanca, Türkçe altyazılı
Silent; French, English, German, Turkish s.t.

Yönetmen Director: rüdıger suchsland

Yönetmen Director: robert sıodmak, edgar g. ulmer

Senaryo Screenplay: Rüdıger Suchsland Görüntü Yön. Director of Photography: harald

Senaryo Screenplay: bılly wılder, fred zınnemann Görüntü Yön. Director of Photography:

schmuck, frank reımann Kurgu Editing: katja drıngenberg Müzik Music: mıchael

eugen schüfftan, edgar g. Ulmer Oyuncular Cast: erwın splettstösser, wolfgang von

hartmann, ıgor stravınsky, gottfrıed huppertz, cınema orchestra Yapımcı Producer:

waltershausen, chrıstel ehlers, brıgıtte borchert, annıe schreyer Yapım Production

martına haubrıch Yapım Production Co.: looks fılmproduktıonen gmbh Dünya Hakları

Co.: ıdeal fılm ag Kaynak Print Source: goethe ınstıtut ıstanbul

World Sales: looks fılmproduktıonen gmbh

▪▪Daha önce festivalde hem FIPRESCI
hem de En İyi İlk Film jürisinde görev
almış, Alman sinema yazarı Rüdiger
Suchsland’ın ilk yönetmenlik denemesi
Caligari - Korku Sinemaya Geldiğinde,
Dışavurumculuk akımının sinemadaki
yansımaları ve Weimar Cumhuriyeti
üzerine. Ünlü Alman sosyolog Siegfried
Kracauer’in sinema tarihiyle ilgili
araştırmalar için köşe taşı niteliğindeki
ünlü kitabı From Caligari to Hitler
gibi, Suchsland’ın filmi de söz konusu
dönemi ele alırken Robert Wiene’nin
dışavurumcu klasiği Dr. Caligari’nin
Muayenehanesi’ni merkeze yerleştiriyor.
Weimar Cumhuriyeti’nin taşıdığı
hissiyatın günümüzden çok da farklı
olmadığını belirten Suchsland; savaştan
yeni çıktığı için korku içerisinde,
bir yandan delicesine tüketen diğer
yandan ekonomik krizle boğuşan bir
dünyada Dışavurumculuk akımının
önem kazanmasına dikkat çekiyor.
Tüm dünyada ses getiren Alman
Dışavurumcu Sineması’nın örneklerini
Dr. Caligari’nin Muayenehanesi’nden
yola çıkarak analiz ederken; I. Dünya
Savaşı’na ve Weimar Cumhuriyeti
döneminde Almanya’ya dair arşiv

görüntülerine ve pek çok klasik filmden
özenle seçilmiş sahnelere yer veriyor.
▪▪Suchsland’ın belgeseli dönemin
Almanya’sındaki gerilimin, siyasi
paranoyanın ve karamsarlığın altını
çizerken, Weimar Cumhuriyeti’nin
son zamanlarında çekilmiş Bir Pazar
Günü’nde farklı bir resimle karşılaşıyoruz.
1930 yapımı bu film; sadece Robert
Siodmark, Fred Zinnemann, Edgar
G. Ulmer, Billy Wilder gibi geleceğin
ustalarını kariyerlerinin başında bir
araya getirmesiyle önemli değil. Bir
dışavurumcu sinema örneği olmayan
Bir Pazar Günü, amatör oyuncuları ve
dış mekânlarda yapılan çekimleriyle
bir anlamda o yıllara dair belge niteliği
de taşıyor. Berlin’de beş genç insanın
bir pazar günü yaşadıklarına ve gönül
ilişkilerine odaklanan film, Dışavurumcu
Sinema’nın karamsar bakış açısını
paylaşmıyor. Hitler’in iktidara gelişinin
birkaç yıl öncesinde Almanya’daki
gündelik yaşamı sergileyen bu başyapıt,
kendi hikâye dünyası içerisinde dönemin
siyasi gerilimine yer vermese bile, sinema
tarihindeki yeri nedeniyle bugün Nazi
Almanya’sından bağımsız ele alınamıyor.
Zira filmin yaratıcıları birkaç yıl sonra

Amerika’ya göç etmek durumunda
kalmış, Menschen am Sonntag’ın
perdeye yansıttığı özgür dünya 1933’te
kaybolmuştu. – Engin Ertan
▪▪Having served on both the FIPRESCI
and the Best First Film juries of the
Istanbul Film Festival, German film
critic Rüdiger Suchsland’s directorial
debut Caligari - When Horror Came
into Cinema is about the cinematic
reflections of expressionism and the
Weimar Republic. Just as celebrated
German sociologist Siegfried Kracauer’s
cornerstone book on film history From
Caligari to Hitler, Suchsland’s film also
focuses on Robert Wiene’s expressionist
classic The Cabinet of Dr. Caligari while
examining the aforementioned era.
Claiming that the Weimar Republic’s
sentiment is not that distant from
today, Suchsland remarks the rise of
Expressionism in a post-war world
engulfed in fear that madly consumes
and on the other hand stricken with
economic crisis. While analysing the
globally celebrated examples of German
Expressionist Cinema taking off from
Caligari, he features archival footage
from World War I and the Weimar Era,

and selected scenes from many classics.
▪▪While Suchsland’s documentary
emphasises the tension, political
paranoia and pessimism in Germany,
we see a different Germany in People
on Sunday, which was made in the late
Weimar Republic era. This 1930 film is
not only significant in it that it brings
together the master of the future such
as Robert Siodmark, Fred Zinnemann,
Edgar G. Ulmer, and Billy Wilder, at
their early careers, but it also serves a
document pertaining to those years as
a non-expressionist film with external
shoots. Observing five young people on
a Sunday and their love relations, the
film does not adopt the pessimism of
Expressionist Cinema. This masterpiece
which displays the daily life in Germany
a few years prior to Hitler’s claim
of power, and although it does not
bring up political tension of the era
in its storyline, it cannot be reviewed
separately from Nazi Germany due to
its cinematic significance because a few
years later, the film’s creators had to
emigrate to the USA and the free world
reflected by People on Sunday had
disappeared in 1933. – Engin Ertan

özel gösterim
specıal screenıng

Aykan Safoğlu’nun Kırık Beyaz Laleler filmi,
yazar James Baldwin’i İstanbul’da ararken
Isaac Julien’in Langston’ı Ararken’i ise şair
Langston Hughes’un izlerini Harlem’den
yola çıkarak Londra’da arıyor. Her iki film
de arzu ve yaratıcılığı anılar perspektifinden
değerlendiriyor.
Aykan Safoğlu’s Off-white Tulips looks for
writer James Baldwin in Istanbul, while
Isaac Julien’s Looking for Langston searches
for the traces of poet Langston Hughes
in Harlem through London. Both films
weigh desire and creativity from a prism of
memories.
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kırık beyaz laleler
OFF-WHITE TULIPS
7pt.mo.
a3
21.30

15sa.tu.
im
21.30

türkiye, almanya turkey, germany /
2013 / DCP / Renkli Colour / 24’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: aykan safoğlu
Senaryo Screenplay: aykan safoğlu Görüntü
Yön. Director of Photography: aykan safoğlu

incelemeler ve kendini yorumlayan görsel
temsillerle yerleşik bir ırkçılık eleştirisine
doğru genişliyor. – İz Öztat

Kurgu Editing: aykan safoğlu Yapımcı

▪▪Off-white Tulips is conceived as a
fictional dialogue with James Baldwin
safoğlu Kaynak Print Source: aykan safoğlu that focuses on his prolonged stay in
Istanbul. Found documents and resignified objects are manipulated to
▪▪Kırık Beyaz Laleler James Baldwin’in
layer Baldwin’s identity as a black gay
İstanbul’da geçirdiği uzun zamanı
merkezine alan kurgusal bir diyalog olarak author with the narrator’s personal
history. The associative narrative
tasarlandı. Filmde, buluntu belgeler
extends with references to Turkish and
ve yeni anlamlar yüklenen nesnelere
American pop-icons, investigations into
müdahale edilerek Baldwin’in zenci
etymology and self-reflexive comments
ve eşcinsel yazar kimliğiyle anlatıcının
on visual representation towards a
şahsi geçmişi üst üste bindiriliyor. Bu
situated critique of racism. – İz Öztat
ilintili anlatım, Türkiye ve Amerika’dan
pop ikonlarına göndermeler, etimolojik
Producer: aykan safoğlu Yapım Production
Co.: Dünya Hakları World Sales: aykan

langston’u ararken
LOOKING FOR LANGSTON
7pt.mo.
a3
21.30

15sa.tu.
im
21.30

ingiltere unıted kıngdom / 1989 /
DigiBeta / Siyah-Beyaz B&W / 45’ /
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish
s.t.
Yönetmen Director: ısaac julıen
Senaryo Screenplay: ısaac julıen Görüntü
Yön. Director of Photography: nına kellgren
Kurgu Editing: robert hargreaves Müzik
Music: peter spencer, trevor mathıson,
wayson jones Oyuncular Cast: ben ellıson,
matthew baıdoo, akım mogajı, john
wılson, dencıl wıllıams, guy burgess,
james dublın Yapımcı Producer: nadıne
marsh-edwards Yapım Production Co.:
sankofa fılm and vıdeo Dünya Hakları
World Sales: bfı

▪▪1989’da Berlinale’de Teddy Ödülü’nü
kazanan Langston’ı Ararken, geçmişle
gelecek arasında süzülüyor, tıpkı adını
aldığı, cinselliğini hiçbir zaman açık

etmeyen şair gibi. Çoklukla eşcinsel kabul
edilse de cinsel yönelimi konusunda
ketum olan Langston Hughes, 1920’lerle
1930’larda New York’ta yayılan Harlem
Rönesansı denilen kültür hareketinin
öncülerindendi ve caz şiirinin yaratıcısı
olarak tanındı. Langston’ı Ararken’de Isaac
Julien Hughes’u zenci eşcinsel bir kültür
ikonu olarak ele alırken 1920’lerin Harlem
bohemini izlenimci dekorlarıyla 1980’lerin
Londra’sının gece kulüplerine taşıyor. Film
boyunca Hughes’un şiirleri 1920’lerden
ve sonrasından Essex Hemphill ve Bruce
Nugent gibi zenci şairlerin ve Robert
Mapplethorpe’un yapıtlarıyla iç içe
geçiyor. Sonuç, arşiv görüntüleriyle fantezi
sekanslarını birleştiren, eşcinsel arzu
hakkında lirik ve şiirsel bir yapıt.

▪▪Winning the Teddy Award at Berlin
in 1989, Isaac Julien’s Looking for
Langston floats between the past and
the present–a limbo that befits the
jazz poet, who never came out of the
closet. Secretive about his sexuality,
although widely considered gay,
Hughes is known as one of the leaders
of the Harlem Renaissance, a cultural
movement centred in the Harlem
neighbourhood in New York, and which
spanned from the 1920s to the 1930s.
In Looking for Langston, Isaac Julien
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invokes Hughes as a black gay cultural
icon, against an atmospheric setting
that parallels a Harlem speakeasy of the
1920s with an 80s London nightclub.
Extracts from Hughes’ poetry are
interwoven with the work of cultural
figures from the 1920s and beyond,
including black poets Essex Hemphill
and Bruce Nugent, and photographer
Robert Mapplethorpe. The result is a
lyrical and poetic piece about the nature
of gay desire that combines archival
footage with fantasy sequences.

ANILARINA
IN MEMORIAM

Geçen festivalden bu yana kaybettiğimiz
sinemacıların yapıtlarıyla anıldığı bu bölümde,
benzersiz karakter oyuncusu Tuncel Kurtiz’in,
Fransız opera, tiyatro ve sinema yönetmeni
Patrice Chéreau’nun, büyük epik filmlerin
eşsiz yönetmeni David Lean’in, yemek ve
erotizmin yönetmeni Bigas Luna’nın, çok
yönlü oyuncu Philip Seymour Hoffman’ın,
Macar yönetmen Miklos Jancso’nun, oyuncu
ve yönetmen Harold Ramis ve Yeni Dalga’nın
öncülerinden Alain Resnais’nin birer filmi
gösterilecek.
In memoriam unequalled character actor
Tuncel Kurtiz, French opera, stage and film
director Patrice Chéreau, director of big
screen epics David Lean, and the director
of food and eroticism on screen, Bigas
Luna, Hungarian director Miklos Jancso,
unequalled actor Philip Seymour Hoffman,
actor and director Harold Ramis, and the
pionner of the French New Wave, Alain
Resnais, all of whom we lost since the last
edition of the Festival.
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anılarına: phılıp seymour hoffman
the master
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anılarına: patrıce chéreau
kraliçe margot
LA REINE MARGOT
QUEEN MARGOT

10pe.th. 11cu.fr. 20pz.su.
r
a2
a
16.00
16.00
21.30

5ct.sa.
a3
21.30

6pz.su.
f
16.00

7pt.mo.
r
16.00

abd usa / 2012 / DCP / Renkli Colour /
137’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

fransa, italya, almanya france, ıtaly,

Turkish s.t.

germany / 1994 / DCP / Renkli Colour /
159’ / Fransızca, İtalyanca; İngilizce,

edilen filmin başrollerindeki Amy Adams,
Senaryo Screenplay: paul thomas anderson Philip Seymour Hoffman ve Joaquin
Phoenix performanslarıyla Oscar’a aday
Görüntü Yön. Director of Photography:
gösterildiler. The Master filmiyle Anderson,
mıhaı malaımare jr. Kurgu Editing: leslıe
2. Dünya Savaşı’nın yarattığı toplumsal
jones, peter mcnulty Müzik Music: jonny
değişiklikler sonucu ortaya çıkan alternatif
greenwood Oyuncular Cast: joaquın
ruhani gruplar ve dinlerle ilgilenen yeni bir
phoenıx, phılıp seymour hoffman, amy
adams, laura dern, ambyr chılders Yapımcı tür Amerikan ailesinin doğuşunu mercek
altına alıyor.
Producer: megan ellıson, joanne sellar,

Türkçe altyazılı French, Italian; English,

danıel lupı, paul thomas anderson Yapım

gédıgıer, hélène vıard Müzik Music:

Yönetmen Director: paul thomas anderson

Turkish s.t.
Yönetmen Director: patrıce chéreau
Senaryo Screenplay: patrıce chéreau,
danıèle thompson Özgün Roman
Original Novel: alexandre dumas Görüntü
Yön. Director of Photography: phılıppe
rousselot Kurgu Editing: françoıs

Production Co.: the weınsteın company

▪▪Following hits such as Magnolia,

goran bregovıc Oyuncular Cast: ısabelle

Dünya Hakları World Sales: the weınsteın

Boogie Nights, There Will Be Blood,
Paul Thomas Andreson’s latest film
The Master is in fact a film about power,
passion and addiction. Returning
back to his country after World War
II, aimless, unqualified and troubled
ex-marine Freddie meets Lancaster
Todd (the amazing Philip Seymour
Hoffman), the charismatic leader
of “The Cause” and both their lives
change. Claimed to tell the story of the
birth of Scientology, the film’s starring
talents Amy Adams, Philip Seymour
Hoffman and Joaquin Phoenix were all
nominated for Oscars. With The Master,
director Anderson examines the birth of
a new type of American family–one that
originates from the changes brought on
by the World War II, and that engages
with spirituality and religions.

adjanı, danıel auteuıl, jean-hugues

company Türkiye Hakları Turkish Rights:
calınos fılms

▪▪ 2012 venedik venıce fipresci ödülü, en iyi
yönetmen, volpi kupası fıprescı prıze, best
dırector, volpı cup

▪▪Magnolia, Boogie Nights / Ateşli Geceler,

There Will Be Blood / Kan Dökülecek
filmlerinin yönetmeni Paul Thomas
Anderson’un son filmi The Master,
aslında bir güç, tutku ve bağımlılık filmi.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesine
dönen amaçsız, vasıfsız ve sorunlu
eski donanma askeri Freddie’nin, “The
Cause” tarikatı ve (Philip Seymour
Hoffman’ın canlandırdığı) karizmatik
lideri Lancaster Dodd’la tanışmasıyla
değişen yaşamını anlatıyor. Scientology
tarikatının kuruluşunu anlattığı iddia

anglade, vıncent perez, vırna lısı,
domınıque blanc, asıa argento Yapımcı
Producer: claude berrı Yapım Production
Co.: renn productıons Dünya Hakları
World Sales: pathé ınternatıonal

▪▪ 1994 cannes en iyi kadın oyuncu, jüri
ödülü best actress (v. lısı), jury prıze

▪▪Alexandre Dumas’nın aynı adlı
romanından uyarlanan Kraliçe Margot,
16. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da
Katolikler ile Protestanlar arasındaki
kanlı savaşa götürüyor izleyiciyi. Filme
adını veren Margot, iki taraf arasında
barış sağlanması için Navarra Kralı

Henri ile evlendirilir ama düğünden
birkaç gün sonra Saint Barthelemy
katliamı yaşanır. Patrice Chéreau’nun
kariyerinde bir zirve noktası olan bu
dönem filmi bir yandan şiddeti tüm
çıplaklığıyla gösterirken, bir yandan da
anlaşmalı bir evlilikle esir hayatı yaşayan
bir kadının gerçek aşkın peşinden
koşmasını konu alıyor.
▪▪Adapted from Alexandre Dumas’
novel, Queen Margot takes the
audience to the bloody war between
Catholics and Protestants in France
during the second half of the 16th
century. The titular Margot weds
King Henri of Navarre in an arranged
marriage, but the Massacre of Saint
Bartholomew takes place a few days
after the wedding ceremony. This
unconventional period film–regarded
as one of the pinnacles of Patrice
Chéreau’s career–not only depicts the
violence in unflinching detail, but
also tells the story of the quest of love
of a woman trapped in an arranged
marriage.

anılarına: mıklos jancso
kızıl ve beyaz
CSILLAGOSOK, KATONÁK
THE RED AND THE WHITE
11cu.fr. 12ct.sa. 20pz.su.
f
a3
a2
11.00
19.00
21.30
macaristan, sscb hungary, ussr /
1967 35 mm / Siyah-Beyaz B&W / 90’ /
Macarca, Rusça ; İngilizce, Türkçe altyazılı
Hungarian, Russian ; English, Turkish s.t.
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Yönetmen Director: mıklos jancso
Senaryo Screenplay: mıklos jansco, gyula
hernádı, luca karall, valerı karen,
gıorgı mdıvanı Görüntü Yön. Director of
Photography: tamás somló Kurgu Editing:

anılarına
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beğenilen eserlerinden biri olan bu film,
Sovyetler Birliği’nde hoş karşılanmadı ve
yasaklandı. Ne var ki, özellikle siyah-beyaz
sinemaskop kullanımıyla Batı’da hayli
beğeni topladı.

zoltán farkas Oyuncular Cast: józsef
madaras, tıbor molnár, jácınt juhász,

▪▪Dealing with the Russian Civil War

(1917-1922), The Red and the White is a
haunting, powerful, epic film essentially
goetz, andrás németh, kırıll sırjajev Yapım about the absurdity and evil of war.
Originally commissioned to celebrate
Production Co.: mafılm, mosfılm Dünya
the 50th anniversary of the Revolution,
Hakları World Sales: magyar fılmunıó
the film observes Hungarian irregular
troops supporting the communist Reds
▪▪Kızıl ve Beyaz, Rus İç Savaşı’na
fighting the Tzarist Whites in the hills
(1917-1922) ve savaşın absürtlüğüne,
kötülüğüne dair büyüleyici, güçlü, epik bir along the Volga River. It was listed
to compete at the 1968 Cannes Film
yapıt. Volga Nehri kıyısında Çar’ın Beyaz
Festival, but the festival was cancelled
Ordusu’na karşı savaşan komünist Kızıl
due to the incidents of May 1968 in
Ordu’nun destekçisi Macar düzensiz
France. Remaining as one of the most
birlikleri anlatan film, Ekim Devrimi’nin
admired works of Miklós Jancsó, the
50. yılı kutlamaları için sipariş edildi;
1968’de Cannes Film Festivali’nde yarışma film was not received well and later
banned in the Soviet Union, however
listesine girdi, ancak Mayıs 1968’de
was acclaimed in the West especially due
Fransa’da patlak veren olaylar sebebiyle
festival iptal edildi. Miklós Jancsó’nun en to its use of black&white cinemascope.
anatolı yabbarov, sergey nıkonenko,

mıkhaıl kozakov Yapımcı Producer: jenoe

seli arasında oğullarını arayışı unutulmaz
güzellikteki sahnelerden biri. Yılmaz
Güney filmin tamamlanmış halini ilk kez
İmralı Cezaevi’nde izledi.
▪▪Listed among the 10 Best Turkish
Films, The Herd is an unforgettable
film written by Yılmaz Güney while
he was serving his sentence at the
Selimiye Prison. A legendary and

arabistanlı lawrence
LAWRENCE OF ARABIA
5ct.sa.
r
21.30

6pz.su.
f
21.30

13pz.su.
a2
21.30

ingiltere unıted kıngdom / 1962 / DCP
Renkli Colour / 227’ / İngilizce, Arapça,
Türkçe; Türkçe altyazılı English, Arabic,
Turkish; Turkish s.t.

Music: maurıce jarre Oyuncular Cast:
peter o’toole, alec guınness, anthony

17pe.th.
f
21.30

alan film, aynı zamanda başkarakterinin
iç dünyasını da ayrıntıyla işler. Görkemli
savaş sahneleriyle dramı başarıyla
dengeleyen Arabistanlı Lawrence, tüm
zamanların en iyi filmleri listelerinin de
gediklilerindendir. Festival, aralık ayında
kaybettiğimiz usta aktör Peter O’Toole’u
kendisini yıldız yapan bu rolle anıyor.

quınn, jack hawkıns, omar sharıf Yapımcı
Producer: sam spıegel Yapım Production Co.:

▪▪David Lean’s epic masterpiece

horızon pıctures Dünya Hakları World Sales: Lawrence of Arabia, which received

türkiye turkey / 1979 / 35 mm / Renkli

park cırcus

Colour / 125’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

▪▪ 1962 oscar en iyi film, en iyi yönetmen,

Yönetmen Director: zeki ökten

▪▪ 1979 locarno altın leopar, en iyi aktris

Senaryo Screenplay: yılmaz güney Görüntü

best actress, golden leopard

Yön. Director of Photography: izzet akay

▪▪ 1977 berlin otto debelius ödülü, ocıc

Kurgu Editing: özdemir arıtan Müzik Music:

ödülü otto dıbelıus fılm award, ocıc award

zülfü livaneli Oyuncular Cast: tarık akan,

▪▪En İyi 10 Türk Filmi arasında yer alan
ve Yılmaz Güney’in 1972-1973 yıllarında
Selimiye’deki mahkûmiyeti sırasında
Yapımcı Producer: yılmaz güney Yapım
kaba hatlarıyla yazdığı Sürü, Zeki Ökten
Production Co.: güney filmcilik aş Kaynak
filmografisinin de Türkiye sineması
Print Source: kültür ve turizm bakanlığı,
tarihinin de en unutulmaz filmlerden biri.
sinema genel müdürlüğü
Bir aşiretin kırsal alandan büyük kente
▪▪ 1980 antalya en iyi film, en iyi müzik best
geçişini ve giderek çöküşünü zengin
fılm, best musıc
ayrıntılarla veren destansı bir kahramanlık
▪▪ 1980 londra london en yaratıcı ve orijinal başyapıtı. Tüm dünyada ilgi gören filmde
film most orıgınal and ımagınatıve fılm
ihtiyar aşiret reisi Hamo rolündeki Tuncel
▪▪ 1980 antwerp büyük ödül grand prıze
Kurtiz’in koyun sürüsüyle Ankara’ya girişi
▪▪ 1980 valencia büyük ödül grand prıze
ve tek başına kalınca caddelerdeki insan
gökkaya, levent yalman, savaş yurttaş

bolt, mıchael wılson Görüntü Yön.
Kurgu Editing: anne v. coates Müzik

THE HERD

tuncel kurtiz, melike demirağ, şenel

Senaryo Screenplay: t.e. lawrence, robert
Director of Photography: freddıe young

sürü

epic masterpiece, the film details the
migration of a family clan from the
rural to the big city and their gradual
demise. One of the most memorable
scenes features the late Tuncel Kurtiz
as the patriarch herding his sheep into
the city through hordes. Yılmaz Güney
could see the completed film only at the
Imralı Prison.

anılarına: peter o’toole

Yönetmen Director: davıd lean

anılarına: tuncel kurtiz
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en iyi sanat yönetimi, en iyi görüntü, en iyi
özgün müzik, en iyi kurgu, en iyi ses best
pıcture, best dırector, best art dırectıon,
best cınematography, best orıgınal score,
best edıtıng, best sound

▪▪Bir filmi sinemada izlemenin büyüleyici
etkisi üzerine konuşurken akla gelen ilk
örnek daima David Lean’in yedi Oscar’lı
epik başyapıtı Arabistanlı Lawrence olur.
İngiliz subayı ve ajan T.E. Lawrence’ın
I. Dünya Savaşı sırasında Arap
ayaklanmasında üstlendiği rolü merkeze

seven Oscars, is always the first
example that comes to mind when
talking about the enchanting power
of watching a film in a movie theatre.
The film centers on British officer and
undercover agent T.E. Lawrence’s role
in the Arab uprising during World
War I, and makes a detailed account
of the titular character’s inner life.
Lawrence of Arabia successfully balances
majestic war scenes with drama, and
is a perennial on the greatest films of
all time lists. The festival pays tribute
to the great actor Peter O’Toole, who
passed away last December, with his
star making turn.
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▪▪Harold Ramis her ne kadar Bugün
Aslında Dündü ve Anlat Bakalım gibi
komedileriyle tanınsa da Hayalet
Avcıları’nda başrol oynamış bir aktördü.
Akıllıca kurgulanmış, yaratıcı ve gayet
romantik bir komedi olan Bugün Aslında
Dündü, kendini beğenmiş, kibirli hava
durumu sunucusu Phil Connors’ı izler.
Connors, aynı günü tekrar tekrar yaşamaya
başlar, ta ki “hayatın anlamını” bulana dek.
Bu kült film, tekrar tekrar seyredilmeyi hak
ediyor.

anılarına: bıgas luna
jambon jambon
JAMÓN JAMÓN
5ct.sa.
a2
11.00

10pe.th. 14pt.mo.
f
r
13.30
11.00

ispanya spaın / 1992 / 35 mm / Renkli
Colour / 95’ / İspanyolca ; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish ; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: bıgas luna
Senaryo Screenplay: cuca canals, bıgas
luna Görüntü Yön. Director of Photography:
josé luıs alcaıne Kurgu Editing: teresa
font Oyuncular Cast: penélope cruz, javıer
bardem, jordı molla, stefanıa sandrellı,

çifti ayırmak için kızı baştan çıkarmak
üzere yakışıklı bir manken kiralar. Jambon
Jambon daha on yedi yaşında İspanya’nın
erotizm sembolü olan Penelope Cruz’la
şimdiki eşi Javier Bardem’in beraber
çalıştığı ilk film.

anna galıena, juan dıego Yapımcı Producer:

▪▪This post-Franco steamy comedydrama about class, sex and obsessions
is arguably the hit that catapulted Bigas
medıa luna new fılms
Luna to international acclaim. In a
▪▪ 1992 venedik venıce gümüş aslan sılver
small town in Spain, young underwear
lıon
factory executive Jose Luis falls in love
with the beautiful Silvia, a worker, and
▪▪Franco sonrası döneminin insanın içini the daughter of a prostitute. When
gıcıklayan sınıf, seks ve takıntılar komedisi, Silvia becomes pregnant, Jose’s mother,
in order to break them up, hires a
Bigas Luna’yı uluslararası alanda tanıttı.
handsome model to seduce the girl.
İspanya’nın küçük bir kasabasında bir
Jamon Jamon is also the first time Javier
iç çamaşırı fabrikasının müdürü olan
Bardem collaborated with his current
genç Jose Luis, güzel Silvia’ya âşık olur.
wife Penelope Cruz, who became
Silvia işçidir üstelik annesi de fahişedir.
Spain’s icon of eroticism, only at 17.
Silvia hamile kalınca, Jose’nin annesi
andrés vıcente gómez Yapım Production

Co.: lolafılms Dünya Hakları World Sales:

anılarına: harold ramıs
GROUNDHOG DAY
5ct.sa.
nc
11.00

8sa.tu.
r
11.00

11cu.fr.
a2
13.30

abd usa / 1993 / 35 mm / Renkli Colour
/ 101’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: harold ramıs

ramıs Yapımcı Producer: trevor albert,

Senaryo Screenplay: danny rubın, harold

harold ramıs Yapım Production Co.:

ramıs Görüntü Yön. Director of Photography:

columbıa pıctures Dünya Hakları World

john baıley Kurgu Editing: pembroke j.

Sales: sony

herrıng Müzik Music: george fenton
Oyuncular Cast: bıll murray, andıe

▪▪ 1993 BAFTA en iyi özgün senaryo best

macdowell, chrıs ellıott, stephen

orıgınal screenplay

tobolowsky, brıan doyle-murray, harold

▪▪Harold Ramis is best known for
his directing unforgettable comedies
such as Groundhog Day and Analyze
This, but he was also an actor who had
starred in Ghostbusters. Groundhog Day
is a smart, inventive and definitely
romantic comedy that follows arrogant,
self-centred weatherman Phil Connors,
who finds himself living the same day –
February 2 – over and over again, until
he finds “the meaning of life.” This cult
film deserves to be seen over and over
again...

anılarına: alaın resnaıs
riley’nin hayatı
AIMER, BOIRE ET CHANTER
LIFE OF RILEY
6pz.su.
a
16.00

8sa.tu.
nc
11.00

9ça.we.
r
19.00

fransa france / 2013 / DCP / Renkli
Colour / 108’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.

almasıyla başlıyor. Oyuncuların yakın
arkadaşı George kansere yakalanmıştır ve
birkaç ay sonra ölecektir. Arkadaşlarının
Senaryo Screenplay: laurent herbıet, alex
son aylarını neşeli geçirmesi umuduyla
reval, jean-marıe besset Özgün Oyun
onu, sahneye koyacakları yeni oyunun
Original Play: alan ayckbourn Görüntü
kadrosuna dahil etmeye karar verirler ama
Yön. Director of Photography: domınıque
(film boyunca asla görmediğimiz) George
bouılleret Kurgu Editing: hervé de luze
beklenmedik şekilde hepsinin hayatını
Müzik Music: mark snow Oyuncular Cast:
sabıne azéma, sandrıne kıberlaın, carolıne değiştirecektir.
Yönetmen Director: alaın resnaıs

sıhol, andré dussollıer, hıppolyte

▪▪One of the pioneering names of
the New Wave, Alain Resnais, whom
Co.: f comme fılm Dünya Hakları World Sales: we lost in March, made another
adaptation from British playwright
le pacte
Alan Ayckbourn after Smoking/No
▪▪ 2014 berlin fipresci ödülü prıze, alfred
Smoking and Private Fears in Public
bauer ödülü prıze
Places. 91-year-old master’s last film Life
of Riley starts with an amateur theatre
troupe receiving startling news. Their
▪▪Mart ayında hayatını kaybeden, Yeni
close friend George has cancer and only
Dalga’nın öncü isimlerinden Alain
has a few months to live. In order to
Resnais, Sigara İçince / Sigara İçmeyince
help their friend spend his final months
ve Kalpler’den sonra tekrar İngiliz oyun
yazarı Alan Ayckbourn’dan bir uyarlamayla happy, they decide to include him in the
son kez karşımızda. Doksan iki yaşındaki cast of their new play, but George (who
ustanın son filmi Riley’nin Hayatı, amatör we never see on screen) will change
their lives unexpectedly.
bir tiyatro grubunun sarsıcı bir haber
gırardot, mıchel vuıllermoz Yapımcı

Producer: jean-louıs lıvı Yapım Production

bugün aslında dündü
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BU İKİLİYE DİKKAT
what a paır

Sinema yazarları Engin Ertan, Fatih Özgüven,
akademisyenler Selim Eyüboğlu ile Umut
Tümay Arslan ve İstanbul Film Festivali
direktörü Azize Tan, Türk sinemasının
100. yılına özel bu programı oluştururken
sinemamızda belli başlı temaların öne
çıktığını da fark etti. Adını da bir filmden
alan “Bu İkiliye Dikkat!” bölümündeki ikili
filmlerin ele aldığı temalar, cinsiyet rollerinin
temsilinden iktidar tutkusuna, hâkim gücün
simgesi erkeklerden var olma mücadelesi
veren kadınlara, kent, köy ve taşra algısından
İstanbul’un ve hatta Beyoğlu’nun başlı başına
bir sahne olmasına, Kürt meselesinden
azınlıklara çok geniş bir yelpazede Türkiye
sinemasında kendilerine yer buluyorlar; çünkü
ele aldığı temalarla yüz yıllık Türkiye sineması,
bu ülkenin de bir aynasıdır.
Film critics Engin Ertan and Fatih
Özgüven, academicians Selim Euüboğlu
and Umut Tümay Arslan with Azize Tan,
while constructing this programme on the
centenary of Turkish cinema, realised that
certain themes stood out. The themes tackled
by the film pairs included in this section,
which takes its name from a film as well,
find a place within the Turkish cinema in
a wide range from gender representations
to passion of power, from the perception of
city and the province to Istanbul and even
Beyoğlu becoming stages of storytelling,
from the Kurdish issue to minorities.
Because, the 100-year-old cinema of Turkey,
in terms of the themes it has addressed,
certainly mirrors the country called Turkey.
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Bu İkiliye Dikkat
▪ Neden “ikili”ler? İlk akla gelen cevap şu olabilir: Kültürümüzde hep karşılaştırma, zıtlık, takım tutmalar üzerinden anlaşabiliyoruz da ondan... Oysa şu da
düşünülebilir; karşıtlık dediğimiz şey aslında benzerlikler ve ortaklıklar da içerir.
Asıl önemli olan da belki bunun farkına varmaktır. Bunun en yakın örneği Gezi’de
oluşan, oradan memleket sathına yayılan, hiçbir zaman bir araya gelmeyeceğini
düşündüğümüz kesimlerin buluşması değil mi? Dolayısıyla diyebiliriz ki Türkiye’de
yıllar içerisinde çekilen ve ilk bakışta aklımıza akraba oldukları gelmeyecek birçok
film de farklı zamanlarda üretilmelerine, hatta görünürde tamamen zıt konulardan
bahsetmelerine rağmen benzer dertlere sahip olmuş, benzer meselelerden dem
vurmuştur.
▪ Türkiye sinemasının kalburüstü filmlerini önümüze serip, onlara değişik
açılardan bakmaya çalıştıkça bu durumun farkına vardık. Ancak bu programdaki
ikililer elbette her zaman “mutlu bir evlilik” sürdürmüyorlar ve seçimlerimizde ve
eşleştirmelerde böyle bir amaç da gütmedik.
▪ Sinemamızın yüz yıllık tarihine bakarken öne çıkan, hatta neredeyse kendini
dayatan belli başlı temaları görmemek imkânsız. Cinsiyet rollerinin temsili; iktidar
tutkusu, zorbalığı, kuralcılığı ama aynı zamanda kırılganlığıyla bu topraklardaki
hâkim gücün simgesi olagelmiş erkekler; farklı şekillerde var olma mücadelesi
veren kadınlar... Bu temsillerden bağımsız düşünülemeyecek anne/baba rolleri ve
elbette aile...
▪ Birbirinden giderek uzaklaşır görünen ama belki de tam öyle olmayan kent, köy
ve taşranın algılanış biçimleri... İstanbul’un ve hatta Beyoğlu’nun sinemamızda
başlı başına bir konu, bir hikâye anlatma sahnesi oluşu... Göç, yer değiştirme,
yerinden yurdundan olma/edilme... Yakın dönemde üretilen filmlerden
bahsederken mutlaka dile getirilmesi gereken Kürt meselesi... Azınlıklara bakışımız,
bu konudaki dil sürçmelerimiz (bkz. Gurbet Kuşları)...
▪ Tüm bunlara bakınca, Türkiye’nin yıllardır çözemediği, hesaplaşamadığı,
hatta hesaplaşmayı reddettiği kültürel ve politik meselelerin ülkemizde üretilen
filmler için de, doğal olarak, en önemli esin kaynağını oluşturduğunu görüyoruz.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi, şu adeta yazılmamış bir kural: “Türkiye
evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânını vermiyor.” Bütün
kültür insanları için olduğu gibi sinemacıların da önemli sorularından biri bu
ve yukarıda bahsi geçen konuların Türkiye sinemasındaki aciliyeti toplumdaki
aciliyetiyle doğru orantılı.
▪ Örnek vermek gerekirse, programdaki ikililerden birini oluşturan Arkadaş ve
Eşkıya, sadece yüksek gişe başarısına ulaşmaları ve çekildikleri dönemi temsil eden
ikonik nitelikleriyle değil, zamanlarının politik iklimlerine denk düşmeleri ve taraf
olmalarıyla da birbirlerine yakınlar. Daha doğrusu, kazandıkları popülarite zamanın
ruhuyla bire bir ilişkili. İster kitle sineması söz konusu olsun isterse kişisel bir
sinema, Türkiye’de hem film çekmek hem de film izlemek ve yorumlamak ülkenin
temel meselelerinden bağımsız değil. Hatta, bir diğer ikilide gördüğümüz gibi, film
çekmenin kendisi de başlı başına bir mesele. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
ve Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi gibi biri taşrada diğeri şehirde geçen iki filmde de
açığa çıkan şey, hem birbirine benzer hem de çok farklı bir dürtü, “ne olursa olsun
sinema yapma” dürtüsü.
▪ Türkiye’nin yüz yıllık sinema geçmişinde dönem dönem yapılan anketlerde
tüm zamanların en iyileri olarak anılan çoğu filmin aslında bariz biçimde belirli
bir meseleye değinmesiyle öne çıktığını söylemek yanlış olmaz. Bu programı
oluştururken o listelerden bir diğerini hazırlamak yerine tercihimizi ikililerden
yana kullanmamızdaki bir diğer amaç da, sözü edilen meselelerin bazen hiç
beklenmedik filmlere sızabildiğine dikkat çekmek.
▪ Çok farklı dönemlerden iki filmin, Küçük Hanımın Şoförü ve Her Şey Çok Güzel
Olacak’ın, sıradan insanların hayallerini gerçekleştirme çabasında arabanın ve
hareket arzusunun rolüne değinmeleri, böylece sosyolojik bir okumaya fırsat
vermeleri gibi. Ya da: Bazıları Sıcak Sever’in yeniden çevrimi Fıstık Gibi Maşallah da,
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ünlü bir İtalyan fotoromanının Türkiye’de ünlü olmuş kahramanını konu edinen
Kilink İstanbul’da da kostüm giyerek değişmenin ötesinde, bir araya geldiklerinde
Batı’dan ödünç alınan tema veya hikâyelerle yapılan yerli bir sinemaya, yani başka
bir kılık değiştirme biçimine işaret etmiyorlar mı?
▪ Batı’dan ödünç almak demişken; Türkiye’nin en temel meselelerinden
“Doğulu muyuz Batılı mı?” tartışmasının bir ayağının da İstanbul’da olduğunu
reddedemeyeceksek, İstanbul’un sahibinin kim olduğunu/olacağını tartışan
iki filme (İstanbul’un Fethi ve Karanlık Sular) birlikte bakmak da yerindedir. Bu
tartışmanın taşra ve kent arasındaki yolculukları da (Mayıs Sıkıntısı ve Yumurta)
kapsadığını yadsıyamayız.
▪ Doğu ile Batı, taşra ile kent hatlarından bağımsız düşünülemeyecek iç ve dış
göçün Türkiye sinemasındaki yeri de çoğunlukla gitmek ve dönememek üzerinden
ilerler (Dönüş ve Duvara Karşı). Diğer yandan, Türkiye’nin Batı tarafından nasıl
algılandığına dair tahayyülleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir (Bir Türk’e
Gönül Verdim ve Hamam).
▪ Bir toplumun özneleri olarak kendi kendimize hayal kurmak ise, toplumda
olduğu gibi, sinemamızda da kendine nadiren yer bulur: “Deli mi bunlar??!!” Bu
nedenledir ki, Aaahh Belinda ve Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri gibi, iki kadın
filminin fantastik sinemaya yakınlaşma ihtiyacı duymaları anlamlıdır. Aaahh
Belinda’nın Serap’ı kendini ansızın bir kâbusun içinde bulurken, Cazibe Hanım
da gerçek hayattaki kâbuslardan hayal dünyasına kaçar. Aysel, Bataklı Damın Kızı
ve Yatık Emine gibi kadınlar için ise hor görülme ne sonrasında uyanılacak bir
kâbustur, ne de kaçabilecekleri bir hayal dünyası vardır.
▪ Hayal kurmanın Türkiye’de bir türlü tam anlamıyla gerçekleştirilememesinden ve
fantezinin fantezisinden bahsedeceksek, bunu yasaklayan ve ısrarla ayaklarımızın
yere basmasını talep eden “babaları” da anmamız gerek. Yeri geldiğinde
başkaldırılacak, yeri geldiğinde barış yapılacak otorite figürlerini... (İki Başlı Dev ve
Babam ve Oğlum)
▪ Bazen babaların bu görevi kitlesel bir histeriye de dönüşebilir ve bunun en iyi
örnekleri mahalle filmleri değil midir? Büyük bir aile olarak mahallenin hem sevimli
hem de tedirgin edici yönlerini Çöpçüler Kralı ve Korkuyorum Anne’de görebiliriz.
Ancak idealize edilmiş baba figürleri kadar, çocukların otoriteye bir anlam
veremeyen sessiz çığlıkları da sinemamızda kendine yer bulmuştur (Teyzem ve
Uçurtmayı Vurmasınlar).
▪ Türkiye sinemasında fantezinin işlediği nadir alanlardan biri ise, halihazırda
ünlü olan kişilerin bir anlamda kendilerini oynadıkları filmlerdir. Yıldızların da bir
zamanlar “bizden” biri olduğuna (herkesin yükselebileceğine) dair mitler veya
sıradan insanlarla buluşabileceklerine dair hayaller. Örneğin Beklenen Şarkı’da
Zeki Müren, fakir bir gençken şarkı söyleyerek ünlenen Zeki’yi canlandırır. Mavi
Boncuk’ta ise Emel Sayın, fidye için kendisini kaçıran adamlarla arkadaş olur.
▪ Mavi Boncuk’ta müzik ve eğlence dünyasının tatlı yüzünü görürüz ama gazinolar
ve daha da önemlisi pavyonlar sinemamızda büyük dramların mekânı da olur.
Sürtük, Beyoğlu ve gösteri dünyasında geçen bir komedi-melodramken, Beyoğlu’nun
Arka Yakası aynı evrenin orta sınıftan bir adamın içinden çıkamadığı bir kâbusa
dönüşmesini anlatır.
▪ Beyoğlu’nda değil ama Anadolu’daki pavyonlarda (ve ucuz otellerde) geçen
saplantılı bir aşk öyküsü deyince Zeki Demirkubuz’un Masumiyet ve Kader’i
geliyor hemen aklımıza. Bir erkeğin mutluluk rüyasının neredeyse delilik boyutuna
ulaşmasını Kader kadar, Metin Erksan’ın Kuyu’sunda da görürüz. (Tıpkı Kader’in bir
eskizini Erksan’ın TV için yaptığı Hanende Melek’te görmemiz gibi.)
▪ Ancak sinemamızda erkeklerin deliliği her zaman özyıkımla sonuçlanmaz.
Örneğin Gemide’de yalıtılmış bir erkek grubunun ve onların yalnızlığının tehlikeli
boyutlara ulaşabileceğini görürüz. Yalnızlar Rıhtımı ise denizdeki erkeklerin
yalnızlığını romantik düzlemde ele alır, idealize bir “deniz ülkesi” olarak İstanbul’u
özler.
▪ Otobüs ve Fotoğraf ise karakterlerini bir “toplu” taşıma aracında, otobüste
bir araya getirir. Onların bu halini toplumun (ister gurbet İsveç, ister Türkiye)
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deliliğinin fotoğrafını çekmekte kullanır. Araf’ın Zehra’sı ise bir otobüste değil,
otobüslerin mola verdiği bir tesiste duralamıştır. Hayatını değiştirmek, kaçmak
ister ama adı üstünde araftadır. Tıpkı Tabutta Rövaşata’nın kendi arabası ve gidecek
bir yeri olmayan, geceleri başkalarının arabalarında uyuyan ismiyle müsemma
Mahsun’u gibi.
▪ Gemide’nin meşhur repliği “Bir memleket gibidir gemi”yi sinemamıza da
uyarlayabiliriz. Ele aldığı temalarla yüz yıllık Türkiye sineması, bu ülkenin de
gemisidir; bazen şenlikli Şirket-i Hayriye vapuru, bazen de ortaçağ resimlerinin
ünlü konusu “Deliler Gemisi”.
Engin Ertan - Fatih Özgüven - Azize Tan
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What A Pair!
▪ Why “pairs”? The first answer that comes to mind could be this: In our culture
we always come to an agreement through comparisons, contrast, and team
supporting…However, this could also be valid: What we call contrariety includes
similarities and common ground as well. Maybe, what really matters is to realise
this. The meeting of people from vastly different backgrounds, which first
transpired at Gezi and then spread nationwide, is the most recent example of
this, isn’t it? Consequently, we can say that many films which have been made in
Turkey throughout the years–films we don’t even associate with each other–have
similar concerns even though they were made at different times and seemingly
have completely opposite subject matters.
▪ We came to realise this aspect once we laid in front of us the distinguished
films of Turkish cinema and tried to view them from a different vantage point.
But, the pairs in this program aren’t always “happy marriages”, and, frankly, we
didn’t have such a purpose in our selections and pairings.
▪ It’s impossible not to see the prominent and almost self-imposed principal
themes as we sift through hundred years of our cinema. The representation of
gender roles; men who have been the symbol of dominance in this land with
their passion for power, tyranny, normativeness and vulnerability, and women
who struggle to survive in different ways… And of course, mother/father roles
and family that cannot be thought of independently from these representations…
The forms of perception regarding the city, village and province which seem to
move away from each other, yet maybe not quite so… The condition of being a
storytelling scene and a subject matter in itself of Istanbul and even Beyoğlu…
Migration, displacement and de-territorialisation… The Kurdish issue which
should be mentioned whenever talking about the films of the recent era… Our
view of minorities and our slips of the tongue on the subject… (see Birds of A
Foreign Land)
▪ When we look at all these things we see that the cultural and political issues
Turkey couldn’t figure out, confront, even refused to confront have, naturally,
provided inspiration for films produced in our country. As Ahmet Hamdi
Tanpınar has said it’s almost an unwritten rule: “Turkey doesn’t let her children
to be engaged in anything but her.” Just like for all people of culture this is also
an important question for filmmakers and the urgency of aforementioned issues
in Turkish cinema is directly proportional to the urgency in society.
▪ To cite an example, one of the pairs in the program, Arkadaş / The Friend and
Eşkıya / The Bandit, are not just relative to each other in terms of their box-office
successes and the iconic qualities they possess which reflect the era they were
made in, but also for coinciding with the political climate of their times and
taking sides. More precisely, the popularity they gained is directly connected
to the spirit of that time. Whether popular or personal, making, watching and
interpreting films in Turkey is not independent of the fundamental issues of the
country. In fact, as we see in another pair, filmmaking itself is altogether an issue.
In films like Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak / Boats out of Watermelon Rinds
and Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi / A Tuğra Kaftancıoğlu Film –one takes place in
the city, the other in the province– what manifests is a very similar and yet a very
different urge: the urge “to make films at any cost”.
▪ It wouldn’t be wrong to say that most of the films which make the best of lists
in surveys conducted throughout the hundred years of Turkish cinema come
to the fore because they clearly deal with a certain issue. One of the reasons
why we chose to pair these films instead of making yet another one of those
lists is that aforementioned issues sometimes infiltrate unexpected films. Like
in Küçük Hanımın Şoförü / Driving Little Missy and Her Şey Çok Güzel Olacak /
Everything’s Gonna Be Great, two films from very different eras touching upon
the role of automobiles and the desire for mobility in common people’s efforts
to realise their dreams, and hence giving way to sociological readings. When
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viewed together Fıstık Gibi Maşallah / Such Babes! –a remake of Some Like It Hot–
and Kilink Istanbul’da / Kilink in Istanbul –about the title character of an Italian
photonovel which became famous in Turkey– refer to more than transformation
through disguise. They also point to another form of disguise: a national cinema
practiced by way of borrowing themes and stories from the West.
▪ Talking about borrowing from the West; if we cannot deny the fact that one
of the fundamental issues in Turkey is the discussion of “Are we Easterners or
Westerners?” then it’s fitting to view two films (İstanbul’un Fethi / The Fall of
Constantinople and Karanlık Sular / The Serpent’s Tale) which discuss who is/
will be the master of Istanbul. We also can’t ignore that this discussion also
involves the journeys between the province and the city (Clouds of May and Egg).
In Turkish cinema, the place of internal and external migration, which cannot be
thought of independently from the lines of East/West and city/province, proceeds
through leaving and never returning (Dönüş / The Return and Duvara Karşı /
Head-On). On the other hand, how Turkey is perceived by the West should also be
evaluated from this perspective.
▪ Daydreaming as subjects of a society has rarely found itself a place in our
cinema much like in society: “Did they lose it?!?” So, it’s significant that two
woman’s films from a certain era like Aaahh Belinda and Daydreams of Miss
Cazibe feel the need to move closer to fantastic cinema. Aaahh Belinda’s Serap
suddenly finds herself in a nightmare, while Ms. Cazibe escapes from real life
nightmares to a fantasy world. For women like the title characters of Aysel,The
Girl from the Swampy Roof and Yatık Emine / Emine the Prostitute being scorned is
neither a nightmare they can wake up from, nor do they have a fantasy world to
escape to.
▪ If we are going to talk about fantasising fantasy and the fact that daydreaming
in Turkey is never fully realised, we should also mention the “fathers” who
forbid us and insist that we should have our feet firmly planted on the ground.
The figures of authority we rebel against or make peace with whenever it’s
appropriate… (İki Başlı Dev / Purgatory and Babam ve Oğlum / My Father and
Son) Sometimes this fathers’ duty can turn into mass hysteria and the best
examples for this can be seen in neighbourhood films. We can see the charming
and unsettling aspects of neighbourhood as a big family in Çöpçüler Kralı / The
Kşng of Streetsweepers and Korkuyorum Anne / Mommy, I’m Scared. But as much
as idealised father figures, the silent screams of children who can’t make sense
out of authority have also found a place in our cinema (Teyzem / My Aunt and
Uçurtmayı Vurmasınlar / Don’t Let Them Shoot the Kite).
▪ One of the rare instances where fantasy works in Turkish cinema is the films
in which celebrities play a version of themselves. Myths about stars used to being
one of us (everyone can make it big) or fantasies about them meeting common
people. For example, in Beklenen Şarkı / A Song to Long For Zeki Müren plays a
poor guy named Zeki who becomes famous through singing. In Mavi Boncuk /
Blue Eyes, Emel Sayın befriends the men who kidnap her.
▪ We get to see the fun side of music and entertainment industries in Blue Eyes,
but music halls and more importantly nightclubs are also places for high drama
in our cinema. While Sürtük / The Chanteuse of Beyoğlu is a comedy-melodrama
which takes place in Beyoğlu and the entertainment world, Beyoğlu’nun Arka
Yakası / The Other Side of Beyoğlu tells the story of the same environment
turning into an inescapable nightmare for a middle class man. When it comes
to an obsessive love story that takes place in nightclubs (and cheap hotels) in
Anatolia instead of Beyoğlu, we are immediately reminded of Zeki Demirkubuz’s
Masumiyet / Innocence and Kader / Destiny. We can see a man’s happy fantasy
reaching the heights of insanity in Metin Erksan’s Kuyu / The Well, as well as in
Destiny. (Just like we see the sketch of Destiny in Hanende Melek / Melek the Singer
which Erksan directed for TV)
▪ But, men’s insanity doesn’t always end in self-destruction in our cinema. For
example, in Gemide / On Board, we see the dangerous extent of the loneliness

bu ikiliye dikkat
what a paır

235

of a group of isolated men. On the other hand, Yalnızlar Rıhtımı / The Port of
the Lonely romanticises the loneliness of men at sea and yearns for Istanbul as
an idealised “sea land”. Otobüs / The Bus and Fotoğraf / The Photograph bring
together their characters in a “mass” transportation vehicle: a bus. They use
the state of these men to take a photograph of the madness of society (be it the
foreign land Sweden or Turkey). Araf / Somewhere in Between’s Zehra is faltered at
a resting stop instead of a bus. She wants to escape and change her life but as the
title suggests she is in limbo –somewhere in between.
▪ Just like true to his name Mahsun (i.e. sad) who has no place to go or a car
of his own so he sleeps in other people’s cars at night in Tabutta Rövaşata /
Somersault in A Coffin.
▪ We can apply On Board’s famous line “A ship is like homeland” to our
cinema. With the themes it deals with the hundred years old Turkish cinema is
this country’s ship; sometimes a merry steamboat of Şirket-i Hayriye (i.e. first
maritime lines in Turkey) and sometimes the “Ship of Fools” of Middle Ages’
paintings.
Engin Ertan - Fatih Özgüven - Azize Tan
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istanbul’un fethi

karanlık sular

THE FALL OF CONSTANTINOPLE

THE SERPENT’S TALE
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türkiye turkey / 1951 / Betacam / Siyah-Beyaz B&W / 89’
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türkiye turkey / 1994 / 35mm / Renkli Colour / 83’
Türkçe, İngilizce; İngilizce altyazılı Turkish, English;
English st.

Yönetmen Director: aydın arakon
Senaryo Screenplay: aydın arakon Görüntü Yön. Director of Photography: ilhan arakon

Yönetmen Director: kutluğ ataman

Kurgu Editing: özdemir arıtan Müzik Music: nedim otyam Oyuncular Cast: sami ayanoğlu,

Senaryo Screenplay: kutluğ ataman Görüntü Yön. Director of Photography: chris squires

turan seyfioğlu, filiz tekin, cem salur, eşref vural, reşit gürzap, neşet berküren,

Kurgu Editing: annabel ware Müzik Music: blake leyh Oyuncular Cast: gönen bozbey, metin

mufti kipper, cihat ırgat, nubar terziyan Yapımcı Producer: nazif duru & murat köseoğlu

uygun, daniel chace, eric pio, haluk kurdoğlu, tülin oral, semiha berksoy, cevat

Yapım Production Co.: atlas film, acar film Dünya Hakları World Sales: fanatik film

kurtuluş, beste çınarcı Yapımcı Producer: kutluğ ataman Yapım Production Co.: saatleri
ayarlama enstitüsü Dünya Hakları World Sales: saatleri ayarlama enstitüsü Kaynak Print
Source: msgsü prof. sami şekeroğlu sinema-tv merkezi

▪▪İstanbul’un Türkler tarafından alınışı şu
ya da bu biçimde birçok Yeşilçam filminin
konusu olmuşsa da Aydın Arakon’un 1951
tarihli İstanbul’un Fethi bunlar arasında
zamanın koşulları göz önüne alındığında
en iddialı ve ilgi çekici olanı. Filmde birçok
gerçek mekân görmek, mesela surların
50’lerdeki görüntüsüne, bile rastlamak
mümkün. İstanbul’la ilgili birçok film gibi,
İstanbul’un Fethi de bir güvensizlik ve
kuşku filmi aslında. Filmin baskın teması
Çandarlı Halil Paşa’nın Bizanslılarla
işbirliği yapıp yapmadığı sorusudur,
dolayısıyla filmin kötü adamı da odur.
“İçimizdeki hainler”e duyduğu kuşkunun
yanı sıra, Konstantinopolis’te “Latin
serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi
tercih eden” Bizanslıların Osmanlılara
yaptığı yardımlara da fazlaca inanmak
ister sanki bu film. Buna Osmanlılara
gönül düşüren güzel Bizanslı kızları, iç
gıcıklayıcı kırbaçlama sahnelerini, ahbap
çavuş yiğitleri, tavernaları, “Paşa sen ne
dersin?” diye kükreyen Fatih’i, Ulubatlı’yı,
bazı sahnelerdeki ilgi çekici kukla
kullanımını ve tabii yakın planda gemilerin
karadan geçirilmesi sahnelerini ekleyin...
Denebilir ki, İstanbul’un Fethi’nden,
1964 tarihli Gurbet Kuşları’nda Hüseyin

Baradan’ın Haydarpaşa’dan İstanbul’a
bakıp şehri ele geçirmeye ahdettiği
ünlü sahneye ve ötesine kadar hâlâ aynı
filmdeyiz. Dolayısıyla Şehr-i İstanbul’a
fetihten günümüze tekrar tekrar talip ve
sahip olanların şehirle ilişkilerindeki bir
tedirginliğin ilk dile gelişi de bu filmde.
İstanbul’un Fethi’ne mükemmel bir
karşı-ses oluşturan Kutluğ Ataman’ın
1995 tarihli ilk uzun metrajı Karanlık Sular
ise İstanbul tedirginliğiyle ilgili filmlerin
en ilginçlerindendir. Bizanslılardan
Amerikalı emlak simsarı casuslara,
zehirli elyazmalarından Boğaz’ın sularını
seyreden “melale aşina” vampirlere kadar
İstanbul’un kat kat bir sürü İstanbul’dan
oluştuğunu gösteren bir kara film/korku
filmi/fantezi. Bu kadar eski bir şehri ele
geçirmenin mümkün olmayacağına,
gerçekte şehrin içinde yaşayanları ele
geçirdiğine dair bir film. Zaman içinde
farklı biçimlerde “kült” statüsü kazanmış
ya da kazanmaya aday bu iki filmi yan yana
seyretmek İstanbullu olan ya da olmayan
her türlü seyirci için ilginç bir deneyim
olacaktır. – Fatih Özgüven
▪▪The conquest of Istanbul by the Turks
has been a subject matter for many
Yeşilçam films, but Aydın Arakon’s

1951 film The Fall of Constantinople
is the most assured and interesting
among them considering the time and
the circumstances it was filmed in. It’s
possible to see many actual locations,
for example the Great Walls of Istanbul
in 1950s. Like many other films about
Istanbul, The Fall of Constantinople is
a film about mistrust and doubt. Its
dominant theme is whether or not Halil
Pasha of Çandar has cooperated with
Byzantines, hence he is the villain. In
addition to the suspicion it harbours for
“the traitors among us”, the film seems
to be too eager to believe in the help
provided to Ottomans by the Byzantines,
who “prefer to see the Turkish turban
instead of the Latin coif.” Add on the
beautiful Byzantine girls who fall for
Ottomans, titillating scenes of whipping,
gallant warriors who are bosom buddies,
taverns, Mehmet the Conquerer roaring
“what do you say, Pasha?”, Hasan of
Ulubat, interesting use of marionettes
in some scenes, and of course the closeup shots of ships being transported
on land… It can be said that from
Istanbul’un Fethi to 1964’s Gurbet Kuşları
/ Birds of Foreign Land and beyond, in

which Hüseyin Baradan famously vows
to conquer Istanbul as he looks at the
city from the port of Haydarpaşa, we
are still in the same film. Thus, this
film contains the first articulation of the
uneasiness in the relationship between
the city and those who repeatedly
aspired and owned it from the time of
the Conquest to the modern day. Kutluğ
Ataman’s first feature film The Serpent’s
Tale, which provides the perfect reverse
echo to The Fall of Constantinople, is one
of the most interesting of films about
the Istanbul uneasiness. It is a film
noir horror fantasy which shows that
Istanbul is comprised of many different,
layer upon layer of Istanbuls–from
Byzantines to American spies disguised
as real estate brokers, from poisoned
manuscripts to melancholy vampires
who watch the waters of the Bosphorus.
It’s a film about the impossibility of
capturing a city as old as Istanbul. In
fact, it’s a film about people getting
captured by the city. It’s going to be an
interesting experience for all kinds of
filmgoers, whether Istanbulites or not, to
watch these two films which gained cult
status over the years. – Fatih Özgüven
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türkiye turkey / 1974 / Betacam / Renkli Colour / 80’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.

Yönetmen Director: sami ayanoğlu, orhon murat arıburnu, cahide sonku

Yönetmen Director: ertem eğilmez

Senaryo Screenplay: sadık şendil Görüntü Yön. Director of Photography: kriton ilyadis Kurgu

Senaryo Screenplay: sadık şendil Görüntü Yön. Director of Photography: hüseyin özşahin

Editing: turgut inangiray Müzik Music: sadi ışılay Oyuncular Cast: zeki müren, cahide

Kurgu Editing: ismail kalkan Müzik Music: rıza silahlıpoda & emel sayın Oyuncular Cast:

sonku, sami ayanoğlu, jeyan mahfi tözüm, abdurrahman palay, bedia muvahhit, talat

emel sayın, tarık akan, kemal sunal, zeki alasya, metin akpınar, halit akçatepe, münir

artemel Yapımcı Producer: cahide sonku Yapım Production Co.: sonku film Dünya Hakları

özkul, adile naşit, perran kutman Yapımcı Producer: nahit ataman Yapım Production Co.:

World Sales: ertem göreç

arzu film Dünya Hakları World Sales: arzu film

▪▪Raj Kapoor’un Avare adlı filmi (1951)

the radio diva who has fallen sick, and
captivates everyone with his voice. It’s
hard to know which came first: Zeki
Müren or his myth. In Turkey,A Song
to Long For became one of the most
popular examples of films starring
singers. Becoming a sub-genre of
melodramas, these singers’ films were
not only using the singer’s name and
songs, but also shaping their public
images. With his courtesy, diligence
and style, Müren was a representative
of moderate Westernisation. He
was using his own voice in his films
refusing to be dubbed, and setting the
criteria for national “appropriateness”
with his crystalline use of Turkish.
In 1974, just like A Song to Long For,
Blue Eyes, a film which stands on the
threshold of singers’ films evolving
into the arabesque boom, was sending
a social message through the image
of a popular singer: the sanctity of
family. Arzu Film, established by Ertem
Eğilmez in the ‘60s, was going to leave

Film, kalabalık kadrolu aile komedileriyle
1970’lere damgasını vuracaktı. O yıllarda
Türkiye’de gösterildiğinde yer yerinden
herkesin sevgilisi olan Emel Sayın’ın
oynamıştı. İki yıl sonra da, repertuarında
her zaman Mısır ve Hint film müziklerine kendini oynadığı filmde, güzel şarkıcı
bir grup erkek tarafından kaçırılır. “İyi
yer ayıran Zeki Müren, ilk filmi olan
insan” olmanın tanımını yapan Mavi
Beklenen Şarkı’yı çekti. Zeki Müren’in
Boncuk’ta, değişen bir İstanbul’da
çıkış hikâyesiyle, filmde canlandırdığı
garibanlığın hikâyesi Emel Sayın’ın
Zeki’nin hikâyesi birbirine çok benzer.
Zeki, filmde de gerçek hayatta olduğu gibi, tutsaklığı üzerinden anlatılır. Film Sayın’ın
radyoda hastalanan diva’nın yerine geçer kendi şöhretli yaşamından, illa da kan
ve sesiyle herkesi büyüler. Zeki Müren mi bağına dayanmayan bu sıcak aile ortamı
için vazgeçmesi sürecini anlatır. Onu
önceydi, Zeki Müren miti mi, bilmek zor.
sakladıkları evin duvarında, başka filmlerle
Ama Beklenen Şarkı Türkiye’de şarkıcılı
filmlerin erken popüler örneklerinden biri birlikte Avare’nin de afişi asılıdır. Kendisini
oldu. Melodramın bir alt türüne dönüşen kaçıranlarla aralarındaki buzlar erimeye
başladığında Emel Sayın bu afişlerin ne
şarkıcılı filmler sanatçının yalnızca adını,
olduğunu sorar. Evin babası, Avare’nin
şarkılarını kullanmıyor, aynı zamanda
afişini göstererek “Hayatımızı kurtaran
imajını da doğrudan şekillendiriyordu.
Nezaketi, çalışkanlığı ve tarzıyla kararında filmler” diye cevap verir. Bu cevap şarkıcılı
filmlerin kitlelerle kurduğu ilişkinin de
bir batılılığın temsilcisiydi Müren.
tanımıdır aslında. – Zeynep Dadak
Başkaları tarafından seslendirilmeyi
reddederek kendi sesiyle konuşuyor
▪▪When Raj Kapoor’s Awaara (1951)
ve güzel Türkçesiyle ulusal “uygunluk”
was released in Turkey it became a big
kriterini belirliyordu adeta.
phenomenon. Two years later Zeki
1974’te, şarkıcılı filmler döneminin
Müren, who always had a place in his
arabesk furyasına evrilmesinin eşiğinde
repertoire for Egytian and Indian film
duran bir film olan Mavi Boncuk da,
music, starred in his first film A Song
Beklenen Şarkı gibi popüler bir şarkıcının
to Long For. Zeki Müren’s own story of
imajı üzerinden toplumsal bir mesaj
his beginnings is very similar to the
veriyordu: Ailenin kutsallığı. Ertem
story of the Zeki character he is in the
Eğilmez’in 1960’larda kurduğu Arzu
film. Just like in real life, Zeki replaces

an indelible mark in the ‘70s with its
family comedies with large cast of
actors. Turkey’s sweetheart at the time,
Emel Sayın, who plays herself in the
film, is kidnapped by a group of men.
Blue Eyes makes the definition of being
a “good person” as it tells the story of
wretchedness in a changing Istanbul
through Emel Sayın’s captivity. The film
tells the process of Sayın giving up her
famed life in favor of being a part of
this warm family environment which
she doesn’t necessarily have blood ties
with. On the walls of the house they
keep her in hangs the poster of Awaara
along with other film posters. When
the ice between her and her abductors
starts to melt, she asks about the
posters. The father of the family points
to the poster of Awaara and says “The
films that saved our lives.” This answer
is also the definition of the relationship
that singers’ films have with the
masses. – Zeynep Dadak
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türkiye turkey / 1998 / 35 mm / Renkli Colour / 112’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.

Yönetmen Director: ö. lütfi akad

Yönetmen Director: serdar akar

Senaryo Screenplay: ö. lütfi akad, burhan bolan, attila ilhan Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: serdar akar, önder çakar Görüntü Yön. Director of Photography:

Photography: yoakim filmerides Kurgu Editing: zeki sivaslı, h.c. alçıcı Müzik Music: hulki

mehmet aksın Kurgu Editing: nevzat dişiaçık Müzik Music: uğur yücel Oyuncular Cast:

saner Oyuncular Cast: çolpan ilhan, sadri alışık, turgut özatay, melahat içli, sadettin

erkan can, ella manea, haldun boysan, naci taşdöğen, yıldıray şahinler, iştar

erbil, kamuran yüce, ahmet tarık tekçe Yapımcı Producer: ihsan ipekçi Yapım Production

gökseven Yapımcı Producer: sevil demirci, önder çakar Yapım Production Co.: yeni

Co.: ipek film Dünya Hakları World Sales: necip sarıcı

sinemacılık Dünya Hakları World Sales: yeni sinemacılık

Yalnızlar Rıhtımı’ndan kırk yıl sonra, bu
yerli ve kopkoyu karanlık Gemide filmiyle
değeri pek bilinmemiş bu iki film,
sinemamızın en özgün ve ustaca işlenmiş sembolik mekana taşınır. Film, bir hayat
kadınını (Ella Manea) kaçırıp gemilerine
hikayelerinden. Akad’la Akar’ı birlikte
getiren dört denizcinin hikayesidir.
izlemek unutulmaz bir deneyim olacak.
Yalnızlar Rıhtımı, açıklarda tek başınayken Tekinsiz Laleli gecesini saymazsak tüm
film boğaz açıklarında demirlemiş bir
huzur bulan Kaptan Rıdvan’la (Sadri
gemide geçer. Serdar Akar’ın gemisi,
Alışık), bar şarkıcısı “Kontes” Güner’in
suçu kadında değil birbirine çelme
(Çolpan İlhan) hüzünlü hikayelerini
anlatır. Senaryo, şair Atilla İlhan tarafından takmaya çalışan erkek çetesinde arayışıyla
Akad’ın rıhtımına yakın durur. Gemiye
(Ali Kaptanoğlu takma adıyla) İzmir
Pasaport Limanı düşünülerek yazılmıştır. zorla getirilen kadının dilimizi bilmeyen
bir yabancı oluşu, sadece Güner’in
Filmin Ömer Lütfi Akad’ın tercihiyle
İstanbul’da çekilmesi, iki şehrin limanları hikayesine değil, konuşturmadığımız,
dinlemediğimiz, anlamadığımız bütün
arasındaki fark sebebiyle zamanında
kadınların hikayesine dokunur. Kötülerle
eleştirilere konu olmuşsa da, filme
iyiler birbirine karışır, savaş içimizde
özgün ve dokunaklı bir mekan kurgusu
sürer gider. Ne İstanbul’a bahar gelme
kazandırmıştır. Film boyunca gittiğimiz
ihtimali ne de bizim düşmüş kadını
her yerde karanlığın ortasında buluruz
kurtarma umudumuz kalmıştır; karanlığa
kendimizi. Böylece karakterlerin içinde
küfrederiz. Bu iki filmi birlikte izlemek,
bulunduğu duygusal yalnızlık görsel
özellikle mekan kurgularındaki özene
bir karşılık bulur. Filmin düşmüş kadın
ve karakterlerdeki değişime rağmen
hikayesine yaklaşımında hem Karafilm
ortak olan dertlerine bakmak açısından
türü etkisi hem de Şiirsel Gerçekçiliğin
izlerini görmek mümkündür. Bu melezlik kaçırılmaz bir fırsat. – Serazer Pekerman
famfatalsiz bir karafilm yaratmış, suçu bir ▪▪It will be an unforgettable experience
kadına atmak yerine birbirini kazıklayan
to watch these two underrated
erkeklerin sinsi ve yalancı hallerini
masterpieces of Turkish Cinema. The
görünür kılmıştır. Akordeon ve tangoya
Port of the Lonely tells the story of an
rağmen, karakterlerin tüm insanlığa
open sea captain Rıdvan ( Sadri Alışık)
mal olmuş çaresizliği hayli yerlidir.
who falls in love with a mysterious

bar singer; ‘Countess’ Güner (Çolpan
İlhan). Rıdvan is a solitary man, who
suffers only when in crowds. Güner
does not enjoy people’s company
either. The Port of the Lonely’s script
is written by popular poet Atilla İlhan
(under the pseudonym Ali Kaptanoğlu).
The clash between these two strong
personalities is reflected in both the
narration and the unique configuration
of the film space. The story is mainly a
fallen woman story that is inspired by
both French Poetic Realism and Film
Noir - with the exception of a Femme
Fatale character. The lack of a woman
to blame brings the audience closer to
the evil deeds of the scheming gang
members. The quay and other parts of
the city seem strangely disconnected,
partly due to the script being written
for İzmir and filmed in İstanbul.
However, the film benefits from this
conflict by making the inner traumas
and loneliness of the lovers visible by
creating unreachable islands of light in

▪▪Üzerinde üstünkörü tartışılmış ama

the middle of darkness. After several
decades, a similar darkness covers the
whole storyworld in Serdar Akar’s cult
film On Board. In the middle of this
darkness, Akar makes use of a ship as
a symbolic island-homeland. The film
tells the story of four sailors who kidnap
a prostitute in Laleli and bring her to
their ship-home. The story mainly takes
place in this ship which is anchored
in the Bosphorus, apart from a night
out in İstanbul. Akar’s city, which
is not better than his ship, consists
of fragments of a dark and drunken
Laleli night. We cannot harbour any
hope anywhere, especially for the
woman. Despite its flawless editing and
framing, the film owes its cult status
mainly to the dialogues. Unfortunately
however, non-native speakers might not
be able to appreciate the imaginative
and original swearing that the
dialogue contain. This double bill is an
unmissable opportunity to see original
and exquisite work. – Serazer Pekerman
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türkiye turkey / 1962 / HDD / Siyah-Beyaz B&W / 104’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.
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türkiye turkey / 1999 / 35 mm / Renkli Colour / 113’
Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.

Yönetmen Director: nejat saydam

Yönetmen Director: ömer vargı

Senaryo Screenplay: nejat saydam, özdemir birsel Görüntü Yön. Director of Photography:

Senaryo Screenplay: ömer vargı, cem yılmaz, hakan haksun Görüntü Yön. Director of

mike rafaelyan Kurgu Editing: mehmet bozkuş Müzik Music: rauf tözüm Oyuncular Cast:

Photography: garry turnbull Kurgu Editing: hakan akol Müzik Music: mazhar alanson

ayhan ışık, belgin doruk, sadri alışık, avni dilligil, suna pekuysal, suphi kaner, necdet

Oyuncular Cast: cem yılmaz, mazhar alanson, ceyda düvenci, selim naşit özcan Yapımcı

tosun Yapımcı Producer: nüzhet birsel , özdemir birsel Yapım Production Co.: birsel film

Producer: mine vargı Yapım Production Co.: filma-cass Kaynak Print Source: kültür ve

Dünya Hakları World Sales: fanatik film

turizm bakanlığı, sinema genel müdürlüğü

▪▪Küçük Hanımın Şoförü ile Her Şey Çok

comedies of Yeşilçam are about cars.
From the Chevrolet which mischievous
rich boy Ayhan Işık buys with his
father’s money from a car gallery
to the “borrowed for one-time-only
drive” Carrera which seduces even
rascal Cem Yılmaz’s demure brother
Mazhar Alanson, and then to the steady
local Renault they use to escape to
Bodrum, both films contain Turkish
youth aspirations, dreams of making
it, fantasies of escape through the
metaphor of automobile: “Automobile
flies away / Like my heart fleeting
away,” as the song says.
For Ayhan Işık, being a good boy and
coming to his senses might, at least for
a while, go through being a chauffeur
to Belgin Doruk, but Cem Yılmaz
has no intentions of being a good boy
through these kinds of reprimands.
The yearnings that the Turkey of the
‘60s urgently passed on to the late
Turkey of the ‘90s: The distress of

duramamanın sıkıntısı, çocuklarına hep
efendi olmayı öğütleyen bir toplumun
Güzel Olacak’ın görünürdeki tek ortak
kısıtlamalarına isyan… Yaramazlık
noktası, sosyetik kafadarlar Ayhan Işık’la
Sadri Alışık’ın ince kalem bıyıkları ile Cem özlemi, kılık değiştirme, başkası olabilme
Yılmaz’ın belli ki onlardan görüp özendiği ihtiyacı. İki filmde de hareket imkânı/
imkânsızlığı erkeklikle özdeşleştiriliyor;
ince kalem bıyık değil (kaldı ki arada
erkeklik çocuksuluğa, çocuksuluk
Oğuz Aral’ın Utanmaz Adam’ı da var).
Yeşilçam’ın büyük başarı kazanmış bu iki büyüyememişliğe işaret ediyor. Hepsinin
üzerinde nazlı nazlı süzülüp duran sınıf
komedisi de hem buruk hem eğlenceli
fikri, derinden derine sızlayan bir ayrıcalıkbiçimde, alttan alta, arabalarla ilgili.
Haylaz zengin çocuğu Ayhan Işık’ın baba yoksunluk hissi.
Minibüs arkalarında dendiği gibi: Babam
parasıyla galeriden aldığı Chevrolet’den
Sağolsun! 60’lar Türkiye’sinden, Özal
sevimli hayta Cem Yılmaz’ın akıllı uslu
Türkiye’si ve sonrasına devredilen izin
abisi Mazhar Alanson’u bile baştan
verilenler/izin verilmeyenler, imkânlar/
çıkaran “bir gezmelik ödünç” Carrera’ya,
imkânsızlıklar, tüketim toplumu olma/
sonra ikisinin Bodrum’a kaçmakta
olamama sancısı. Liberal ekonominin
kullandıkları mazbut yerli Renault’ya
kadar, iki filmde de otomobil metaforunun dolambaçları, ihtiyaçlar ve arzular
denkleminin sarpa sardığı uzun ince bir
içinden geçen Türkiyeli gençlik
tahayyülleri, yırtma hayalleri, basıp gitme yol… – Fatih Özgüven
fantezileri var; “Otomobil uçar gider /
▪▪The only apparent common point
gönlüm gibi geçer gider.”
between Driving Little Missy and
Ayhan Işık için, efendi çocuk olmanın,
Everything’s Gonna Be Great is not
aklını başını devşirmenin yolu bir
the wisp mustaches the posh chums
süreliğine de olsa Belgin Doruk’a
Ayhan Işık and Sadri Alışık support
şoförlük yapmaksa, Cem Yılmaz’ın hiç
and the one worn by Cem Yılmaz
böyle tekdirlerle yola gelesi, efendi çocuk
who is obviously emulating them
olası yoktur artık. 60’lar Türkiye’sinin 90
(besides, in between there is Oğuz
sonları Türkiye’sine daha da acilleşerek
Aral’s cartoon character Shameless
devrettiği özlemler: Hem yerinden
Man). Underneath, in a bittersweet and
kımıldayamamanın hem yerinde
amusing way, these two blockbuster

being spirited yet being unable to
mobilise, the rebellion against the
restrictions of a society that preaches its
children to be well-behaved…A desire
for mischief, disguise, the need to be
someone else. In both films possibility/
impossibility of mobilising is identified
with manhood. Manhood points to
boyishness and boyishness points to
arrested development. There’s the idea
of class that coyly hangs over it all and a
feeling of privilege/privation that aches
underneath.
As it says on the back panels of
minibus taxis: Thanks to my father!
The pains of being/not really being a
consumer society, what’s permissible/
impermissible, having/lack of
opportunities which were all passed on
from the Turkey of the ‘60s to Özal era
and beyond. A long narrow road where
labyrinths of liberal economy and the
equation of needs and desires get all
tangled up… – Fatih Özgüven
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fıstık gibi maşallah

kilink istanbul’da

SUCH BABES!

KILINK IN ISTANBUL
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türkiye turkey / 1964 / HDD / Siyah-Beyaz B&W / 100’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.
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türkiye turkey / 1967 / Betacam / Siyah-Beyaz B&W / 70’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.

Yönetmen Director: hulki saner

Yönetmen Director: yılmaz atadeniz

Senaryo Screenplay: hulki saner Görüntü Yön. Director of Photography: kriton ilyadis Kurgu

Senaryo Screenplay: çetin inanç Görüntü Yön. Director of Photography: rafet şiriner Kurgu

Editing: turgut inangiray Müzik Music: yorgo ilyadis Oyuncular Cast: izzet günay, türkan

Editing: ender teker, kenan hacaman Müzik Music: necip sarıcı Oyuncular Cast: irfan

şoray, sadri alışık, vahi öz, mualla sürer, cevat kurtuluş Yapımcı Producer: hulki saner

atasoy, pervin par, muzaffer tema, suzan avcı, hüseyin peyda,’e soley Yapımcı Producer:

Yapım Production Co.: saner film Dünya Hakları World Sales: fanatik film

yılmaz atadeniz Yapım Production Co.: atadeniz film Dünya Hakları World Sales: atadeniz
film

fotoromanı Killing ve Some Like It Hot),
Kilink’in iğretiliği malzemesini uyarlamak
kılık kıyafet değiştirip tamamen farklı
bir yana, ayrıksı bir yabancılığı neredeyse
biri olmanın ne denli kışkırtıcı sonuçlar
doğurabileceğine dair fikir birliğine varmış tercih edişinden kaynaklanıyor: Sebepsiz
gibi görünüyor. Kilink’te maske karakterin yere bikinilerle dolaşan kızlar, her yerde
kimliğini gizliyor, Fıstık Gibi Maşallah’ta ise viski şişeleri ve Kilink’in ödüllendirme
amaçlı kadınları maskesi üzerinden öpüşü
karakterler bir kamuflaj giysisi giyer gibi
gibi...
kadın kıyafetine bürünüyor.
Oysa Fıstık Gibi Maşallah’ta Doğu, Batı,
Kilink’in hareketsiz, gülen kurukafa
taşra, kabadayılık, çalıntı Hollywood
maskesi vicdansızlığı, hainliği, hatta
müzikleri, baştan çıkarma amaçlı
yaptığı kötülüklerden aldığı hazzı ifade
ediyor gibi. Bunun da ötesinde, bu tekinsiz viski-sucuk hazırlatma, kadın kılığında
“Baklava, Börek Aç” şarkısıyla göbek
yüz ifadesi nedeniyle uzun süre Kilink’in
atma ve travestiliği meşrulaştırma gibi
filmin kahramanı mı yoksa kötü kişisi mi
çeşitli öğeler yardımıyla baştan sona bir
olduğu açıklığa kavuşamıyor.
Öte yandan, filmde kadınsılığın karikatür eklektiklik sergileniyor; farklılıkların füzyon
misali tek bir potada erimesi bir nevi
düzeyinde abartılışına karşın, Fıstık Gibi
karnavala dönüşüyor.
Maşallah’ın iki kahramanı Naciye ve
Bu iki filmi bir arada izlemek, “Türklüğün”
Fikriye de cemaate kabul misali daha ilk
özel bir kimya tuttuğunda ne kadar çok
baştan diğer kadın oyuncular tarafından
değişken içerebileceğini, ancak kimyanın
kabul görüyor; dahası aralarındaki tüm
tutmadığı anlarda da, “yabancı” kaynaklı
mesafeleri kaldırarak “kadın kadına”
öğeleri ne kadar kolay ve bariz biçimde
birbirlerine sokuluyorlar. Kuşkusuz,
dışarıda bırakabileceğini düşünmek
bu kabul görme Naciye ve Fikriye’nin
açısından ilginç. – Selim Eyüboğlu
kadın rollerini çok iyi oynamalarından
kaynaklanmıyor. Bu konudaki başarıları,
▪▪These two films which belong to
daha çok onların “normal” kanlı canlı
completely different genres seem to
erkekler olmalarıyla ilgili, ki film de bu
be in agreement about the provocative
doğrultuda gelişiyor.
results of becoming a different person
Her iki filmin bir anlamda ithal ürünleri
through disguise. In Kilink, the mask
dönüştürdüğü düşünülürse (İtalyan
hides the character’s identity, and in
▪▪Apayrı türlere ait bu filmlerin ikisi de

Such Babes! characters don female
outfits as if wearing camouflage.
Kilink’s motionless, smiling skull
mask looks like it expresses his
mercilessness, malice, and even the
joy he gets from being evil. Beyond
that, because of this disturbing facial
expression it’s not clarified for a long
time whether he is the hero or the
villain. On the other hand, Such Babes!
exaggerates femininity to the point of
caricature, yet heroines Naciye and
Fikriye are immediately accepted by
other actresses as if being accepted in a
congregation. Furthermore, they break
all boundaries and get cozy “female
to female”. Doubtless, this acceptance
is not due to Naciye and Fikriye being
very convincing in playing women.
Their success is due to the fact that
they are hale and hearty, “normal”
men, and the film progresses in that
direction. Both films are adaptations
of foreign products. Kilink is from the
Italian photo novel Killing and Such

Babes! from Some Like It Hot. Kilink’s
artificiality comes from its preference
for anomalistic foreignness rather
than adapting its source material
straightforwardly. There are girls who
walk in bikinis for no apparent reason,
whiskey bottles scattered everywhere
and Kilink kissing women over his
mask as a reward …Whereas, a full-on
eclecticism is on display in Such Babes!
through the help of elements such as
the East, West, province, roughneckery,
plagiarized Hollywood music,
whiskey and pepperoni for seduction,
belly-dancing to the song “Roll the
Dough”, and attempts to legitimatize
transvestism. Melting of differences
in one pot like making fusion turns
into a carnival. Watching these films
together is interesting in terms of
thinking that when the chemistry is
right “Turkishness” can contain many
variables, when it’s not it easily and
apparently leaves out the “foreign”
elements. – Selim Eyüboğlu
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sürtük

beyoğlu’nun arka yakası

CHANTEUSE OF BEYOĞLU

THE OTHER SIDE OF BEYOĞLU

10pe.th. 13pz.su.
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im
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10pe.th. 13pz.su.
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türkiye turkey / 1965 / Betacam / Renkli Colour / 90’
Türkçe, Fransızca altyazılı Turkish, French st.
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türkiye turkey / 1986 / Betacam / Renkli Colour / 90’
Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English st.

Yönetmen Director: ertem eğilmez

Yönetmen Director: şerif gören

Senaryo Screenplay: sadık şendil Görüntü Yön. Director of Photography: cahit engin Kurgu

Senaryo Screenplay: hüseyin kuzu, eyüp halit türkyazıcı Görüntü Yön. Director of

Editing: turgut inangiray Müzik Music: metin bükey Oyuncular Cast: ekrem bora, türkan

Photography: erdal kahraman Kurgu Editing: süleyman karakaya, mustafa kul Oyuncular

şoray, cüneyt arkın, melahat içli, ferah nur Yapımcı Producer: ertem eğilmez, cahit

Cast: tarık akan, erdal özyağcılar, oya aydoğan, yavuzer çetinkaya, nalan türkoğlu,

ataman Yapım Production Co.: arzu film Dünya Hakları World Sales: arzu film

gökhan mete Yapımcı Producer: ferit turgut Yapım Production Co.: uzman film Kaynak
Print Source: gülşah film

olarak sonunda ısrarından vazgeçer.
Âşıkların birleşmesine aracı olduktan
Kültür-sanat kadar eğlence hayatının
sonra gazinodan çıkar ve Beyoğlu
merkezi de yüzyıllardan beri orasıdır.
Zamanında ana caddesinde hanımefendi sokaklarında yalnız başına yürür. Kamera
uzaklaşırken, Ekrem de küçülür. Artık ne
ve beyefendiler şık kıyafetlerle boy
Naciye’nin, ne de Beyoğlu’nun sahibi
gösterirken, arka sokakları hemen her
olabileceğini anlamıştır.
alt kültürün buluşma yeri olmuş bir
Beyoğlu’nun Arka Yakası ise bu semte
semt... İstanbul’la ilgili pek çok iktidar
Ekrem ve benzerlerinin sürmeye çalıştığı
savaşının Beyoğlu üzerinden ilerlemesi,
cilayı söküp atar. Beyoğlu’nun arka
bu çokkültürlü merkezi yeniden
sokaklarını gösterirken şöyle der film:
biçimlendirmek isteyenlerin eksik
“Beyoğlu’nu batırmak, yermek kadar kolay
olmaması da elbette şaşırtıcı değil.
bir şey yok... İyi röportajcı Beyoğlu’na
Sürtük’ten bahsederken bunlar öncelikle
söver. Ben acemi röportajcıyım,
akla gelmeyebilir. Film, gazino patronu
Ekrem’in amatör şarkıcı Naciye’yi yetiştirip Beyoğlu’nu öveceğim.” Filmin
başkarakteri memur Haydar, Beyoğlu’nda
assolist yapmasını konu alır. Ancak
felekten bir gece çalayım derken tüm
Naciye müzik dersleri aldığı piyaniste
maaşını bir fahişeye kaptırır ve başına
âşık olunca işler karışır, çünkü Ekrem
gelmedik kalmaz. Sonunda gece boyu
“eseri” üzerinde iktidarını ilan etmeye
çalışır; filmin bir sahnesinde de Naciye’ye peşinden gittiği beyaz elbiseli kızın (cilalı
bir Beyoğlu hayali) gerçek olmadığını
şöyle der: “O Beyoğlu caddesinde
kabul edecek ve Ekrem gibi sahneyi
potin bile boyadım ben. Şimdi de senin
küçülerek terk edecektir. Her iki film de
gibilerle halkın gözünü boyayıp, para
Beyoğlu’nun kendini ele geçirmeye veya
kazanıyorum.” Naciye gibi, Beyoğlu’nun
çözmeye çalışan karakterleri eve eli boş
gece hayatı da onun için bir proje, bir
yollamasıyla sonlanır. – Engin Ertan
iktidar alanıdır. Gerçekten de Ekrem, bir
nevi her şeyin üzerindeki “güç”tür; âşıklar ▪▪Who can deny the importance of
bağımsızlıklarını ilan etmeye çalışınca,
Beyoğlu? It has been the epicenter
iş buldukları küçük işletmeleri de satın
of culture, art and entertainment for
alarak çalışmalarını engeller. Ancak gerçek centuries. A neighborhood where ladies
hayattaki iktidar sevdalılarından farklı
and gentlemen used to parade in their
▪▪Beyoğlu’nun önemini kim reddedebilir?

finery on its main street while the
back streets were a gathering place for
subcultures… It’s surely not surprising
that power struggles over Istanbul
goes through Beyoğlu and there is no
shortage of those who want to reshape
this multi-cultural centre. These might
not be the first to come to mind when
talking about Chanteuse of Beyoğlu,
which tells the story of music hall boss
Ekrem’s efforts to turn amateur singer
Naciye into a headliner. But, things
get complicated when Naciye falls for
her pianist, because Ekrem wants to
declare his dominance over his “work
of passion”. He says to Naciye: “I used
to shine boots on that Beyoğlu street.
Now I make money by pulling the
wool over people’s eyes using the likes
of you”. Just like Naciye, the night
life of Beyoğlu is a project, a power
domain for him. In fact, Ekrem really
is sort of a “force” over everything.
When the lovers try to declare their
independence, he prevents them from
working by purchasing relevant small
establishments. But, unlike real-life

power hungry men, he gives up on
his insistence. After helping the lovers
reunite, he leaves the music hall and
walks alone on the streets of Beyoğlu.
As the camera pulls out, Ekrem
becomes smaller. He realizes he can
own neither Naciye nor Beyoğlu. On
the other hand The Other Side of Beyoğlu
removes the varnish that Ekrem and his
ilk try to put on this neighborhood. The
film has this to say as it shows the back
streets of Beyoğlu: “There’s nothing
easier than disparaging and slandering
Beyoğlu… A good interviewer slams
Beyoğlu. I’m a novice interviewer. I’m
going to praise Beyoğlu.” The film’s
main character Haydar is a civil servant,
who is taken for a ride by a prostitute
and loses a month’s salary. At the end
he will have to accept the fact that the
girl in a white dress (a glossy Beyoğlu
fantasy) he’s been chasing all night is
not real, and he will leave the shot by
becoming smaller just like Ekrem. Both
films end by sending home emptyhanded those who try to seize and
figure out Beyoğlu. – Engin Ertan
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dönüş

duvara karşı

THE RETURN

GEGEN DIE WAND
HEAD-ON
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türkiye turkey / 1972 / 35 mm / Renkli Colour / 94’ /
Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.
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almanya, türkiye germany, turkey / 2004 / Betacam /
Renkli Colour / 121’ / Almanca, Türkçe; İngilizce altyazılı
German, Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: türkan şoray
Senaryo Screenplay: safa önal Görüntü Yön. Director of Photography: kaya ererez Kurgu

Yönetmen Director: fatih akın

Editing: hüsam ören, şerif gören Müzik Music: yalçın tura Oyuncular Cast: türkan şoray,

Senaryo Screenplay: fatih akın Görüntü Yön. Director of Photography: herve dıeu, raıner

kadir inanır, bilal inci, osman alyanak, hikmet taşdemir Yapımcı Producer: irfan ünal

klausmann Kurgu Editing: nıkolaı hartmann, andrew bırd Müzik Music: mercan

Yapım Production Co.: akün film

dede, klaus maeck, aylin aslım Oyuncular Cast: sibel kekili, birol ünel, güven kıraç,
meltem cumbul, demir gökgöl Yapımcı Producer: stefan schubert, ralph schwıngel,
mehmet kurtuluş, fatih akın, andreas thıel Yapım Production Co.: arte, bavarıa fılm
ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: r film

▪▪‘Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm’
Hepimizde derin izler bırakmış bu iki
muhteşem film, aynı meseleye farklı
noktalardan yaklaşır. Yıllara ve araya giren
mesafeye meydan okuyan ortaklıkları sizi
şaşırtacak. Dönüş başına gelen bütün
felaketlere rağmen umudunu yitirmeyen
ve zalimlere boyun eğmeyen bir kadının
hikayesini anlatır. Film köyden kente ve
yurtdışına göçün en yoğun döneminde
ve politik yönden fırtınalı bir iklimde
çekilmiş bir filmdir. Filmin konusu ve
biçimi bütün bu karmaşayı ince ince işler
ve titizlikle gözler önüne serer. Filmin
yazar-yönetmeni Türkan Şoray, göç ve köy
filmlerinden tanıdığımız birkaç hikayeyi
özgün bir üslupla ve benzersiz bir yenidençerçeveleme tekniğiyle birbirine geçirir.
Film köy hayatının estetize edildiği montaj
sahneleri ve Brechtien performanslar gibi
bazı Üçüncü Sinema ilkelerini başarıyla
uygulamış nadir örneklerdendir. Şoray
bu filmde en iyi oyununu sergilemiş ve
alışılmışın dışında bir tarza ikna ettiği
bütün oyuncuları ustalıkla yönetmiştir.
Dönüş’te Kadir İnanır ve Türkan Şoray
yoktur; İbrahim›le Gülcan vardır. Film

evin yaşanmazlığını cinnete, gurbetin
dönülmezliğini ölüme denk gösterir.
Evdeki herkesin aklı uzaklardadır, ki
köyün güçlü Ağası (Bilal İnci) bile ‘kaçarız
buralardan’ demiştir, fakat giden aynı
kalmaz, döndüğü yeri yadırgar. Ta o
zamanlar gidip de dönemeyenlerin sesini,
Fatih Akın sayesinde, Duvara Karşı’da
duyarız. Film iki kayıp ruh olan Sibel (Sibel
Kekilli) ve Cahit’in (Birol Ünel) birbirlerine
tutunmaya çalışmalarını anlatır. Olanlara
bakınca, bunca yıla rağmen bazı dertlerin
aynı kaldığını, bazı umutlarınsa tamamen
solduğunu görürüz. Hayat bambaşkadır
artık, gün batımında koklayacağı bir karış
toprağı, dönecek bir evi olmayan nesiller
yetişmiştir. Fakat isyan aynıdır. Heba olan
dolmaların arkasından ağlayan, adaşı olan
milli haltercimize tempo tutan kadında
Gülcan’ın öfkesini ve özlemini görür,
davanın her şeye rağmen bıraktığımız
yerden devam ettiğini anlarız. Tekrar tekrar
izleyip ağladığımız bu iki filmi birlikte
izleme fırsatını sakın kaçırmayın.
– Serazer Pekerman
▪▪These two films have been
immensely popular among Turkish
audiences from different generations.

It is going to be a sweet and sour treat
to notice the common traits despite
the years and miles between them.
The Return is the film-making debut of
star-actress Türkan Şoray, the ‘Sultan’
of Turkish Cinema. The films tells
the story of a free spirited peasant
woman, Gülcan (Türkan Şoray), who
is not afraid to challenge authority.
Her husband İbrahim (Kadir İnanır)
goes to Germany as a guest-worker
and she has to face life alone. She loses
all that she has but is determined not
to give in. The Return deals with its
contemporary issues: The 70s were the
times when migration from rural areas
(to big cities in Turkey and Europe)
was at its height and it was a politically
turbulent era. The story consists of
several events that are quite familiar
to Turkish cinema audiences from
the film cycles about countryside and
immigration. The film combines these
fragments in an original way. With this
film, Şoray proves her authorship and
maturity in both story and style. The
film shows an inclination toward Third
Cinema principles such as Brechtian

acting and montage sequences of
idealized and aestheticized country
life. Unconventional cinematography
emphasizes the need to question the
situation and change perspective.
Şoray›s film sees hope in the education
of the masses, like many leftist
intellectuals of the time. As for the
immigrant, the film claims that it is
impossible to return. The one who goes
cannot remain the same, nor can the
one who stays. 30 years later, in Head
On, Fatih Akın shows us how the story
continues for the children of the ones
who could not return. Akın carries the
German-Turkish identity with pride and
honesty. In his style we find glimpses
of both Yeşilçam and Balkan Cinema.
The film tells the story of two lost souls
Cahit (Birol Ünel) and Sibel (Sibel
Kekilli) who hopelessly try to find a
way out. In Head On, we understand
how little has changed for the free
spirited who no longer have a home
to long for. Watch these two pieces of
artful and spectacular storytelling about
belonging, love and standing up for
your rights. – Serazer Pekerman
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arkadaş

eşkıya

THE FRIEND

THE BANDIT
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türkiye turkey / 1974 / 35 mm / Renkli Colour / 95’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye turkey / 1996 / 35 mm / Renkli Colour / 121’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: yılmaz güney

Yönetmen Director: yavuz turgul

Senaryo Screenplay: yılmaz güney Görüntü Yön. Director of Photography: çetin tunca Müzik

Senaryo Screenplay: yavuz turgul Görüntü Yön. Director of Photography: uğur içbak Müzik

Music: şanar yurdatapan, attila özdemiroğlu Oyuncular Cast: yılmaz güney, melike

Music: erkan oğur Oyuncular Cast: şener şen, uğur yücel, kamuran usluer, sermin

demirağ, kerim afşar, ahu tuğbay, azra balkan Yapımcı Producer: yılmaz güney Yapım

hürmeriç, yeşim salkım, ülkü duru, özkan uğur, kayhan yıldızoğlu Yapımcı Producer:

Production Co.: güney film Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel

ömer vargı, mine vargı Yapım Production Co.: filma-cass Dünya Hakları World Sales: filma-

müdürlüğü

cass Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel müdürlüğü

bu efkârlı solcu ağabey kimliğini Azem
karakteriyle ölümsüzleştirir. Azem ayrıca
manzarasına iddialı bir pencere açan
çıkışlarıyla, hem de en ıssız zamanlarında Güney’in bu filmden itibaren çıkacağı
yolculukta dillendirmeden idealize
salonlara çektikleri seyirci sayısıyla
edeceği Kürt kimliğidir. Bu kimlik Yavuz
20 sene arayla sinemamızın kaderini
Turgul’un köyü yakılan ve dağa çıkan
değiştirmiş bu iki filmi birlikte görmek,
efsanevi kahramanı Baran’la (Şener
aradan geçen yirmi seneye bakışınızı
Şen) masalsılaşır. Aslında Eşkıya filmi de
değiştirebilir. Arkadaş, Cemil (Kerim
aynen Arkadaş gibi yolları ayrılan iki eski
Afşar) ve Azem (Yılmaz Güney) adlı köy
arkadaşın, Baran ve Berfu’nun (Kamran
kökenli iki eski arkadaşın birbirinden
Usluer), buluşma hikâyesidir. Fakat durum
ayrılıp farklı hayatlar kurduktan epey
çetrefillenmiş, sorunlar iyice içinden
sonra tekrar bir araya gelmesini konu
çıkılmaz hale gelmiştir. Bazı şeylerse
alır. Cemil şehre gelip uyum sağlamış,
değişmeden kalır: Eşkıya, yine en büyük
ya da ‘özünü unutup, yoldan çıkmış’,
kazığı şehirli kadından (Yeşim Salkım) yer,
Azem’se değerlerine sadık kalmıştır.
gerçek düşmanı elimize geçiremediğimiz
Azem karakteri her tür keyiften özellikle
için, yine bütün hıncımızı ondan alırız.
cinsel arzudan arındırılmıştır. Dünyanın
Hafızalara kazınmış unutulmaz sahnelerle
bütün yükü her an omuzlarındadır ve
dolu bu iki filme bir de birbirinin devamı
bu yükü kendisiyle paylaşmayan insana
olarak bakalım. – Serazer Pekerman
tahammülü yoktur. Neredeyse bedensiz
olarak sunulan Azem, hatalar yapabilen
▪▪It would not be an exaggeration
bir insan değil, üzerine türlü ideallerin
to claim that the popularity of these
yazılacağı lekesiz bir sayfadır adeta.
two films have changed the course
Muhteşem otoban sahnesine rağmen,
of Turkish Cinema history, at times
Arkadaş’ın siyasi söylemi bugünden
when very few people frequented
baktığımızda tartışmalıdır. Güney’in
movie halls. Friend tells the story of
çerçevesinde en çok göze batan, başımıza a reunion between two old friends,
gelen bütün felaketlerin sorumlusu
Cemil (Kerim Afşar) and Azem (Yılmaz
olarak gösterdiği şehirli, orta sınıf kadına Güney), who are originally from the
(Azra Balkan) olan kinidir. Güney, politik
countryside. Cemil has come to a big
iklimimizde yıllara meydan okuyacak
city and gotten rich; Azem, on the

other hand, has remained loyal to his
humble past and his life is devoted
to his people’s problems. The film
marks the emergence of Yılmaz
Güney as a political auteur. Azem is
the embodiment of an idealist leftist
intellectual of his time. Portrayed
as a thinking being, freed from all
bodily needs–especially sex–he does
not have any human flaws. Azem
is determined not to feel joy until
the day all the oppression ends, and
also, finds joy somewhat intolerable.
Despite an unforgettable highway scene
and indubitable intentions, Azem’s
politics is limited by his rather narrow
outlook. The film unnecessarily directs
all its animosity toward Cemil’s wife
Necibe (Azra Balkan), by blaming the
country’s problems on this ‘corrupt’
woman of the big city. Although not
openly mentioned in the film, Azem is

▪▪Hem yapıldıkları dönemin politik

also an early portrayal of an idealized
Kurdish male identity. Many years later,
eminent filmmaker Yavuz Turgul would
turn this idealized character into the
legendary hero Baran (Şener Şen) in the
film The Bandit. This film also portrays
the reunion of two old friends, however,
this time by totally different intentions.
We notice many negative changes in
society and see that the real bad guys
are still out of our reach. The major
claim of the previous film remains
unchanged: The corrupt city woman
(Yeşim Salkım) once more proves that
she is our greatest enemy. This film
marks the rebirth of Turkish Cinema
after many years of silence. Seeing
these two successful productions,
which appealed to mass audiences at
their time, will be an absolute treat for
everyone. – Serazer Pekerman
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aysel bataklı damın kızı

yatık emine

AYSEL, THE GIRL FROM THE SWAMPY ROOF

EMINE THE PROSTITUTE
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türkiye turkey / 1974 / HDD / Renkli Colour / 84’
Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.

Yönetmen Director: muhsin ertuğrul

Yönetmen Director: ömer kavur

Senaryo Screenplay: nazım hikmet ran Görüntü Yön. Director of Photography: cezmi ar,

Senaryo Screenplay: turgut özakman, ömer kavur Görüntü Yön. Director of Photography:

remzi ar Kurgu Editing: muhsin ertuğrul Müzik Music: cemal reşit rey Oyuncular Cast:

renato fait Kurgu Editing: renato fait, ömer kavur Müzik Music: arif erkin Oyuncular Cast:

muhsin ertuğrul, ergun köknar, talat artemel, cahide sonku, hazım körmükçü, hadi

necla nazır, serdar gökhan, bilal inci, nubar terziyan, mahmut hekimoğlu, güzin

hun, müfit kiper, sami ayanoğlu Yapımcı Producer: ihsan ipekçi Yapım Production Co.: ipek

özipek Yapımcı Producer: necdet barlık, duran tantekin Yapım Production Co.: günaydın

film Dünya Hakları World Sales: necip sarıcı

filmcilik Dünya Hakları World Sales: fanatik film

tutamamak arasındaki karşıtlıklar da
dirsek teması olan ilk yönetmeni Muhsin vardır. Aysel,…, bu yönüyle bir “memleket
filmi”dir de. Ömer Kavur’un sinema
Ertuğrul’un da, sinemamızda uzun süre
faaliyet göstermiş okullu ilk yönetmenimiz okulu IDHEC’den çıkar çıkmaz çektiği
1974 tarihli Yatık Emine ise Refik Halit
Ömer Kavur’un da “kadın meselesi” ile
Karay’ın Memleket Hikâyeleri kitabında yer
ilgilenen, aşılmamış birer film yapmaları
alan aynı adlı öyküden uyarlama. Hikâye,
tesadüf müdür? Kadın meselesi,
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında
Cumhuriyet dönemi kültür hayatımızda
fahişelik yüzünden Anadolu’nun ücra
olduğu gibi sinemamızda da kendini
bir kasabasına sürülen Emine’nin son
dayatan “mesele”lerin ilklerindendir.
günlerini konu edinir. Yatık Emine Osmanlı
Özellikle erkek yönetmenler bu mesele
İmparatorluğu’nun modernleşme
etrafında bazen oportünist bazen de
dönemine denk düşen bir kadın hikâyesi
vicdanlı bir biçimde dolanmışlardır.
Kadın meselesi hem iç gıcıklayıcıdır, hem olduğu kadar, hem Bressonvari minimal
anlatımıyla sinemamızda bir ilk, hem
de iç acıtıcı. Tiyatrodan gelip 1910’lar
de yıllar sonra Nuri Bilge Ceylan’ın
ve 20’lerde İsveç ve Almanya’da aktör
Cannes’daki ödül töreninde adını koyacağı
ve yönetmen olarak çalışan Muhsin
Ertuğrul’un 1934 tarihli filmi Aysel, Bataklı bir hissin, “tutkuyla sevilen yalnız ve
Damın Kızı, Victor Sjöström’ün Tösen från güzel ülke”nin dolaylı ifadesidir belki de…
Stormyrtorpet (1919) adlı melodramından Kadının, ülkenin-ulusun temsili olarak
kullanılışının en dokunaklı örneklerinden
uyarlamadır ve özellikle dönemin
biri. – Fatih Özgüven
kırsalı anlatan Rus sinemasını, mesela
Dovzhenko’nun kimi filmlerini andırır.
▪▪Is it just a coincidence that Muhsin
Başrolde, erkeklerin insafına kalmış köylü Ertuğrul, the first director in Turkish
kızı rolünde büyük başarı kazanan, o
cinema who approached the cinema
yıllar Türk sinemasının tek sarışın yıldızı,
from the West, and Ömer Kavur, one
Marlene Dietrich’i Cahide Sonku var.
of our first directors with formal film
Aysel,…’de sadece kadın meselesi üzerine education with a long-lasting career,
gözlemler yoktur; toprak zenginleriyle
have each made a “female issue” film
köylüler, okumuş şehirli kadınlarla cahil
that have never been surpassed? Female
köylü kızları, kaderini elinde tutabilmekle issue is one of the first “issues ” that

imposed themselves on our cultural
agenda and film in the Republic
era. Male directors, especially, have
circled around this issue; sometimes
opportunistically and other times
with a guilty conscience. Female
issue is both titillating and heartwrenching. In his 1934 film Aysel, the
Girl From the Swampy Roof, Muhsin
Ertuğrul, who came from a theatre
background and worked as an actor
and director in Sweden and Germany
during 1910s and 1920s, adapts Victor
Sjöström’s 1919 melodrama Tösen från
Stormyrtorpet . The film specifically
resembles the Russian cinema of the
era which examines rural life–such
as Dovzhenko’s certain films. Aysel
stars Cahide Sonku, the only blonde
star at the time, the Marlene Dietrich
of Turkish cinema, whose role as the
titular character at the mercy of the
men in her village brought her huge
success. The film not only includes
observations on female issue, but also
polarities such as landlords vs. villagers,
educated urban women vs. illiterate

▪▪Türk sinemasının Batı sinemasıyla

village girls, being a mistress of one’s
destiny or not. In that sense Aysel is a
“homeland film”. Ömer Kavur’s Emine
the Prostitute (1974), which he directed
immediately after graduating from
IDHEC film school, is an adaptation of
the story of the same name from Refik
Halit Karay’s book Memleket Hikâyeleri /
Tales of Homeland. The story chronicles
the last days of Emine who is exiled
for prostitution to a remote town in
Anatolia during the final years of the
Ottoman Empire. Emine the Prostitute
is not only the story of a woman
coinciding with the modernisation
period of the Ottoman Empire, but
also a first in our cinema with its
Bressonian minimalist storytelling
and perhaps an indirect expression
of a feeling which Nuri Bilge Ceylan
named as “passionately loved, lonely
and beautiful country,” at the awards
ceremony at Cannes…
One could say Emine the Prostitute is the
most touching example of Woman as
the representation of country/nation.
– Fatih Özgüven
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THE BUS

THE PHOTOGRAPH
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türkiye turkey / 2001 / Betacam / Renkli Colour / 66’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: tunç okan

Yönetmen Director: kazım öz

Senaryo Screenplay: tunç okan Görüntü Yön. Director of Photography: güneş karabuda

Senaryo Screenplay: kazım öz Görüntü Yön. Director of Photography: ercan özkan Kurgu

Müzik Music: zülfü livaneli, leon francoli, pierre favre Oyuncular Cast: tuncel kurtiz,

Editing: kazim öz, özkan küçük, zülfiye dolu, savaş boyraz Müzik Music: mustafa biber

tunç okan, aras ören, hasan gül Yapımcı Producer: tunç okan, cengiz ergun Yapım

Oyuncular Cast: feyyaz duman, nazmi kırık, mizgin kapazan, muhlis asan, zülfiye dolu,

Production Co.: pan film Dünya Hakları World Sales: odak film

mehmet ali öz Yapım Production Co.: yapım 13 film prodüksiyon Dünya Hakları World Sales:
yapım 13 film prodüksiyon

kez çıkarak soluğu Avrupa’da aldıklarında
kurtulacaklarını umarken mutlaka
ayakkabıları, ceplerindeki son kuruşlar
endişeleri vardır ama korktuklarından
ve nice umutlarla yola çıkan bir otobüs
daha da beteri gelir başlarına.
dolusu adam, mola yerinde otobüsün
Fotoğraf’ın otobüsünde yan yana düşen
önünde fotoğraf makinesine poz verir.
Biçare garibanları parasız ve pasaportsuz genç adamların biri askere, biri gerillaya
katılmaya gittiğini diğerine söylemez
Stockholm’ün göbeğinde bırakacak
bile. Kendilerini bekleyenin ne olduğunu
olan dolandırıcı şoför, fotoğraf çekilene
bilmeseler de hiç değilse gittikleri yola
kadar makinesini anlatmaya doyamaz:
inanırlar. Bilmezken de bir şeyler bilir insan
“Makineye bak be! Son Amerikan icadı.
ve yol, bir duygudaşlık yaratır. İki yalın ve
Bas düğmeye, al resmi. Hey gözünü
bir o kadar etkili yolculuk anlatır filmler.
sevdiğimin medeniyeti...”
Ne birbirine kurşun sıkan gençlerin aynı
Otobüs’teki Batı teknolojisi övgüsünün
yolun yolcusu olduklarını fark ettiği andaki
pek benzerinin Fotoğraf’ta da olması
bakışları unutulur, ne geniş meydanları ve
dikkat çekicidir. Farklı yolların
sarışın insanları olan yabancı bir kentte
hikâyeleridir anlattıkları oysa. Ve ilk
polisten kaçıp kaybolmuş yüzlerin ifadesi
bakışta göründüğünden çok daha fazla
akıllardan çıkar.
ortak noktaları vardır. Otobüsler erkek
mekânlarıdır, yolculuk erkek yolculuğudur; Cumhuriyet denen “otobüs”ün bir türlü
giderilemeyen başlıca iki arızası hiç
kâh merakla erotik filmlere bakılır, kâh
de başka yönleri işaret etmez belki de;
kadınlara yüz vermemenin öneminden
konuşulur. Üniformalılar durdurur, kâğıtlar ekmek kavgası ile kimlik davası. Otobüs ile
Fotoğraf’ı birlikte düşünmek böyle vaatkâr
sorar, nereye gidip nerede duracaklarına
bir yolculuk olabilir. – Çağdaş Günerbüyük
karışır. Ait olmadıkları bir yerde midirler?
Nereye aittirler?
▪▪A busload of men with thick
Otobüs’te yolculuk Batı’ya, Avrupa’ya
mustaches, wearing their only jackets
doğrudur. Fotoğraf’taki otobüs ise
and shoes, their last pennies in their
Doğu’ya, Kürdistan’a gider. Belirsizlikler,
pockets and holding on to many
beklentiler, umutlar, hayaller, korkular
hopes, pose for the camera as they
apayrı ama bir o kadar da aynıdır.
stand in front of the bus at the rest
Otobüs’ün yoksulları, belki köylerinden ilk stop. The scamming driver, who is
▪▪Gür bıyıkları, üstlerinde tek ceketleri,

about to drop the poor wretches in the
middle of Stockholm penniless and
without passports, can’t get enough
of talking about his camera: “Look at
this machine! It’s the latest American
invention. Press the button and receive
the picture. I love civilization…” It’s
worth noting that a very similar praise
for Western technology exists in The
Photograph as well. Although, their
stories are about very different roads,
they have more in common than meets
the eye. The buses are men’s domain.
The trip is a men’s trip. They curiously
watch erotic films and talk about the
importance of not indulging women.
Men in uniforms stop them and ask
for their papers. They interfere with
where they can go and where they can
stop. Are they at a place where they
don’t belong? Where do they belong
to? In The Bus the trip is to the West,
to Europe. The bus in The Photograph
goes to the East, to Kurdistan. The
uncertainties, expectations, hopes,
dreams, and fears are completely
different yet very much alike. The poor
men of Otobüs probably have their

concerns as they leave their villages for
the first time, hoping they will be saved
once they make it to Europe, but the
worse is yet to come.
Two of the young men sitting next to
each other on The Photograph’s bus
don’t mention that one is going to
join the military and the other to the
guerilla. Even though they don’t know
what awaits them, at least they believe
in the road they take. One can know
things even when he doesn’t, and the
road creates sympathy. These films
portray two stark and equally striking
journeys. The look of realisation that
appears on the faces of young men,
who shoot at each other, when they
figure out that they are both tarred with
the same brush is unforgettable, so is
the expression on the faces who are lost
while running from the police in a city
with grand squares and blonde people.
Fight for bread and problem of identity
are the two unrepairable malfunctions
of the “bus” we call the Republic.
Contemplating The Bus together with
The Photograph could be a promising
journey. – Çağdaş Günerbüyük
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çöpçüler kralı

korkuyorum anne

THE KING OF STREETSWEEPERS

MOMMY, I’M SCARED
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türkiye turkey / 2004 / DigiBeta / Renkli Colour / 126’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: zeki ökten

Yönetmen Director: reha erdem

Senaryo Screenplay: umur bugay Görüntü Yön. Director of Photography: erdoğan engin

Senaryo Screenplay: nilüfer güngörmüş & reha erdem Görüntü Yön. Director of

Kurgu Editing: ismail kalkan, demirhan ersunar Müzik Music: özdemir erdoğan, cahit

Photography: florent herry Kurgu Editing: nathalie le guay & reha erdem Müzik Music:

berkay Oyuncular Cast: kemal sunal, şener şen, ayşen gruda, erdal özyağcılar, ihsan

jocelyne ries Oyuncular Cast: ali düşenkalkar, ışıl yücesoy, köksal engür, şenay gürler,

yüce, mürüvvet sim Yapımcı Producer: ertem eğilmez Yapım Production Co.: arzu film

arzu bazman, Turgay aydın, aydoğan oflu, bülent emin yarar, ozan uygun, esra bezen

Dünya Hakları World Sales: arzu film

bilgin Yapımcı Producer: ömer atay Yapım Production Co.: atlantik film Dünya Hakları
World Sales: atlantik film

▪▪İstanbul’un eski usul mahalle yaşamı,
bir çeşit “yarı açık komün”ü temsil
eder: Yabancıların yolunun kolay kolay
düşmediği, sakinlerinin çalışmak,
alışveriş yapmak veya gezmek için
şehrin daha kaotik, belirsizliklere
daha açık merkezlerine gidip geldiği
ama en nihayetinde kapalı devre bir
hayatın sürdüğü sosyal birimler. Hızla
dönüştürülen kentin içinde iyiden iyiye
nostaljiye karışmaya başlayan mahalle
kavramı, sunduğu cemaat anlayışıyla
bireyi hem korur hem de kısıtlar: Bir tarafta
(özlenen) sıcak komşuluk ilişkileri, diğer
tarafta aynı sıcaklığın “bedel”i olarak
“mahalle baskısı”.
Zeki Ökten’in yönettiği Çöpçüler Kralı ve
Reha Erdem’in Korkuyorum Anne’si, “eski
İstanbul mahallesi”nin en detaylı tasvirini
sunmuş filmler arasında.
Çöpçüler Kralı, 70’lerin sonlarına denk
gelen bir yapım olarak, dönemin ruhu
gereğince sosyal sorunları merkezine
alıyor. Filmde varlığı en çok hissedilen
konu başlıklarından biri, köyden
kente göç. Kapıcılar, sokak satıcıları,
temizlikçiler, devlete bağlı mesleklerin en
alt sınıfını temsil eden işçilerden çöpçü…
Onlar, kentin yeni sakinleri. “Efendiler”,
apartman dairelerinde oturuyor. Gerçi

onlar da büyükşehir kültüründen fazlaca
nasiplenmemiş görünüyor. Yine de,
adeta aristokrat kibriyle, buyurganlıkta
ileri gitmekten çekinmiyorlar. Devlet
memuru olmaktan müthiş gurur
duyan, ancak kişisel hayatında bir “ana
kuzusu” olmaktan öteye gidemeyen
zabıta memuru ise mahallenin yöneticisi
gibi davranıyor. Mahalle içindeki aşk
ilişkilerinin gidişatını belirleyen tek bir şey
var: Kaygan bir zeminde her an değişmeye
hazır haldeki sosyal statü.
Döneminin gerçekçi bir yansıması
olan Çöpçüler Kralı’ndan farklı olarak
Korkuyorum Anne, çekildiği tarihte (2004)
yok olmaya yüz tutmuş olan mahalle
kültürünün rengârenk, nostaljik bir
tasvirini sunuyor. Görünüşte her şey
yolunda; “korkmaya” gerek yok, zira
gerek aile üyeleri, gerek komşular tam bir
yardımlaşma içinde; hatta sosyal sınıflar
önemsiz. Alttan alta ise, korumacılık adı
altında, aile bağları üzerinden şekillenen
ve sağlıklı bir komünün olmazsa olmazı
olan bireyin oluşumuna ket vuran bir
sosyal sistemin ürkütücü gölgesi.
– Yeşim Tabak
▪▪The old school neighbourhood life
of Istanbul represents some kind of
a “semi-open commune”: to where

strangers don’t ever happen on; whose
residents travel to more chaotic and
open-to-uncertainty centres of the city
to work, shop or stroll around, but
they are eventually social units where a
closed-circuit life is lead. The concept
of neighbourhood, which increasingly
plunges into nostalgia thanks to rapid
transformation of the city, both protects
and limits the individual with the
community mentality it offers: On one
side is the warm neighbour relations
people yearn for, on the other is the
“neighbourhood pressure” that comes
as the “price” of this very same warmth.
Zeki Ökten’s The King of Streetsweepers
and Reha Erdem’s Mommy, I’m
Scared are amongst films which
depict “old Istanbul neighbourhood”
in thorough detail. As a product of
late ‘70s, The King of Streetsweepers
puts social issues at its centre in
accordance with the spirit of the era.
The overriding theme in the film is
rural to urban immigration. Janitors,
street vendors, cleaners, and garbage
men who represent the lowest class of
municipal employees… They are the
new residents of the city. The “masters”
live in apartment buildings. Though,

they don’t seem to be much attuned
to the culture of the big city. Yet, they
have no qualms about proceeding with
aristocratic arrogance and bossiness.
The municipal police officer, who is
proud of being a government employee
yet is a complete “mother’s boy” in
his private life, acts like he is the
administrator of the neighbourhood.
There’s only one thing that determines
the direction of romantic relations: The
social status which is on shaky ground.
Unlike The King of Streetsweepers,
which is a realistic reflection of its
time, Mommy, I’m Scared is a nostalgic
depiction of colourful neighbourhood
culture which was about to disappear
at the time it was filmed in 2004.
Everything’s fine on the surface;
there’s no need to be “afraid” because
family members and neighbours are
all helping each other. As a matter of
fact, social classes are unimportant. But
underneath, the eerie shadow of a social
system–disguised as protectionism–
which hinders the formation of the
individual, who is shaped through
family ties and crucial for a healthy
commune, is detectable. – Yeşim Tabak
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türkiye turkey / 1989 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: halit refiğ

Yönetmen Director: tunç başaran

Senaryo Screenplay: ümit ünal Görüntü Yön. Director of Photography: ertunç şenkay Kurgu

Senaryo Screenplay: feride çiçekoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: erdal

Editing: sedat karadeniz Müzik Music: attila özdemiroğlu Oyuncular Cast: müjde ar,

kahraman Kurgu Editing: tunç başaran Müzik Music: özkan turgay Oyuncular Cast: nur

haldun ergüvenç, yaşar alptekin, tomris oğuzalp, serra yılmaz, mehmet akan, necati

sürer, füsun demirel, ozan bilen, güzin özipek, meral çetinkaya, sevgi sakarya, yasemin

bilgiç, ayşe demirel, uğur yücel Yapımcı Producer: fedai öztürk Yapım Production Co.:

alkaya Yapımcı Producer: cengiz ergun, tunç başaran Yapım Production Co.: odak film,

burç film Dünya Hakları World Sales: burç film

magnum film Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel müdürlüğü

değildir; film kadınlar koğuşunda geçer.
anlatmak sinemacıların sıkça başvurduğu Annesiyle beraber hapis hayatı yaşayan
beş yaşındaki Barış’ın en yakın arkadaşı
bir yöntemdir. Eğer sinema bir hayal
siyasi suçlu İnci’dir. Filmin anlatısı, tahliye
perdesiyse, yeri geldiğinde kurallarını
olduktan sonra İnci’nin Barış’la ilgili
büyüklerin koyduğu gerçek dünyanın
anlamsızlığından da dem vurması gerekir. anılarını hatırlaması üzerine kuruludur
ama merkezde hep çocuğun olan biteni
Bunu çocuklardan iyi kim yapabilir?
nasıl algıladığı yer alır. Hapishane
Sinemamızın zaman içerisinde en
avlusuna tebeşirle çizilen bir uçurtmanın
beğenilmiş (ve şüphesiz en çok mendil
neden uçmadığını soran Barış’ın naifliği,
ıslattırmış) filmlerinden ikisi, Teyzem ve
gökyüzündeki bir uçurtmayı vurmaya
Uçurtmayı Vurmasınlar da aynı yöntemi
çalışan hapishanedeki otoritenin
kullanır. Ümit Ünal’ın senaryosundan
Halit Refiğ’in sinemaya aktardığı Teyzem’in saçmalığını da ortaya çıkartır.
İki filmi birbirine yaklaştıran bir diğer
başkarakteri Müjde Ar’ın canlandırdığı
Üftade’dir ama hikâyeyi yeğeni Umur’dan unsur ise hem Umur hem de Barış’ın
darbe dönemi çocuğu olmasıdır. 12
dinleriz. Ailesi başta olmak üzere yakın
Mart’ın hemen ertesinde başlayan
çevresi tarafından delirmeye terk edilen
Üftade’yi sadece yeğeni anlamaya çalışır. Teyzem, hikâyesinin geçtiği dönemden
çok, çekildiği zamanın (1986) duygusunu,
Emekli astsubay üvey babasının baskısı
çaresizliğini yansıtır. Umur, geriye dönüp
ve tacizleri Üftade için hayatı bir nevi
hapishaneye dönüştürmüştür ama kimse bakınca teyzesini kurtaramamanın
üzüntüsünü taşır. Film bu yüzden
ona inanmaz. Kadının odasında dolaşan
üvey babanın hayaletini sadece Umur’un karamsardır. Bir “12 Eylül filmi” olan
Uçurtmayı Vurmasınlar çekildiği sırada ise
görmesi boşuna değildir. Teyzesi daha
ülkede sıkıyönetim sona ermiştir. Belki de
ilk tanışmalarında onu sadece bir oyun
dünyasına değil, evdeki otoriteye karşı bir bu yüzden Başaran’ın filmi, içerdiği tüm
hüzne rağmen, geleceğe dair umutludur.
ittifaka da çağırmıştır.
– Engin Ertan
Tunç Başaran imzalı Uçurtmayı
Vurmasınlar’da ise anlatıcı bir yetişkindir
▪▪Telling a story from a child’s
ama başkarakter çocuktur. Bu kez
perspective is a method that directors
sembolik bir hapishane söz konusu
frequently use. If cinema is a shadow-

show screen, it has to talk about the
meaninglessness of the real world
governed by the rules laid down by
grown-ups. Who can do this better
than children? Two of the most beloved
tear-jerkers of our cinema, My Aunt and
Don’t Let Them Shoot the Kite use that
same approach. The title character of
My Aunt, adapted by Halit Refiğ from
a screenplay by Ümit Ünal, is Üftade
played by Müjde Ar, but the story is
told by her nephew Umur. Only her
nephew tries to understand Üftade
who is left alone by her family and
immediate environment to go mad. The
oppression and abuse by her retired
sergeant stepfather has turned her life
into a prison, but nobody believes her.
It’s not for nothing that only Umur sees
the ghost of her stepfather wandering
in her room. Upon their first meeting,
his aunt invites him not only into a play
world, but also to an alliance against
the authority in the house. In Tunç
Başaran’s Don’t Let Them Shoot the
Kite, the narrator is an adult, but the
main character is a child. This time the
prison is not symbolic. The film takes
place in a women’s ward. The closest

▪▪Bir hikâyeyi çocukların gözüyle

friend of five-year-old Barış, who lives
with his mother in prison, is political
convict İnci. The narrative of the film
is based on İnci’s recollection of her
memories with Barış following her
release, but the story focuses on the
child’s perception. The naïveté of Bariş
when he asks why a kite–drawn with
chalk on the courtyard of the prison–
doesn’t fly reveals the absurdity of the
prison authority who tries to shoot a
kite in the sky. The other factor which
brings these two films closer is that
both Umur and Barış are children of
the coup era. My Aunt, which takes
place immediately after March 12,
reflects the sentiment and despair of
the time it was filmed in (1986) more
than the time its story takes place.
When Umur looks back in time, he
carries the sadness of not being able
to save his aunt. That’s why the film is
pessimistic. Don’t Let Them Shoot the
Kite is a “September 12 film”. It was
shot during the time when martial
law was in effect. Maybe that’s why
Başaran’s film, despite all its sorrow, is
hopeful of the future. – Engin Ertan
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cazibe hanımın gündüz düşleri
DAYDREAMS OF MISS CAZIBE
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türkiye turkey / 1986 / 35 mm / Renkli Colour / 100’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye turkey / 1992 / 35 mm / Renkli Colour / 105’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: atıf yılmaz

Yönetmen Director: irfan tözüm

Senaryo Screenplay: barış pirhasan Görüntü Yön. Director of Photography: orhan oğuz

Senaryo Screenplay: macit koper Görüntü Yön. Director of Photography: aytekin çakmakçı

Müzik Music: onno tunç Oyuncular Cast: müjde ar, macit koper, yılmaz zafer, güzin

Kurgu Editing: ayhan ergürsel Müzik Music: münir nurettin beken Oyuncular Cast: hale

özipek, füsun demirel, tarık pabuçcuoğlu Yapımcı Producer: cengiz ergun Yapım

soygazi, uğur polat, macit koper, suna selen, halil ergün, nüvit özdoğru Yapımcı

Production Co.: odak film Dünya Hakları World Sales: odak film Kaynak Print Source: mimar

Producer: irfan tözüm Yapım Production Co.: muhteşem film Dünya Hakları World Sales:

sinan güzel sanatlar üniversitesi prof. sami şekeroğlu sinema-tv merkezi

muhteşem film

▪▪Aaahh Belinda da, Cazibe Hanım’ın

Miss Cazibe feels like she is trapped.
She is bored by her old mother whom
she has to take care of. Her uncle
who fancies her is just a beacon of
indiscretion. Meanwhile, Miss Cazibe
fantasises about having an escapade
with Kürşat whom she couldn’t forget
since her high school years, but
Kürşat didactically reminds her that
she should go after her dreams all the
way otherwise she will lose the lover
she created in her fantasies. In Aaahh
Belinda the idea of identifying with
Naciye–the housewife she has to play
in a shampoo commercial–repulses
Serap. She wants to stay away from
(as the popular description of the time
goes) “feudal relations”, the small
lives of traditional families, neighbour
relations, provinciality, all of which she
always remained distant to, scared of
losing her edge. As if all this wasn’t

tesadüfen karşılaşıp onunla beraber
olunca Cazibe’nin onca zamandır
Gündüz Düşleri de Yeşilçam’ın fanteziyle
kurduğu düşler kısa devreye uğruyor.
imtihanından geçebilecek az sayıda
Serap ise Alacakaranlık Kuşağı örneği
filmden biri olurdu. Sıradan hayatın akışı
içine hapsolduğu şampuan reklamı
içinde bunalırken bir farklılık aramak,
dünyasından kaçıp eski tiyatrosunda iş
ona yaklaşınca da ürküp kaçmak iki
buluyor; ancak babaanne yaşadığımız
filmin de ana teması. Cazibe Hanım
günlere rezonans yaparcasına “Tiyatroya
kendini kapana kısılmış gibi hissediyor.
nasıl girileceğini sizden öğrenecek
Bakmak zorunda olduğu yaşlı annesi
değiliz!” diyerek provayı basıyor.
içini daraltıyor, ondan hoşlanan amcası
Belki de birileri bu iki filmi fanteziyle
basiretsizlik örneği sergiliyor. Cazibe
imtihanlarında sınıfta bırakırdı; çünkü her
Hanım lise yıllarından beri unutamadığı
ikisi de Belle de jour veya Lost Highway-vari
Kürşat ile kaçamak yapmanın fantezisini
birer fantezi filmi olmaktan ziyade, sosyal
kuruyor; ancak Kürşat didaktik bir tavırla
gerçeklik üzerine kurulu filmler. Fantezi
Cazibe’nin hayallerini sonuna kadar
dünyasına girişler ve çıkışlar toplumsal
gerçekleştirmesini, yoksa düşlerinde
gerçeklikten kopuşun altını mümkün
yarattığı sevgilisini kaybedeceğini
olabilecek en net çizgilerle çizebilmeye
hatırlatıyor. Aaahh Belinda’da ise
şampuan reklamında oynayacağı ev kadını hizmet ediyor. Gene de bu iki sıra dışı film,
hiçbir şey olmasa da Türk sinemasının
Naciye Hanım karakteriyle özdeşleşme
fantezi türüyle barışık olup olmadığı
fikri Serap’ı tiksindiriyor. Hayat boyu
gibi (son derece kapsamlı) bir soruyu
mesafeyle baktığı, döneminin popüler
gündeme getiriyor. – Selim Eyüboğlu
betimlemesiyle “feodal ilişkiler”den,
geleneksel ailelerin küçük dünyalarından, ▪▪Both Aaahh Belinda and Daydreams
komşuluktan, kasabalılıktan uzak durmak of Miss Cazibe would be one of the
istiyor o; farklılığını kaybetmekten
few films that can pass Yeşilçam’s
korkuyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi
test with fantasy. The main theme of
solcu arkadaşları onu reklam çekip kendini both films is looking for variety while
satmakla suçluyor.
feeling suffocated by the flow of an
Her iki durumda da, sosyal gerçeklik ve
ordinary life and getting scared and
fantezi iç içe geçiyor; “gerçek” Kürşat’la
running away from it once finding it.

enough, her leftist friends accuse her of
selling out for acting in a commercial.
In both cases social realism and fantasy
are entwined. When she meets with
the “real” Kürşat and sleeps with him,
Cazibe’s fantasies of many years go
short-circuit. Serap escapes the world of
shampoo commercial she was trapped
in à la Twilight Zone and finds work at
her old theatre, but her grandmother
raids the theatre building saying “We’re
not going to learn how to enter a theatre
from you!” as if referencing today.
Going in and out of the fantasy world
enables the films to clearly underline
the disengagement from societal reality.
Still, these two extraordinary films, if
nothing else, extensively bring into
question whether Turkish cinema is at
peace with the fantasy genre or not.
– Selim Eyüboğlu
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hamam

I LOVED A TURK
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türkiye turkey / 1969 / Betacam / Siyah-Beyaz B&W
100’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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italya, türkiye, ispanya ıtaly, turkey, spaın / 1996 / HDD
Renkli Colour / 94’ / Türkçe, İtalyanca; İngilizce altyazılı
Turkish, Italian; English s.t.

Yönetmen Director: halit refiğ
Senaryo Screenplay: halit refiğ Görüntü Yön. Director of Photography: cengiz tacer Müzik

Yönetmen Director: ferzan özpetek

Music: abdullah naili bayşu Oyuncular Cast: eva bender, ahmet mekin, bilal inci, osman

Senaryo Screenplay: ferzan özpetek, stefano tummolini Görüntü Yön. Director of

alyanak, seden kızıltunç, aynur akarsu, murat tok, rabia alyanak Yapımcı Producer:

Photography: pasquale marı Kurgu Editing: mauro bonannı Müzik Music: pıvıo, aldo de

hürrem erman Yapım Production Co.: erman film Dünya Hakları World Sales: erman film

scalzı Oyuncular Cast: alessandro gassman, francesca d’aloja, carlo cecchı, şerif sezer,
halil ergün, mehmet günsür Yapımcı Producer: cengiz ergun, marco rısı, maurızıo
tedesco Yapım Production Co.: sorpasso film, promete film, asbrell productions Dünya
Hakları World Sales: odak film

▪▪Baklavanın tadı insanı baştan çıkarır,
rahatlatır; hamamın buharı ise içine
dalınca sakinleştirir: Bu zevki bir kez tadan
adeta mest olur ve bazen de mevta...
Sanki, Bir Türke Gönül Verdim ve Hamam
filmlerinin ikisinin de verdiği mesaj bu.
Aralarında neredeyse otuz yıl olan bu
iki filmin kahramanları birer kişiden
ziyade külliyen bir ülkeye vuruluyor. Tabii,
yaşadıkları ilişkinin bu aşkı güçlendirdiğini
de teslim edelim. Her iki filmin görüntü
yönetmeni, kesiksiz kamera çekimleriyle,
bu ülkenin ancak Türkiye olabileceğini
bizlere gösteriyor: Doğu ve Batı kültürü
birbiriyle kaynaşmış; kim bilir kaç
imparatorluğun kurulup yıkılmasına
tanıklık etmiş tarihi eserler ve anıtlar gani;
misafirperverlik deseniz haddinden fazla;
zaman mefhumu ise son derece geniş.
İşte bütün bunlar, pragmatik olduğu kadar
yeniliklere de açık olan Batılının ömrü
boyunca arayıp da bulamadığı şeyler. Öte
yandan, bu ülkede zor bir dil konuşuluyor;
alışmadıkları dinsel adetler var; toplum
düzeni ataerkil ve entrikalar dönüyor.
Bunlar da, tedirgin ve güvensiz Batılının
en korktuğu şeyler.
Bu iki filmin yönetmenleri Halit Refiğ
ve Ferzan Özpetek yurtdışında da

yaşadıklarından, resmini çektikleri kültür
çatışmasını birinci elden deneyimlemiş
insanlar. Filmlerinde, iki tarafın arasındaki
karşılıklı çekimden ziyade farklılıkların
altını çizmeye çalışır gibiler. Bir Türke
Gönül Verdim’de genç bir Alman kadın,
Almanya’da yabancı işçi olarak çalışan ve
çocuğunun da babası olan İsmail’i bulmak
için Kayseri’ye gider. İsmail tarafından
reddedilen genç kadın daha sonra gerçek
aşkı Mustafa’da ve onun ailesinde
bulacak, öyle ki onların hatırına İslamiyet’i
bile kabul edecektir. Ancak, Mustafa’nın
geleneklere karşı gelen bu aşkın bedelini
ödemesi gerekir: Kıskanç yabancı işçi
düğünden önce Mustafa’yı öldürür. Öte
yandan, Hamam’a bakacak olursak,
burada da İtalyan bir iç mimar İstanbul’a
gelerek benzer bir süreçten geçer. Şu farkla
ki, İslamiyet’i değil, eşcinselliği kabul eder.
Ancak onun ömrü de uzun olmaz; planları
bozulan bir yatırımcı kadının (!) tuttuğu
kiralık katil tarafından bıçakla öldürülür.
Özetle, Türk dostlarına ve Türkiye severlere
yapılan duyuru ortada: Yazılı ve hatta yazılı
olmayan kurallara mümkün olduğunca
uyun! Öte yandan, aslına bakarsanız her
şey bir empati ve nezaket meselesi...
– Daniela Sannwald

▪▪Soothing and seductive as the taste
of baklava, soaking and sedating as the
vapours of the Turkish bath: Those who
indulge in these pleasures will soon be
overcome, or even dead. That seems
to be the underlying message of both
I Loved A Turk and Hamam, the latter
being shot almost 30 years after the
former. In both of them, the heroine/
hero falls in love with a whole country
rather than an individual, even though
personal relationships strengthen their
love affairs. As the cinematographers of
both films show by extended long shots,
the country is Turkey with its mixture
of oriental and occidental culture, its
abundance of antique heritage and
monuments witnessing the rise and fall
of empires, its lavishing hospitality, and
its laid-back sense of time –everything
the pragmatic but receptive Westerner
has been longing for all his or her
life. And it is Turkey with its difficult
language, its strange religious rites, its
patriarchal social order, and its opaque
scheming – everything the anxious and
unconfident Westerner has always been
afraid of.
Directors Halit Refiğ and Ferzan

Özpetek have both been living abroad
for a while, and have experienced the
clash between cultures they are talking
about in their films. It seems they are
emphasising the incongruousness
rather than the mutual attraction. In
I Loved A Turk, a young German
woman goes to Kayseri to meet her
son’s father, a former gastarbeiter in
Germany, and is rejected by him – only
to meet her true love Mustafa and
his family who charm her even into
converting to Islam. Mustafa must pay
for his unconventional choice, though:
The jealous gastarbeiter shoots him to
death even before the wedding night.
In Hamam an Italian interior designer
undergoes a similar process in Istanbul,
apart from converting to homosexuality
instead of Islam which he doesn’t
survive, either. He is getting stabbed by
a gangster hired by a female (!) investor
whose plans he balked. So there seems
to be only one recommendation for
all Turkey friends and lovers: Don’t
violate written or even unwritten rules
which is, of course, difficult. But then
again just a matter of empathy and
courteousness. – Daniela Sannwald
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türkiye turkey / 1999 / 35 mm / Renkli Colour / 130’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye, yunanistan turkey, greece / 2007 / 35 mm
Renkli Colour / 97’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;
English s.t.

Yönetmen Director: nuri bilge ceylan
Senaryo Screenplay: nuri bilge ceylan Görüntü Yön. Director of Photography: nuri bilge

Yönetmen Director: semih kaplanoğlu

ceylan Kurgu Editing: ayhan ergürsel Oyuncular Cast: m. emin ceylan, muzaffer özdemir,

Senaryo Screenplay: semih kaplanoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: özgür eken

fatma ceylan, muhammed zımbaoğlu, m. emin toprak, sadık incesu Yapımcı Producer:

Kurgu Editing: ayhan ergürsel, semih kaplanoğlu, suzan hande güneri Oyuncular Cast:

sadık incesu Yapım Production Co.: NBC Film Kaynak Print Source: kültür ve turizm

nejat işler, saadet ışıl aksoy, ufuk bayraktar, tülin özen, gülçin satırcıoğlu, kaan

bakanlığı, sinema genel müdürlüğü

karabacak Yapımcı Producer: semih kaplanoğlu,lilette botassi Yapım Production Co.:
kaplan film; inkas production Dünya Hakları World Sales: the match factory

▪▪Mayıs Sıkıntısı 1999’da Türk sinemasında
arz-ı endam ettiğinde, belki de 2013 tarihli
Yozgat Blues’un alaycı tonuyla sona erecek
taşra temalı filmler furyasının açılışını
yapmıştı. Mayıs Sıkıntısı’yla birlikte taşra
bir “sıkıntı”, “suçluluk” ve “özlem” olarak
erkek sinemacıların filmlerinde ilk kez
beliriyordu. Bu filmlerin başkahramanları
sanatçı olmak isteyen ve bunun için
de taşrayla temsil edilen geçmişleriyle
hesaplaşmaya niyet eden genç erkeklerdi.
Mayıs Sıkıntısı’nın kahramanı olan genç
yönetmen, ailesiyle ilgili ilk filmini çekmek
üzere kasabasına döner. Konuya tamamen
ilgisiz olmakla birlikte oğullarına yardımcı
olma konusunda bütün iyi niyetleriyle
bilmedikleri bir filmin oyuncuları olmaya
razı olan ailesinin gündelik hayatının
akışını filme zaptetmeye çalışır. Film içinde
film; çekilmekte olan film Koza’dır. Ama
Mayıs Sıkıntısı’nda esas olan “zaman”dır.
Rüzgâr eser, bulutlar geçer, kavaklar
hışırdar, küçük bir oğlan çocuğu plastik bir
saate kafayı takar, sanki taşranın buyurgan
rutinine ve ağır ağır akan zamanına inat
olsun diye bir sepet domatesi yamaçtan
aşağı döküverir. Taşralı genç bir erkek ise
aynı akışın bunaltıcılığından kurtulmak
için taşradan uzakta bir gelecek hayal eder.
Film bize taşranın bu ağır ağır akıştan

ibaret olduğunu ve bunun aslında güzel
olduğunu söyler. 2007’deki Yumurta’nın
kahramanı olan şair delikanlı ise kentte
tamamen unuttuğunu, geride bıraktığını
sandığı taşraya “anne”nin çağrısı üzerine
geri döner, daha doğrusu annenin son
çağrısı üzerine… Anne artık varlığıyla
orada değildir ama “oğul”a hazırladığı
birtakım planlar, işaret ettiği birtakım
yollar, hatırlattığı, oğulun geride bıraktığını
sandığı halde bırakmadığını anlayacağı
bir gelecek vardır. Taşra annedir,
kucaklayandır. İki film de müthiş şiirsel
anlatımları, nefis görüntüleri, neredeyse
kendi kendilerine vurgun güzellikleri
ile ister “uzak” ister “yalnız” isterse de
inatla “yalnız kalmayı seçmiş” olsun,
Türkiye dediğimiz yerin ruh ikliminin bir
çeşit taşra, ruh halinin ise bu iki filmdeki
“anlaşılmamış”, anlaşılmak istemeyen,
küskün, hafifçe kalbi kırık genç erkeklerinki
gibi olduğunu düşündürür.
– Fatih Özgüven
▪▪When Clouds of May made its
appearance in Turkish cinema in
1999, it might have started the glut
of provincial themed films that ended
with 2013’s sardonically toned Yozgat
Blues. With Clouds of May, the province
emerged as a state of “ennui”, “guilt”,

and “yearning” in male directors’ films.
The main characters of these films
were young men who wanted to be
artists and they were willing to confront
their pasts that were represented by
the province. The young director in
Clouds of May returns to his small
town in order to make a film about his
family. The family has no interest in the
subject, but they have good intentions.
So, in order to help their son, they agree
to be actors in a film which they have
no idea of its content as the son tries to
capture the daily routine of his family.
A film within a film; the film which is
being shot is Koza / Cocoon. But Clouds
of May is essentially about “time”. The
wind blows, clouds pass by, poplars
rustle, a small boy becomes obsessed
with a plastic watch, he deliberately
throws a basket of tomatoes down
a slope as if just to spite the tyrant
routine of the province and the slow
passing of time. A young man dreams
of a life away from the province to
escape the same oppressive passage.
The film tells us that the province is

just made up of this ponderously slow
passing of time, and this is actually
a beautiful thing. In 2007’s Egg, the
main character is a poet, who, upon
his “mother’s” final call, returns to the
province, which he thought he had left
behind and completely forgot about
while living in the city. The mother is
not there anymore as a being, but she
has plans for the “son”, ways she points
out to. There is a future she reminds
him which he thought he had left
behind, but will realize that he didn’t.
Province is the mother; the one who
embraces. With their exquisitely poetic
narratives, splendid visuals, and almost
narcissistic beauty, both films make
us think that whether it’s “distant”,
“lonely” or has stubbornly “chosen
to be lonely,” the soul climate of the
place we call Turkey is some kind of
a province and its state of mind is as
“uncomprehended”, “not wanting to
be understood”, resentful, and slightly
broken-hearted as the young men in
these films. – Fatih Özgüven
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türkiye turkey / 2004 / 35 mm / Renkli Colour / 98’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: emre akay, hasan yalaz

Yönetmen Director: ahmet uluçay

Senaryo Screenplay: emre akay, hasan yalaz Görüntü Yön. Director of Photography: seçkin

Senaryo Screenplay: ahmet uluçay Görüntü Yön. Director of Photography: ilker berke Kurgu

uysal, emre akay, hasan yalaz Kurgu Editing: emre akay Müzik Music: mehmet demirtaş

Editing: mustafa preşeva, senad preşeva Müzik Music: kedi müzik Oyuncular Cast: ismail

Oyuncular Cast: emre akay, gülüm baltacıgil, tuğra kaftancıoğlu, mehmet demirtaş

hakkı taslak, kadir kaymaz, gülayşe erkoç, boncuk yılmaz, hasbiye günay, mustafa

Yapımcı Producer: emre akay, hasan yalaz Yapım Production Co.: no budget films Dünya

çoban, fizuli caferov, ahmet uluçay Yapımcı Producer: serdar tahiroğlu, diloy gülün

Hakları World Sales: emre akay, hasan yalaz Kaynak Print Source: bir film

Yapım Production Co.: ifr Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel
müdürlüğü

▪▪Türk sinemasının 90’larda birkaç
“auteur” üzerinden yaşadığı çıkış, bir
“yeniden doğuş”un kuluçka dönemiydi.
Film yapmak, hâlâ ulaşılması zor bir
hedef olmayı sürdürüyordu. 2000’lerde
hem toplumdaki dışavurum ihtiyacının
artık önlenemeyecek kadar olgunlaşmış
olması hem de dijital kameranın
yaygınlaşarak maliyetleri düşürmesiyle,
üretim patlaması süreci başlamış oldu.
Tam bu sürecin başlarında, sinema
yapma tutkusunu bir çılgınlık (yer yer
delilik!) biçimi olarak işleyen ve çok düşük
bütçelerine, deneyimsiz yönetmenlerine
rağmen şaşırtıcı bir yetkinlik sergileyen iki
film yapıldı: Karpuz Kabuğundan Gemiler
Yapmak ve Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi.
Tüm hayatını bir köyde geçiren Ahmet
Uluçay’ın çocukluk anılarına döndüğü
Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak,
yönetmenin film gösterimi düzenlemek
için projeksiyon makinesi yapmaya
çalışmaktan bizzat film çekme hayaline,
ayrıca güzel bir komşu kızına uzanan ilk
aşklarının ve imkânsızlıkların hikâyesi.
Ancak Uluçay’ın seyirciye aktardıkları,
basit bir sinema aşkından veya “köyde
sinemasever olmanın” zorluklarından
ibaret değil. Uluçay, sıkıcı bir gündelik
hayatın içinde bir sinemacının

gözünün nasıl gördüğüne, hayatı kendi
algısında nasıl sinemalaştırdığına dair
mizansenlerle, sembolizme kaymadan
farklı çağrışımlara (kısmen Anadolu
mistisizmine) kapı açan bir imgelemle
zenginleştiriyor filmini.
Emre Akay ve Hasan Yalaz’ın birlikte
yönettiği Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi,
gerçekliğin hayallerle değil, belgeselin
kurmacayla yer değiştirip durduğu bir
yapıya sahip. Kadın düşmanı/sadist
yönetmen Tuğra Kaftancıoğlu’nun
“çarpıcı” bir film çekmek amacıyla
kurduğu, sadece seti değil hayatı
yönetmeye kalkışan bir oyun etrafında,
sinemanın gözetleme/gözetlenme
kavramlarıyla ilişkisinden şöhret
düşkünlüğüne ve sinemacılık adına hangi
yolların mubah olabileceğine kadar birçok
tema, müthiş bir kara mizahla birleşerek
gündeme geliyor.
Adı veya doğası ister tutku, ister delilik
olsun, konu sinema olunca tek bir kural
var. Tuğra Kaftancıoğlu’nun dediği gibi:
“Yeni bir şeyler var ve galiba bu konuda
ortak bir şeyler yapabiliriz… Lütfen
çekmeye devam et. Çok hoş. Evet…”
– Yeşim Tabak
▪▪The boom that the Turkish cinema
experienced in the ‘90s through a few

“auteurs” was the incubation period
of a “rebirth”. Making a film was still
a hard to reach goal. In the 2000s,
a period of boom in film production
began due to the irrepressible ripening
of the society’s need to express and
the cost efficiency of wide-spreading
digital cameras. At the beginning of
this period, two films were made which
displayed a surprising competence
despite their inexperienced directors
and ultra-low budgets, and explored
the madness of making a film: Boats
Out Of Watermelon Rinds and A
Tuğra Kaftancıoğlu Film. Boats Out Of
Watermelon Rinds, in which the director
Ahmet Uluçay, who lived his entire life
in a village, returns to his childhood
memories, is the story of first loves
and impossibilities that range from
making an actual film and trying to
build a projection machine in order to
hold a screening to the beautiful girl
next door. But what Ahmet Uluçay
narrates to the audience does not just
consist of a simple love for cinema or
the difficulties of “being a cinephile in
a village”. Uluçay enriches his film with
mise-en-scène about how a filmmaker

sees the world in the tediousness of
daily life and how he cinematises that
in his own perception by imagery that
opens door to different evocations–
partially Anatolian mysticism–without
succumbing to symbolism.
A Tuğra Kaftancıoğlu Film, directed
by Emre Akay and Hasan Yalaz, has
a structure where documentary and
fiction trade places instead of dreams
and reality. Through misogynistic/
sadistic director Tuğra Kaftancıoğlu’s
efforts in building a game, which not
only tries to direct the set but also
life itself in order to make a “striking
film”, many themes such as cinema’s
relationship between the concepts of
watching and being watched, fame
addiction and what is permissible in
the name of filmmaking are conveyed
with a terrific sense of black humor.
Whether its name or nature is passion
or madness, there is only one rule
when it comes to cinema. Like Tuğra
Kaftancıoğlu says, “There is novelty in
the air and I think we can cooperate
on this… Please continue filming. Very
nice. Yes…”
– Yeşim Tabak
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türkiye turkey / 2005 / 35 mm / Renkli Colour / 108’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: orhan oğuz

Yönetmen Director: çağan ırmak

Senaryo Screenplay: nuray oğuz Görüntü Yön. Director of Photography: orhan oğuz Kurgu

Senaryo Screenplay: çağan ırmak Görüntü Yön. Director of Photography: rıdvan ülgen Kurgu

Editing: nevzat dişiaçık Müzik Music: dağhan baydur, paul bluckmaster Oyuncular Cast:

Editing: kıvanç ilgüner Müzik Music: evanthia reboutsika Oyuncular Cast: çetin tekindor,

cüneyt arkın, fikret kuşkan, sedef ecer Yapımcı Producer: eriş akman Yapım Production

şerif sezer, fikret kuşkan, hümeyra Yapımcı Producer: şükrü avşar Yapım Production Co.:

Co.: eks yapım Dünya Hakları World Sales: kültür ve turizm bakanlığı, sinema genel

avşar film Dünya Hakları World Sales: avşar film Kaynak Print Source: kültür ve turizm

müdürlüğü

bakanlığı, sinema genel müdürlüğü

çağrısıyla, Hakan’ın büyüme arzusuyla,
cinsellik ve şiddetle tekinsiz tanışmalarla
Ankara’ya imza gününe gelir. İmza sırası
ağır ağır sarsılıyor. Sakince fısıldayarak
ona geldiğinde arkadaşımın içindeki
hayran, sazı alıp kendi başına konuşmaya söyledikleri kıymetli İki Başlı Dev’in. Biri:
Babanın yokluğunda, onun erişemediğini
başlar: “Hayatta Ben En Çok Babamı
sandığı sığınakta ona benzer oğul; baba
Sevdim şiirinizi çok severim.” Şiiri
okumasını ister Can Yücel, sonra da kitabı çoktan bir iç ses olmuştur bile. Diğeri:
imzalar. Şunu yazmıştır imzanın üzerine: Öyle kıymetli bir mülk, kalplerde yeri
korunması gereken, tutunulması gereken
“Hayatta ben en çok babamdan nefret
falan bir şey değildir çocukluk.
ettim.”
İki film yan yana geldiğinde Kafka’nın
Çok sevilen, çok seyredilen ama illa ki
sesi duyulmaya başlıyor. Hem heybetiyle
ağlatan Babam ve Oğlum da babalarla
her yeri kaplayıp kaçılacak huzurlu yer
oğulların aşk-nefret, hayranlık-rekabet
bırakmayan bu babaya öfkeli, hem de
arasında kurdukları kırılgan dengeyi,
çocukluktan daha önemli şeyler olduğuna
tekrar kurulacağını bilmenin verdiği
çocuksu güven duygusuyla bozup kuruyor, inanan Kafka’nın sesleri. İkinci ses,
tutunmak ve orada kalmak için değil,
seyircinin de bu kırılgan dengenin iki
vazgeçmek ve veda etmek için çocukluğa
ucu tarafından ele geçirilmeye çoktan
geri giden, bir arayışın peşine düşecek
teşne hallerini kalabalık aile uğultusuyla
çağırarak. Babam ve Oğlum, çok bilmişçe olan genç-yetişkinin hep yanındadır. Tın
tın eden bir gölgeye dönüşecek de olsa.
bir kenara itilemeyecek bir hayatta kalma
– Umut Tümay Arslan
ekonomisi üzerine kurulu. Vaktinden
önce gelen yetişkinliğe karşı çocukluğu
▪▪A friend of mine once told me. The
korumaya yeminli. Duygudan ibaret
poet Can Yücel comes to Ankara for a
kalmışlığı, büyülü, biricik ve fazlasıyla
book signing. When it’s my friend’s
sıcak bu şeyi kaybetmekten ödü kopuyor
turn, the fan in him comes out and he
sanki.
starts babbling on: “I really love your
İki Başlı Dev ise ne çok seyredilmiş ne
poem ‘I Loved My Father the Most’.”
de çok sevilen bir film. Baba ile oğulun,
Can Yücel asks him to recite the poem,
Cengiz ile Hakan’ın dışarıya kapalı,
and then signs the book. This is what
mükemmel dünyası, yetişkinliğin
he wrote: “I hated my father the most.”

Much beloved, much watched and
guaranteed to make you cry, My Father
and Son breaks the fragile balance,
which fathers and sons build between
love/hate and admiration/rivalry,
knowing–with childish confidence–
that it would be rebuilt, as it lures the
audience eager to be captured by either
side of this fragile balance, with the
clatter of a large family. The film is
based on the economy of survival which
cannot be smart aleckly dismissed. It
is sworn to protect childhood against
the premature arrival of adulthood
as if scared stiff of losing this warm,
magical, beloved thing made of pure
emotion. On the other hand, Purgatory
is a film neither much beloved nor
much watched. The insular, perfect
world of Cengiz and Hakan–father
and son–is slowly shaken with the
call of adulthood, Hakan’s desire to
grow up, and eerie encounters with

▪▪Bir arkadaşım anlatmıştı. Can Yücel,

sexuality and violence. What Purgatory
calmly whispers is valuable. One: in
the absence of the father, in the shelter
where he thinks he can’t reach him, the
son turns into his father. The father has
already become an internal monologue.
Two: Childhood is not something to
cling on to, a precious commodity
whose place in the heart should be
protected.
Putting these two films side by side,
you start hearing Kafka’s voice. The
voice which believes that there are more
important things than childhood, and is
angry at the father who takes up all the
space with his grandeur leaving nary
a peaceful place to hide. The former
is always by the side of the young
adult who reverts back to childhood
not to cling onto it or stay there but
to renounce and bid farewell. Even
though it would turn into a rattlebrained
shadow. – Umut Tümay Arslan
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türkiye turkey / 2006 / 35 mm / Renkli Colour / 104’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: metin erksan

Yönetmen Director: zeki demirkubuz

Senaryo Screenplay: metin erksan Görüntü Yön. Director of Photography: ali uğur, mengü

Senaryo Screenplay: zeki demirkubuz Görüntü Yön. Director of Photography: zeki

yeğin Kurgu Editing: veli akbaşlı Müzik Music: abdullah nail bayşu , orhan gencebay

demirkubuz Kurgu Editing: zeki demirkubuz Müzik Music: edward artemiev Oyuncular

Oyuncular Cast: hayati hamzaoğlu, nil göncü, demir karahan, aliye rona, osman

Cast: vildan atasever, ufuk bayraktar, müge ulusoy, engin akyürek, ozan bilen, settar

alyanak, t. fikret uçak Yapımcı Producer: necip sarıcı Yapım Production Co.: lale film

tandıöğen, erkan can Yapımcı Producer: zeki demirkubuz Yapım Production Co.: mavi film

Dünya Hakları World Sales: lale film

Dünya Hakları World Sales: mavi film Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı,
sinema genel müdürlüğü

▪▪Yeşilçam tarihi, imkânsız aşk
hikâyeleriyle doludur: “Sevenler”
kavuşamaz, çünkü araya kötü insanlar,
acımasız töreler, bazen de “aşkta olmaz”
denen gurur girmiştir… Kader izin vermiş
olsa sonsuz bir sevgi ve saygının tutkuyla
yan yana var olacağı ütopik bir dünyanın
hayalini barındırır bu filmler.
Kuyu ve Kader ise, aşkın bu
masumiyetinden sıyrıldığı noktada
karşımıza çıkan, saf bir beğeni/ilgi/
arzu ile başlayan hislerin saplantılı bir
“mülkiyetçilik”e dönüştüğü, karşılık
alamadıkça kötülüğü üretir hale
geldiği filmler. Her iki film de Yeşilçam
melodramlarının ruhu okşayan romantik
hüznünden uzakta bir yerde, ezici bir
gerçekliğin içinde geçiyor. Önemli
bir farkla: Demirkubuz’un Kader’inde
karşılıksız aşk bir özyıkım biçiminde
yaşanırken, Erksan’ın Kuyu’sunda aşkın
nesnesine dönük bir yıkıcılık olarak ortaya
çıkıyor.
Kuyu’da Osman (Hayati Hamzaoğlu),
aynı köyde yaşadığı Fatma’ya (Nil
Göncü) sevdalı. Fatma’nın bu konuda ne
hissettiğinin ise onun gözünde pek bir
önemi yok; tek görebildiği, kendi karşı
konulmaz arzusu. Fatma’yı kaçırıp dağa
kaldıran, bu uğurda hapse girip çıkan

Osman’ın “zorla güzellik” uğruna giriştiği
üçüncü deneme, genç kızın ölümcül
isyanıyla her ikisi için de trajik bir finale
ulaşıyor. Kader’in karasevdalısı Bekir
(Ufuk Bayraktar) ise kendi duygularının
sorumluluğunu alma konusunda
Osman’dan daha başarılı. Gönlünü
kazanmak istediği kadının benliğini hiçe
saymak yerine, kendini hiçleştirerek,
bir başkasına âşık olan ve kendisine
asla umut vermeyen Uğur’un (Vildan
Atasever) peşinde (elbette ona bir miktar
vicdani ağırlık yüklemeyi ihmal etmeden),
pavyonlarda/ucuz otel odalarında bir
ömür tüketiyor. Uğur’dan önceki hayatı
ise, sevmediği bir işte çalışıp sevmediği
bir kadına kocalık ettiği, kronik bir hissizlik
halinden ibaret. Bu açıdan film, Bekir’in
seçtiği tükenişte, “anlamlı” bir hayata
dair “umutsuz bir umudu” da görüyor.
Mutsuzluk, anlam arayışının bedeline
dönüşüyor. Kuyu’da ise bu karanlık
romantizmin izine rastlamak mümkün
değil, çünkü Osman mutsuzluğa razı
değil... – Yeşim Tabak
▪▪The history of Yeşilçam is full of
impossible love stories. “Lovers”
can’t unite, because there are villains,
unforgiving customs, and sometimes
pride, which they say is a no-no in love,

standing between them… These films
harbour the dream of a utopian world
where an endless love and respect
will co-exist if destiny lets it. Kuyu /
The Well and Kader / Destiny are films
in which love breaks away from this
innocence, and feelings that stem from
pure appeal/interest/desire become
an obsessive state of “ownership”,
and unrequital produces evil. Both
films take place in a crushing reality,
away from the heart-tugging romantic
melancholy of Yeşilçam melodramas.
One important difference is that in
Demirkubuz’ Destiny, unrequited love
is lived as self-destruction, whereas
in Erksan’s The Well it emerges as
destruction of the object of affection. In
The Well, Osman (Hayati Hamzaoğlu)
is in love with his fellow villager Fatma
(Nil Göncü). What Fatma feels about
this is of no concern for him. The
only thing that matters to him is his
irresistible desire. He kidnaps Fatma,
goes to jail for it, and his third attempt
in forced compliance culminates in a

tragic finale for both of them because
of the young girl’s fatal revolt. Destiny’s
hopeless lover Bekir (Ufuk Bayraktar)
is better than Osman in assuming
responsibility of his feelings. Instead
of completely disregarding the psyche
of the woman he wants to win over, he
disregards himself, wasting his life in
cheap night clubs and hotels stalking
Uğur (Vildan Atasever) who never
gave him any hope and is in love with
another man–of course not without
giving her a guilty conscience. His life
before Uğur was merely constituted
of chronic numbness, working a job
he didn’t like, and being a husband
to a woman he didn’t love. In this
perspective, the film sees a “hopeless
hope” for a “meaningful” life in Bekir’s
self-imposed destruction. Unhappiness
becomes the price of searching for
meaning. In The Well there’s not a trace
of this dark romanticism since Osman
won’t accept unhappiness…
– Yeşim Tabak
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türkiye turkey / 1996 / 35 mm / Renkli Colour / 74’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

8sa.tu.
im
21.30
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türkiye, almanya, fransa turkey, germany, france / 2012
DCP / Renkli Colour / 124’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: derviş zaim
Senaryo Screenplay: derviş zaim Görüntü Yön. Director of Photography: mustafa kuşçu Kurgu

Yönetmen Director: yeşim ustaoğlu

Editing: mustafa preşeva Müzik Music: baba zula Oyuncular Cast: tuncel kurtiz, ahmet

Senaryo Screenplay: yeşim ustaoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: michael

uğurlu, ayşen aydemir, fuat onan, şerif erol, hasan uzma Yapımcı Producer: derviş

hammon Kurgu Editing: mathilde muyard, naim kanat, svetolik mica zajc Müzik Music:

zaim, ezel akay Yapım Production Co.: ifr Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı,

marc marder Oyuncular Cast: özcan deniz, nihal yalçın, neslihan atagül, barış hacıhan,

sinema genel müdürlüğü

ılgaz kocatürk, can başak Yapımcı Producer: yeşim ustaoğlu, serkan çakarer, michael
weber, catherine dussart Yapım Production Co.: ustaoğlu film yapım, the match factory,
cdp Dünya Hakları World Sales: the match factory

▪▪90’lı yıllarda içinde debelendiğimiz
bu kaotik âlemin son çivisi de gevşemiş
gibiydi. Faili meçhul cinayetler ve
yolsuzlukların merkezindeki siyasetçiler
gönül hoşluğuyla herkese “bir ev ve araba”
vaadini dayatıyorlardı. Kutuplaşmanın
âlemi yoktu (“Sovyetler de çökmüştü
işte!”) ve çiçeği burnunda özel TV’lerimize
göre idealizm yokluğunu televole
kültürüyle “çalıp, söyleyerek” pekâlâ
aşabilirdik. Tabutta Rövaşata, bu iki
arada bir derede kalmışlığı, hiçbir yere
ait olamama halini tespit edişiyle de
sinemamızda bir kırılma noktası. Derviş
Zaim hem “arkadaşlar arasında” gerilla
usulü de film yapılabileceğine öncü olmuş
hem de “mahallenin garibanı” karakterini
sinemamızın “en marjinal” esas adamı
olarak baş tacı etmişti. Sokakta yaşasa da
insanlığından taviz vermeyen Mahsun
(Ahmet Uğurlu) araba çalarken aslında
üşümeden geçireceği bir mekânı, bir
gecelik “konforu” ödünç alıyordu. Onu
Yeşilçam nostaljisinden ayıran ise genel
geçer düzenin “hizasından” çıkmış birisi
olmasıydı. Doğru bildiğini okudukça başı
sıkışan Mahsun’un başka yerlere kaçıp
gidememe hali Araf’ta da Türkiye insanının
makus talihi olarak yeniden karşımıza

çıkıyor. Farklı bir gelecek hayalindeki
Zehra’nın (Neslihan Atagül) şehirlerarası
yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde
çalışması iki dünya arasında çekilecek
bir bekleme cezası gibi. Karakterlerin
“modern” Türkiye’ye sinmiş olan korku
ve endişelerin göstergesi olduğu ortada.
Zaten Mahsun’un güzelim Boğaz semti,
Zehra’nın isli puslu küçük kentinden farklı
değil. Alacakaranlığa sabitlenmiş açık
alan manzaralarıyla her ikisi de benzer
sıkıştırılmışlığın ve sabitlenmişliğin
filmleri. Arzu nesnesi olan kişilerin
“gidici” olması da bu duyguyu pekiştiren
bir olgu. Fallik misali dev bir kamyonla
Zehra’nın, sivri bir şırıngayla Mahsun’un
değişim hayalleri un ufak oluyor,
yoksulluk ve yoksunluk çemberi iyice
daralıyor. Ne aşkla mümkün oluyor
kaçmak küçük çemberimizden, ne de
en uçta yaşamakla. Mahsun en azından
işi iyice deliğe vurmuş, TV ekranındaki
“şişman sosis” reklamı finale müstehzi
bir nokta koymuştu. Yerel bir TV şovunda
evlenen Zehra’nın kaderine boyun eğmek
zorunda kalışı ise son çivinin belki çoktan
düştüğüne delalet. – Esin Küçüktepepınar
▪▪In the 90s, the chaotic universe
that we had been living was like out

of its final hinges. Unaccounted for
murders and politicians in the centre
of corruption were happily imposing
their promise for “a car and a house.”
Polarisation was unnecessary (see
the collapse of the USSR!) and our
freshly established private TVs advised
us that we could overcome our lack
of idealism with sportsmagazine and
jolly singing. Somersault in A Coffin is
a breaking point for our cinema with
its in-betweenness, and detection of
not belonging. Derviş Zaim was a
pioneer of “guerrilla filmmaking with
friends,” and had raised the “poor man
in the neighbourhood” on a pedestal
as the most marginal main character.
Uncompromising of his humanity
even though he’s been living like a
hobo, Mahsun (Ahmet Uğurlu) was
just borrowing a place to stay warm,
a “one night comfort” when he was
stealing a car. He stepped out of the
Yeşilçam nostalgia by stepping out of
the “mainstream order”. Getting in
trouble as long as he’d stick to his own
book, Mahsun’s state of immobility
turns up once more in Somewhere
in Between’s unbeatable destiny of

the people of Turkey. Dreaming of
a different future, Zehra (Neslihan
Atagül) works at a resting stop on a
trans-city highway–like a punishment
of waiting between the two realms. The
characters are obviously indications of
the fears and anxieties that ail “modern”
Turkey. Mahsun’s beloved Bosphorus
neighbourhood is no different from
Zehra’s smokey, tiny town, anyway.
With the open air landscapes fixed on
twilight, both films are examples of
similar confinement and immobility.
Reinforcing this emotion is the fact
that the objects of desire are “about to
leave.” A giant phallic truck dissipates
Zehra’s, and a prickly syringe scatters
Mahsun’s dreams of change, their circle
of poverty and deprivation tightens.
Escaping our little circle is possible
neither through love nor through
marginalism. At least Mahsun had
gone completely insane and the hotdog
commercial became the most ironic
ending. The final hinge perhaps had
gone off, and the proof was Zehra,
succumbing to her fate, and marrying
in a TV show. – Esin Küçüktepepınar
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Tüm söyleşi ve sinema derslerinde Türkçe’ye
konsekütif ya da simültane çeviri olacaktır.
Söyleşi ve sinema derslerine giriş ücretsizdir.
Festivalle ilgili güncel haberleri
film.iksv.org’dan ve sosyal medya
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
All panel discussions and master classes
will have consecutive or simultaneous
translation into Turkish. Panel discussions
and master classes are free of charge.
For the most up-to-date festival news,
regularly visit film.iksv.org/en, and our
social media accounts.
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sinema dersi master class

söyleşi panel discussıon

ASGHAR FARHADI

TÜRKİYE’DE SİNEMADA NELER OLUYOR
WHAT’S HAPPENING IN CINEMA IN TURKEY

▪▪Ayrılık filmiyle önce Berlin’de Altın Ayı,
ardından En İyi Yabancı Film Oscar’ını
kazanan ve bir sonraki filmi Geçmiş’le
Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye
için yarışan İranlı yönetmen Asghar
Farhadi, bu yıl festivalde Altın Lale
Uluslararası Yarışma’nın jüri başkanı.
Festival kapsamında sinema dersi
verecek olan Farhadi, sinemaseverlerle bir araya geleceği sohbetinde kendi sinema
anlayışı ve filmleri üzerine konuşacak.
▪▪Winning the Golden Bear at Berlin and the Best Foreign Language Film Oscar
for his film A Separation and competing for the Palm d’Or at the Cannes Film
Festival with his subsequent feature The Past, Iranian director Asghar Farhadi will
be holding a master class as part of the festival, and talk about his approach to
cinema.

April 14 Nisan
Pazartesi Monday 16.30
rezervasyon yaptırmanız
tavsiye edilir. reservatıons advısed

boğaziçi üniversitesi
mithat alam film merkezi film center
T: (212) 359 73 81
E: filmcenter@boun.edu.tr
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▪▪Türkiye’de sinemanın yüzüncü
yaşını “Bu İkiliye Dikkat” adlı bölümle
kutluyoruz. Bu bölümle paralel olarak
bir dizi ikili sohbet düzenleniyor.
Türkiye’den sinema yazarları,
akademisyenler ve yönetmenlerin
katılımıyla İstanbul Modern’de
düzenlenecek söyleşilerin ayrıntılarına

film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.
▪▪We are celebrating 100 years of Turkish cinema with the section “What A Pair”.
In tandem with this section, there will also be a series of panel discussions. These
panel discussions will be taking place at Istanbul Modern and more detailed
information can be found on film.iksv.org.

Türk Sinemasında Fantastik ve Korku Fantastic and Horror in Turkish Cinema
April 5 Nisan Cumartesi Saturday 16.00
Politik Sinemamız Ne Durumda? What is the state of our political cinema?
April 6 Nisan Pazar Sunday 16.00
Sanat Sinemamız Ne Durumda? What is the state of our arthouse cinema?
April 8 Nisan Salı Tuesday 16.00

sinema dersi master class

MARIN KARMITZ: SİNEMAYLA 40 YIL
MARIN KARMITZ: 40 YEARS IN FILM
▪▪“Marin Karmitz kimdir?” sorusuna

birden fazla taltif edici yanıt verilebilir,
onun çok yönlü kişiliği dolayısıyla.
Yönetmen, yapımcı, dağıtımcı… Ancak
“Sinema işletmeciliği kavramını
değiştirdi” belki de en etkili yanıt
olacaktır. Sanat sineması dağıtımında
öncü rol oynayan, sanat sinemasından
kastı “sansürsüz sinema” olan Karmitz, kurucusu olduğu ve adının baş harflerini
taşıyan MK2 firmasında 100’den fazla filmin yapımcılığını üstlendi, halen Fransa’da
65 sinema salonunun işletmeciliğini sürdürüyor. Festivalin Sinema Onur Ödülü’nü
alacak olan Karmitz, kariyerinin 40. yılını kutlarken yapımcılıkta başlangıçtan
günümüze nelerin değiştiğini, yeni ufukları ve mesleğin inceliklerini paylaşacak.

Video Art ve Türk Sineması Video Art and Turkish Cinema
April 9 Nisan Çarşamba Wednesday 16.00
Nelere Gülüyoruz? – Türk Sinemasında Komedi
“What are we laughing at?” – Comedy in Turkish Cinema
April 11 Nisan Cuma Friday 16.00
Türk Sinemasında Kitsch ve Queer Kitsch and Queer in Turkish Cinema
April 12 Nisan Cumartesi Saturday 16.00
Belgesel Sinema Yapmak Making Documentary Film
April 16 Nisan Çarşamba Wednesday 16.00

söyleşi panel dıscussıon

▪▪Thanks to his multi-faceted personality, the question of “who is Marin Karmitz”

can be replied with more than one gratifying answer: a director, producer,
distributor… But the most effective reply would be “He changed the concept of
the business of operating a film theatre in the world.” A pioneer in art-house
film distribution, Marin Karmitz deems arthouse films as “films without
censorship,”. His company MK2, which carries his initials, has produced more
than 100 feature films, and is the owner of a prestigious chain of 10 film theatres
with a total of 65 screens. Receiving the Cinema Honorary Award of the festival,
Karmitz while celebrating the 40th year of his career, will disclose the hints of
his profession, and tell us what has changed since the beginnings and the new
horizons in the business.
April 17 Nisan
Perşembe Thursday 14.00

fransız kültür merkezi ınstıtut françaıs
T: (212) 393 81 11

SAVAŞ ZAMANI BELGESEL YAPMAK
FILMMAKING DURING WAR
▪▪Festival kapsamında gösterilecek
olan ilk uzun metrajlı belgeseli
Humus’a Dönüş’le yönetmen Talal
Derki, Suriye sinemasının gölgelerden
kurtulmasını sağladı ve Sundance’te
Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı.
Film, biri kameraman iki arkadaşın
Suriye’deki direniş hareketine
katılmalarını izliyor. Derki ve film ekibi, filmin yapımı sürecini hep gizlilikle
sürdürdü; önce sadece protestolar vardı, sonrasında ise çatışmalar ve şiddet.
Moderatörlüğünü akademisyen Alisa Lebow’un yapacağı söyleşide Talal Derki,
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öncelikle savaş sırasında belgesel çekmenin farklı yöntemlerinden bahsedecek;
ardından da filmin hikâyesine nasıl dahil olduklarını anlatacak.
▪▪With his first feature-length documentary, Return to Homs, Talal Derki went
on to win the World Cinema Grand Jury Prize in Sundance, and also found a
chance to bring forward Syrian cinema, which has always been “in the shadows.”
The film follows two friends–one of which is a cameraman–who join the Syrian
resistance movement. Derki and his crew kept their work secret and themselves
in the hiding during the production process–first along protests, but later
along battles and violence. At this panel discussion which will be moderated by
academician Alisa Lebow, Talal Derki will talk about the different ways to build
your documentary film during the war, and how they were involved to became
part of the film’s story

Katılımcılar Panelists: Talal Derki (yönetmen, Humus’a Dönüş director,
Return to Homs)
Moderatör Moderator: Alisa Lebow
April 8 Nisan
Salı Tuesday 14.00

salon iksv
T: (212) 334 08 41
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MÜLTECİLER VE YAŞAMI YENİDEN ÜRETMEK
IMMIGRANTS AND RE-PRODUCING LIFE
▪▪Suriyeli mültecilerin sayısı milyonları buldu. Özellikle İstanbul gibi
büyükşehirlerde ucuz emek olarak görülen mülteciler; eğitim, sağlık ve iş
güvencesinden mahrum ve kötü barınma koşullarında yaşamaya mecbur
bırakılıyorlar. Bir yandan mültecilerin koşullarını temel insan hakları boyutunda ele
alıp Türkiye’nin mültecilere dönük politikalarını konuşmalım; bir yandan da Suriyeli
mültecilerin ülkelerinden uzakta bir yaşamı kültür-sanat yoluyla nasıl yeniden
kurmaya çalıştıklarının hikâyesini dinleyelim istedik.
▪▪This panel is being held with the purpose of holding a mirror to the problems

of the hundreds of Syrian immigrants in Turkey. Seen as cheap labour in big
cities such as Istanbul, they are left to live under despicable conditions and
without the security of education, health, or work. While talking about the
conditions of immigrants in the scope of general human rights and Turkey’s
politics towards immigrants, we also wanted to hear the story of how Syrian
immigrants are re-building their lives away from home, through art and culture.

kapasite sınırlıdır. katılım için rezervasyon gerekmektedir;
rezervasyon@iksv.org adresine e-posta yollayarak kayıt olmanızı rica ederiz.
lımıted capacıty. reservatıon requıred at rezervasyon@iksv.org.

Katılımcılar Panelists: Hakan Ataman (Helsinki Yurttaşlar Derneği Helsinki
Citizens’ Assembly); Ahmet Yurtkul (yönetmen, Uzak director, Distant), Yasin El
Haj Saleh (Suriyeli Yazar Syrian Writer); Şenay Özden (Araştırmacı Researcher /
Hamisch–İstanbul Suriye Kültür Evi)

söyleşi panel dıscussıon

Moderatör Moderator: Necati Sönmez (Belgesel Yönetmeni Documentary-maker)

POLONYA CANLANDIRMA SİNEMASI
POLISH ANIMATION CINEMA

April 15 Nisan 		
Salı Tuesday 15.00

▪▪Polonya ve Türkiye arasındaki
diplomatik ilişkilerin başlamasının 600.
yılı şerefine festival kapsamında toplam
kırk deneysel animasyon filmden
oluşan üç programlık özel bir bölüm
hazırlandı. Bu bölüme paralel olarak
Polonya canlandırma sinemasının en
yaratıcı yönetmenlerinden Mariusz
Wilczyński ve film eleştirmeni Adriana Prodeus bu konu hakkında bir söyleşi
yapacak ve deneysel canlandırma sineması ile görsel sanatlar arasındaki ilişki
üzerine konuşacaklar.
▪▪In celebration of the 600th anniversary of the establishment of diplomatic
relations between Poland and Turkey, an anthology of Polish experimental
animation films consisting of 3 programs with a total of 40 films will be screened
at the Festival. In parallel to this section, one of Polish animation’s most creative
directors, Mariusz Wilczynski and film critic Adriana Prodeus will hold a panel.

Katılımcılar Panelists: Mariusz Wilczyński, Adriana Prodeus
April 12 Nisan 		
Cumartesi Saturday 16.00

pera müzesi oditoryumu
T: (212) 334 99 00

akbank sanat
T: (212) 252 06 25

yer kuponları saat 10.00’dan itibaren akbank sanat’tan alınabilir.
seat coupons need to be taken from akbank sanat after 10.00.

söyleşi panel dıscussıon

SİNEMA YOLUYLA BİR MİLLET YARATMAK
BUILDING A NATION THROUGH CINEMA
▪▪Birinci Dünya Savaşının 100.
yıldönümü için hazırlanan özel bölüm
kapsamında, sinema yazarı Rüdiger
Suchsland’ın yönettiği belgesel
Caligari - Wie der Horror ins Kino kam /
Caligari, Korku Sinemaya Geldiğinde ve
Alman sinemasının başyapıtlarından
Menschen am Sonntag / Bir Pazar Günü
filmlerinin gösterimleriyle birlikte Suchsland’ın konuşmacı olarak yer alacağı bir
panel düzenlenecek. Belgeselinde Birinci Dünya Savaşı ertesindeki Almanya’yı,
Weimar Cumhuriyeti’ni, o yılların dışavurumcu filmleri üzerinden analiz eden
Suchsland, sunumunda bir kültürel araç olarak sinemanın o dönemdeki işlevinden,
denk düştüğü kolektif ruh halinden ve toplumla sinemanın birbirini karşılıklı nasıl
etkilediğinden bahsedecek.
▪▪Within the scope of the special section prepared for the 100th anniversary
of World War I, film critic Rüdiger Suchsland’s documentary Caligari - Wie der
Horror ins Kino kam / Caligari, When Horror Comes To Cinema and a masterpiece
of German cinema Menschen am Sonntag / People On Sunday will be screened
together in support of the panel where Suchsland will be speaking. Analysing
the post-war Germany’s Weimar Republic through the expressionist films of the
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era, Suchsland’s presentation will touch upon the purpose of cinema as a cultural
tool, its corresponding collective spirit, and the effects that cinema and society
had upon each other during that time.
Konuşmacı Speaker: Rüdiger Suchsland
Moderatör Moderator: Engin Ertan
April 15 Nisan
istanbul modern
Salı Tuesday
T: (212) 334 73 00
16.00 Caligari, Korku Sinemaya Geldiğinde filminin gösterimi
The screening of Caligari, When Horror Comes To Cinema
17.00 Söyleşi Panel

söyleşi panel dıscussıon

YOK BİR SİTEMİM, HAYATTA HER ŞEY KISMET
CANNOT COMPLAIN, LIFE’S A KISMET
▪▪Kıbrıslı Rum yönetmen ve gazeteci
Nina Maria Paschalidou’nun ikinci
filmi olan Kısmet, Türkiye’de çekilen
pembe dizilerin Balkanlar, Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’daki kadınlar üzerindeki
etkilerini inceliyor. Festival programında
gösterilen bu belgeselin ardından film
yönetmeninin yanı sıra Türkiye’den
senaryo yazarı, oyuncu, televizyon eleştirmeni ve akademsiyenlerin katılımıyla bu
fenomen mercek altına alınacak.
▪▪Greek Cypriot director and journalist Nina Maria Paschalidou’s second
film Kismet examines the effect of Turkish soap operas on women from the
Balkans, Middle East and Northern Africa regions. Following the screening of
the documentary within the context of the festival, this phenomenon will be
discussed by scriptwriters, actors, TV critics and academicians from Turkey, with
the participation of the director Paschalidou.

Moderatör Moderator: Zehra Çelenk (akademisyen, senaryo yazarı – “Ferhunde
Hanımın Kızları) Academician, Scriptwriter–“Ferhunde Hanımın Kızları”)
April 16 Nisan
Çarşamba Wednesday 15.00

akbank sanat
T: (212) 252 06 25

yer kuponları saat 10.00’dan itibaren akbank sanat’tan alınabilir.
seat coupons need to be taken from akbank sanat after 10.00.

film gösterimi screenıng

MANAKİ KARDEŞLER FİLMLERİ
MANAKI BROTHERS FILMS
▪▪Balkanların ilk sinemacıları Yanaki

ve Milton Manaki’nin restore edilen
filmlerinin tamamı, Türk sinemasının
100. yılı vesilesiyle festivalde
gösteriliyor. Fotoğrafçılıkla uğraşan,
1911’de Osmanlı Padişahı’nın, 1929’da
Yugoslavya Kralı’nın saray fotoğrafçıları
olan Yanaki ve Milton Manaki kardeşler,
Balkanların ilk kameramanları ve dolayısıyla ilk sinemacıları olarak kabul ediliyor.
İki kardeş ilk çekimlerini, Yanaki Manaki’nin 1905 yılında İngiltere’den aldığı
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300 model numaralı Bioskop film kamerası ile yaptı. Yerel olayları, gelenek ve
görenekleri kaydetmeye başlayan iki kardeş, 1905-1926 arasında filmlerini 35mm
siyah-beyaz nitrat tabanlı filmlere kaydettiler. 1921’de Bitola’daki (Manastır)
evlerinin yakınında açık havada, 1923’te de kurdukları salonda film gösterimleri de
yapmaya başladılar.
1995-1996 yıllarında Manaki Kardeşlerin filmlerinin asetat tabanlı-güvenilirlikli
filmlere aktarılması yöntemiyle korunmaları sağlandı. 2012’de, Manaki Kardeşler’in
film mirası dijitalleştirildi ve restore edildi. Bu projeler Makedonya Sinemateki
tarafından Budapeşte’deki Macaristan Film Laboratuarı’nda, Makedonya Kültür
Bakanlığı ve UNESCO’nun katkılarıyla gerçekleştirildi.
Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan ve 20. Yüzyılın başında Balkanlar’da
yaşanan büyük tarihsel dönüşüme tanıklık eden Manaki Kardeşler’in çektikleri
filmler arasında II. Meşrutiyet kutlamaları, Türk süvari, piyade ve topçularının
geçit töreni ve Sultan V. Mehmet Reşat’ın Selanik ve Manastır ziyaretleri de yer
alıyor. Osmanlının son dönemine ilişkin görsel belgeler anlamına da gelen bu
filmler, bazı sinema tarihçileri tarafından Türkiye’de sinemanın başlangıcı olarak
kabul ediliyorlar. Manaki Kardeşlerin kurguladığı tek film olan Grevena Piskoposu
Emiliyanos’un Cenazesi dışındaki filmlerin isimleri Milton Manaki’nin hatıralarından
yola çıkılarak verilmiştir.
▪▪The complete restored works of Manaki Brothers, the first filmmakers of
the Balkans, are being screened at the festival within the framework of the
celebrations of the 100th anniversary of the Turkish Cinema. Photographer by
profession, becoming the court photographers of the Ottoman Sultan in 1911 and
of the King of Yugoslavia in 1929, Yanaki and Milton Manaki are regarded as the
first cinematographers and therefore the first filmmakers of the Balkans. The
two brothers made their first shoots with a 300 model Bioskop film camera that
Yanaki bought from England. Recording local events and traditions, the Manaki
Brothers cinematographed their films between 1905 and 1926 on 35 mm, blackand-white, nitrate film. In 1921, they started screening films nearby their home in
the Macedonian town of Bitola in the open air, and later at a hall in 1923.
During 1995 and 1996, analogue preservation of the Manaki Brothers’
cinematographic works was carried out by processing them into acetate, “safety”
film, and in 2012, their film heritage was digitalized and restored. These projects
were undertaken by the Kinoteka na Makedonija (Cinematheque of Macedonia) at
the Hungarian Filmlab, in Budapest with the financial support of the Ministry of
Culture of Macedonia and UNESCO.
Citizens of the Ottoman Empire, Manaki Brothers witnessed major historical
transformations and had the opportunity to film events such as the celebrations
of the Second Ottoman Constitution, parades of Turkish cavalry, infantry and
artillery troops and the Thessaloniki and Bitola visits of Sultan Mehmed Reşad
V. These film are considered by certain film historians as the beginning of film
in Turkey. The film titles are created in accordance to Milton Manaki’s memoirs,
except for The Funeral of the Metropolitan Emilianos of Grevena, the only film edited
by the Manaki Brothers.

Dijital Restorasyon Projesi Sorumlusu Head of the Digital Restoration Project
mımı gyorgoska ılıevska (Makedonya Sinemateki Direktörü Director of
Cinematheque of Macedonia) & Dijital Restorasyon Aşaması Sorumlusu
Supervision of the digital restoration process ıgor stardelov (Makedonya
Sinematek Film Arşivi Başkanı Head of Film Archive, Cinematheque of
Macedonia) With the kind contribution of ESR Film Yapım’ın değerli katkılarıyla.
April 6 Nisan 		
Pazar Sunday 21.30
April 13 Nisan
Pazar Sunday 16.00

atlas 3
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Filmler
Films

TÜRKLERİN MEŞRUTİYET SÖYLEVLERİ TURKISH CONSTITUTIONAL
MONARCHY SPEECHES

BÜYÜKANNE DESPINA GRANDMOTHER DESPINA

TÜRK PİYADE VE SÜVARİLERİ GEÇİDİ TURKISH INFANTRY AND CAVALRY
PARADE

EV İŞLERİ – İP EĞİREN KADINLAR CHORES – WEAVING WOMEN
TÜRK TOPÇULARI GEÇİDİ TURKISH ARTILLERY PARADE
AÇIK HAVADA DERS OUTDOOR CLASS
KAFİLELER PROCESSIONS
ÇAMAŞIR YIKAYAN KADINLAR LAUNDRY WOMEN
PANAYIR FAIR
PAZAR YERİ VE KASAPLAR MARKET PLACE AND BUTCHERS

ASKERİ BANDO GEÇİDİ, ŞEF VE SÜVARİLERİ MILITARY BAND PARADE,
CONDUCTORS AND CAVALIERS
ROMANYA HEYETİ MANASTIR’I ZİYARET EDİYOR (1911) ROMANIAN
DELEGATION VISITING BITOLA (1911)

KARAFERYE PANAYIRI VERIA FAIR
ULAH GÖÇEBELERİ VLACH NOMADS
YAZLIK MERA SUMMER MOUNTAIN PASTURE

ROMANYA HEYETİ GOPEŞ’İ ZİYARET EDİYOR (1911) ROMANIAN
DELEGATION VISITING GOPESH (1911)
ROMANYA HEYETİ RESNE’Yİ ZİYARET EDİYOR (1911) ROMANIAN
DELEGATION VISITING RESEN (1911)

ULAH HALAYI (ORO) VLACH FOLK DANCE
GREVENA MANZARASI PANORAMA OF GREVENA
AZİZ GEORGE GÜNÜ KUTLAMASI ST. GEORGE’S DAY CELEBRATION
GREVENA KİLİSESİ GREVENA CHURCH
KARAFERYE’DE EPİFANİ KUTLAMASI EPIPHANY CELEBRATION IN VERIA
KÖY DÜĞÜNÜ RURAL WEDDING

GREVENA PİSKOPOSU EMILIYANOS’UN CENAZESİ (1911) THE FUNERAL OF
METROPOLITAN AIMILIANOS OF GREVENA (1911)

VETERİNER KLİNİĞİ VETERINARY STATION

GREVENA ŞEHİR MANZARASI PANORAMA OF THE CITY OF GREVENA

ZİRAAT OKULUNDAKİ TÜRK HOCASI TURKISH PROFESSOR AT THE
AGRICULTURE SCHOOL

GREVENA PİSKOPOSU ŞEHİT EMILIYANOS’UN SURETİ THE FIGURE OF THE
MARTYR, METROPOLITAN AIMILIANOS OF GRAVENA

AZİZ KİRİL VE AZİZ METHODIUS GÜNÜ KUTLAMASI THE CELEBRATION OF
SAINT CYRIL AND SAINT METHODIUS DAY

MİLLİ ŞEHİT EMILIYANOS’UN NAAŞI VE YARDIMCISI THE CORPSES OF THE
NATIONAL MARTYRS AIMILIANOS AND HIS DEACON

BÜTÜN AZİZLER GÜNÜ ALL SAINTS’ DAY

ŞEHİT EMILIYANOS›UN NAAŞININ KONULDUĞU GREVENA’DAKİ AZİZ AKHİL
KİLİSESİ THE CHURCH OF ST. ACHILLEUS IN GRAVENA, WHERE MARTYR
AIMILIANOS’S CORPSE WAS LAID

MANASTIR KUTSAL PAZAR KİLİSESİ’NDE PANAYIR FAIR AT THE HOLY
SUNDAY CHURCH IN BITOLA
MAKEDON NÜFUSUNUN BASKILANMASI REPRISALS OF THE
MACEDONIAN POPULATION
MANASTIR’DA CENAZE FUNERAL IN BITOLA
JÖN TÜRKLERİN II. MEŞRUTİYET TEZAHÜRATLARI MANIFESTATIONS ON
THE OCCASION OF YOUNG TURKS’ (JEUNES TURKS’) REVOLUTION
(HÜRRIYET- FREEDOM)
II. MEŞRUTİYET TEZAHÜRATLARI CELEBRATIONS OF THE DECLARATION
OF THE SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY
II. MEŞRUTİYET TÖRENİ PARADE CELEBRATING THE DECLARATION OF
THE CONSTITUTIONAL MONARCHY

HALK MİLLİ ŞEHİT EMILIYANOS’A SAYGILARINI SUNUYOR PAYING RESPECT
TO THE REMAINS OF THE NATIONAL MARTYR AIMILIANOS BY THE
POPULATION
GREVENA PİSKOPOSU EMILIYANOS’UN CENAZE TÖRENİ HEP HATIRLANACAK
THE FUNERAL OF THE ALWAYS REMEMBERED METROPOLITAN
AIMILIANOS OF GRAVENA
RAHMETLİ MEZARINA KONULUYOR TAKING THE MITER OFF AND LAYING
THE DECEASED INTO HIS GRAVE
SULTAN V. MEHMET REŞAT’IN SELANİK ZİYARETİ (1911) TURKISH SULTAN
MEHMED V RESHAD VISITING THESSALONIKI (1911)
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SULTAN V. MEHMET REŞAT’IN MANASTIR ZİYARETİ (1911) TURKISH SULTAN
MEHMED V RESHAD VISITING BITOLA (1911)
ALEKSANDR KARAYORDEVİC’İN MANASTIR ZİYARETİ ALEXANDER
KARADJORDJEVIC VISITING BITOLA
YUNAN KRALI VE VELİAHTI PAVLE’NİN GENERAL BOYOVİC TARAFINDAN
MANASTIR’DA KARŞILANMASI WELCOMING OF THE GREEK KING AND
HEIR APPARENT PAVLOS BY GENERAL BOJOVIC IN BITOLA
SIRP ASKERLERİNİN MANASTIR’DAKİ GEÇİDİ PARADE OF SERBIAN ARMY
IN BITOLA
MANASTIR’DA EPİFANİ KUTLAMASI EPIPHANY CELEBRATION IN BITOLA
MANASTIR’DA CITY CAFÉ’NİN AÇILIŞI THE CITY CAFÉ OPENING IN BITOLA
MANASTIR’DA DÜĞÜN WEDDING IN BITOLA
MEÇHUL ÇEKİMLER UNIDENTIFIED FILM FOOTAGE

söyleşi panel dıscussıon

MANAKİ KARDEŞLERİN KÜLTÜR MİRASI
THE CULTURAL LEGACY OF THE MANAKI BROTHERS
▪▪Türkiye’de sinemanın başlangıcı

olarak 14 Kasım 1914’te çekilen
Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı
filmi milat alınır. Oysa Balkanların
ilk sinemacıları Osmanlı vatandaşı
Yanaki ve Milton Manaki kardeşler film
çekmeye 1905 yılında başlamışlardı.
Manaki kardeşlerin filmlerinin
gösteriminin ardından Makedonya Sinematek Film Arşivi Direktörü Igor Stardelov
ve yazar Sula Boziş, Manaki Kardeşlerin kültür mirası üzerine konuşacak.
▪▪The Destruction of the Russian Monument at Ayastefanos, filmed on 14 November,
1914 is taken to be the beginning of cinema in Turkey. However, Balkan
filmmakers and Ottoman citizens Yanaki and Milton Manaki had started making
films in 1905. Director of the Macedonia Cinematheque Film Archive Igor
Stardelov and author Sula Boziş will be discussing the cultural legacy of the
Manaki Brothers.

April 13 Nisan
Pazar Sunday
16.00 Manaki Kardeşlerin filmlerinin gösterimi
The screening of the films of Manaki Brothers
17.15 Söyleşi Panel Discussion

istanbul modern
T: (212) 334 73 00
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film gösterimi screenıng

KAMERASIZ ADAM: ALAN BERLINER RETROSPEKTİFİ
THE MAN WITHOUT A CAMERA: ALAN BERLINER RETROSPECTIVE
▪▪Çağımızın en önemli
belgeselcilerinden Alan Berliner’in
tüm filmleri, yedinci yılını kutlayan
Documentarist’in işbirliğiyle İstanbul
Film Festivali kapsamında gösteriliyor.
Alan Berliner, Haziran 2013 başlarında
Documentarist’in konuğu olarak
İstanbul’a gelmiş ve bir sinema dersi
vermişti. Aynı günlerde patlayan Gezi protestoları sonucu Taksim civarındaki
salonların kapanması nedeniyle yönetmenin filmlerinin festivaldeki gösterimi iptal
edilmişti. ABD’nin sayılı belgesel ustalarından Berliner’in filmleri böylece ilk kez
İstanbul Film Festivali’nde Türkiye’deki sinemaseverlere ulaşacak.
Filmlerinde her zaman kendi hayatı ve çevresindeki insanlara odaklanan,
karakterlerini başta kendisi olmak üzere babası, kuzeni gibi yakın çevresindeki
insanlardan seçen ya da telefon rehberinden bulduğu adaşlarını bir yemek
masasında buluşturan Berliner, filmlerinin görsel malzemesini genellikle arşiv
görüntüleri, aile filmleri ve buluntu imajlardan kotaran bir sinemacı.
▪▪One of the most significant documentary makers of our time, the complete
works of Alan Berliner are being screened within the framework of the Istanbul
Film Festival in collaboration with Documentarist, which is celebrating its
seventh year.
Alan Berliner had visited Istanbul as a guest director of Documentarist in June
2013, and had given a master class. However, because screening halls around
Taksim were closed during the Gezi protests which erupted during his visit, the
screenings of his films were cancelled. Therefore, Berliner’s films will reach film
buffs in Turkey for the first time at the Istanbul Film Festival.
Berliner will take us on a guided tour through the sounds, images, themes, and
storytelling strategies that have helped define his filmmaking career for more
than three decades and why he’s devoted his life to exploring the personal,
familial, and cultural dimensions of identity, memory, aging, love, family
relationships, and the fragility of the human condition.

AİLE ALBÜMÜ THE FAMILY ALBUM
abd / 1986 / renkli colour / 60’
▪▪ 1987 video festival birincilik fırst prıze
▪▪ 1987 san francisco en iyi film best fılm
▪▪1920-1950 yılları arasında çekilmiş nadir bulunan 16mm ev içi görüntüleri bir araya
getiren deneysel bir belgesel. Bütün bu ham malzeme, çocukluktan yetişkinliğe,
masumiyetten deneyime geçişin sevinçleri ve zorluklarını bir hayatın içinde ören
Berliner’in ellerinde hayat buluyor.
▪▪The Family Album is an experimental documentary utilizing a vast collection of
rare 16mm home movies from the 1920s through the 1950s. These raw materials
are woven into a composite lifetime, passing through the celebrations and
struggles from childhood to adulthood, from innocence to experience.
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AİLEDEKİ YABANCI INTIMATE STRANGER
abd / 1991 / renkli colour / 60’
▪▪ 1993 uluslararası belgesel birliği ınternatıonal documentary assocıatıon üstün başarı
ödülü dıstınguıshed achıevement award
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▪▪For Alan Berliner, the sound of his name is “the sweetest sound.” It is strange
that he doesn’t have exclusive rights to it. After all, there are more men with that
name. Then there’s the question of who Alan Berliner is. The film opens with a
series of alternative film titles and anagrams of the director’s name. To put his
“classic symptoms of the same name syndrome” behind him, he writes to a few
namesakes and suggests that they meet up.

▪▪ 1992 usa ff birincilik fırst prıze
▪▪ 1992 san francisco izleyici ödülü audıence award

GÖZÜ TAMAMEN AÇIK WIDE AWAKE

▪▪II. Dünya Savaşı öncesi Mısır’da Japonlar için pamuk alımı yapan Filistinli Yahudi
Cassuto, filmin yönetmeni Alan Berliner’ın anne tarafından dedesi. Berliner, dedesinin
ölümünden on yedi yıl sonra onun ciltlere sığacak hayat hikâyesinden şiirsel ve duygu
yüklü bir yapboz oluşturur.

abd / 2006 / renkli colour / 79’

▪▪Cassuto is filmmaker Alan Berliner’s maternal grandfather, a Palestinian
Jew who was a cotton buyer for the Japanese in Egypt prior to World War II.
Seventeen years after his death, his grandson has constructed a poetic and
emotional jigsaw puzzle out of the voluminous memorabilia of his grandfather’s
life story.

▪▪Berliner, gece vakitlerinden devşirdiği yaratıcı tutku ve ailesine karşı hissettiği
sevgi ve sorumluluk duyguları arasında kalakalmıştır. Gözü Tamamen Açık, takıntılar
hakkında, karanlıkta görmek hakkında bir film. Sanatçının uykusuzluk çeken biri olarak
portresi.
▪▪Berliner is torn between the creative passion he derives from the night, and
the emotional pulls of love and responsibility he feels for his family. A film about
obsession. About seeing in the dark. Portrait of an artist as insomniac.

AYNI ANDA HER YERDE EVERYWHERE AT ONCE

KIMSEYI ILGILENDIRMEZ NOBODY’S BUSINESS

abd / 1985 / renkli colour / 10’

abd / 1996 / renkli colour / 60’

▪▪ 1986 ann arbor büyük ödül grand prıze

▪▪ 2000 chiacago silver images vizyoner ödülü vısıonary award
▪▪ 1997 berlin caligari ödülü, prıze, fipresci ödülü prıze

▪▪…müzikal bir kurgu, eldeki sayısız malzemeden devşirilmiş görüntüyle senkronize

▪▪ 1997 florida izleyici ödülü audıence award

bir senfoni… imgelerle ses hızında yapılan bir yolculuk…
▪▪...a musical montage, a synchronized symphony composed from an infinity of

elements at hand... a journey in images at the speed of sound.

▪▪Alan Berliner kendi aile tarihinden kesitler verdiği bu dokunaklı ve incelikli filminde,
münzevi bir hayat yaşayan babasını anlatıyor. Ortaya çıkan film, baba ve oğlu birbirine
bağlayan çatışma ve duygular deryasında hem mizah hem de hüzün bulabilen
benzersiz bir biyografi.

BÜYÜK KUZEN FIRST COUSIN ONCE REMOVED
abd / 2013 / renkli colour / 79’
▪▪ 2012 idfa en iyi uzun metraj belgesel best feature-length documentary
▪▪Alan Berliner’in gözünden, uzaktan kuzeni, arkadaşı ve eski akıl hocası Edwin
Honig’in samimi portresi. Bir zamanlar çok başarılı bir şair, çevirmen, edebiyat
eleştirmeni ve akademisyen olan Alzheimer hastası Honig, artık hayatının son
demlerini yaşamaktadır.
▪▪This is filmmaker Alan Berliner’s intimate portrait of his distant cousin, friend

and former mentor Edwin Honig, who is living out the last years of his life with
Alzheimer’s. Honig was once a prominent and highly successful poet, translator,
literary critic and university lecturer.
EN TATLI SES THE SWEETEST SOUND
abd / 2001 / renkli colour / 60’
▪▪Alan Berliner için “en güzel ses” adının tınısıdır. Bu ad üstünde özel hakları olmaması

garip gelir ona, sonuçta aynı ada sahip başkaları da vardır. Film, alternatif film başlıkları
ve yönetmenin adıyla yapılan anagramlarla açılır. Berliner, “aynı ad sendromunun klasik
semptomlarını” geride bırakmak için bazı adaşlarına ulaşır ve buluşmalarını teklif eder.

▪▪Alan Berliner takes on his reclusive father as the reluctant subject of this
poignant and graceful study of family history and memory. What emerges is a
uniquely cinematic biography that finds both humour and pathos in the swirl of
conflicts and affections that bind father and son.

ŞEHIR BASKISI CITY EDITION
abd / 1980 / siyah-beyaz b&w / 10’
▪▪Berliner’in siyah-beyaz filmi Şehir Baskısı, The New York Times’dan alınmış imgeler;
savaşlar, bir devlet cenazesi, beyzbol, siyasi gösteriler, geçit törenleri, bir maraton,
bir yangın, sel, fabrikalar ve gazetesini atan bir adam aracılığıyla bizi bir yolculuğa
çıkartıyor.
▪▪In the black-and-white City Edition, the images of The New York Times are
the starting point for a journey through wars, a state funeral, baseball, political
demonstrations, parades, a marathon, a blaze, a flood, factories, and a man
discarding his newspaper.
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gösterim düzeni schedule

Filmler
Films

Tüm filmler Akbank Sanat’ta gösterilecektir. Gösterimler ücretsizdir.
All films will be screened at Akbank Sanat. Screenings will be free of charge.
April 18 Nisan Cuma Friday
18:00 Şehir Baskısı City Edition 10’ + Aile Albümü The Family Album 60’
20:00 Ailedeki Yabancı Intimate Stranger 60’

HAKAN YAMAN

Fatih Pınar

TİK-TAK TAK-TİK...

Ufuk Erden

LIFE WITH ALWAYS OPEN EYES

April 19 Nisan Cumartesi Saturday
16:00 Gözü Tamamen Açık Wide Awake 79’
18:00 Aynı Anda Her Yerde Everywhere At Once 10’ + Kimseyi İlgilendirmez Nobody’s
Business 60’
April 20 Nisan Pazar Sunday
18:00 En Tatlı Ses The Sweetest Sound 60’

Fatih Pınar

1 MAYIS 1 MAY

Hasan Kılıç

NEVMİD THE DESPERATE
GÖRMEK TO SEE

F İ L M G Ö S T E R İ M İ S C R EEN I N G

VİCDAN FİLMLERİ
FILMS ABOUT CONSCIENCE

KARANLIK VE KALABALIK
DUYMAK TO HEAR

▪▪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 38
kısa film, “Vicdan Filmleri” projesinin
dördüncüsünde bir araya geldi.
31 Mart-11 Kasım 2013 tarihleri arasında www.vicdanfilmleri.org adresine yüklenen
kısa filmler, Ahmet Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros Markaris, Rakel Dink, Susanna
Harutyunyan, Thomas Balkenhol ve Yeşim Ustaoğlu’ndan oluşan uluslararası jüri
tarafından değerlendirildi. Jürinin oylarıyla belirlenen 20 film, şimdi 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 38 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
11 November 2013, the films were reviewed by an international jury composed
of Ahmet Boyacıoğlu, Cem Mansur, Petros Markaris, Rakel Dink, Susanna
Harutyunyan, Thomas Balkenhol and Yeşim Ustaoğlu. 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.
atlas 3

Eduard Mkhitaryan

AHMET ATAKAN

SUN IN MY HAND

16:00 Büyük Kuzen First Cousin Once Removed 79’

April 9 Nisan
Çarşamba Wednesday 21.30
biletler 6 tl’den satılacaktır.
tıckets wıll be sold for tl 6.
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BURDAYIM BURDAYIM

Aram Kocharyan
Suat Senocak
Ufuk Erden
Tuna Tetik
Ufuk Erden
Soner Sert

SEVGİ KUŞUN KANADINDA LOVE, ON A BIRD’S WING
Ufuk Erden
KONUŞMA TALK

Selçuk Özgül

ENKAZ

Ahmet Çiftçi

KARANLIĞIN İÇİNDE IN THE DARKNESS
Ramazan Kızılırmak
ÖNCE SOLA SONRA SAĞA
LIFE
ONE LINE
DISCONNECTED
KÖR KAYALAR ÖLÜMCÜL HALKALAR

Ümit Çakal
Uğur Günay Yavuz
Dimitris Argyriou
Nail Pelivan
Tahir Bozkurt
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film gösterimi screenıng

film gösterimi ve parti screenıng and party

AKBANK 10. KISA FİLM FESTİVALİ
10th AKBANK SHORT FILM FESTIVAL
ÖDÜLLÜ FİLMLER
AWARD-WINNING FILMS

NEIL YOUNG İSTANBUL’DA
NEIL YOUNG IN ISTANBUL
NEIL YOUNG’IN BAVULUNDAN ŞARKILAR
NEIL YOUNG TRUNK SHOW: SCENES FROM A CONCERT

▪▪Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform olan Akbank Kısa Film Festivali,
bu yıl onuncu kez düzenlendi. Yeni fikirleri desteklemeyi ve kısa film kültürüne katkı
sağlamayı amaçlayan festival, 10-20 Mart 2014 tarihlerinde yapıldı.
Akbank 10. Kısa Film Festivali’nde ödül alan filmler, Kurmaca, Belgesel ve
Canlandırma kategorilerinde seçildi. Yarışmanın ön eleme jürisinde bu yıl,
yönetmen Mehmet Güleryüz, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim
görevlisi Ayşegül Selenga Taşkent ve yönetmen Selim Evci yer aldı.
Festivalin En İyi Kurmaca filmini belirleyen jüri kurulu yönetmen Reis Çelik,
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen, yapımcı
Serkan Çakarer, yönetmen İlksen Başarır ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan
oluştu.
En İyi Belgesel Film’i belirleyen jüri kurulunda bu yıl oyuncu Serkan Ercan, ressam
Su Yücel, yönetmen Savaş Güvezne, belgesel sinemacı, yapım yönetmeni Nalan
Sakızlı ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer aldı.
Canlandırma kategorisinde katılacak filmler ise Bahçeşehir Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğretim görevlisi Güven Çatak, sanatçı Meral Erez, yönetmen Mehmet
Kurtuluş, tasarımcı Emre Senan ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan
jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
▪▪Taking place on March 10-20, the 10th 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 10th Akbank Short Film Festival
were selected by juries in three different categories: Fiction, Documentary and
Animation. The competition films were reviewed by the pre-selection committee
that consisted of director Mehmet Güleryüz, lecturer at Bahçeşehir University
Faculty of Communication, Ayşegül Selenga Taşkent, and director Selim Evci.
The fiction category jury consisted of director Reis Çelik, Dean of the Bahçeşehir
University Faculty of Communication, Prof.Dr. Haluk Gürgen, producer Serkan
Çakarer, director İlksen Başarır and director of Akbank Sanat, Derya Bigalı.
The documentary category jury members were actor Serkan Ercan, painter Su
Yücel, director Savaş Güvezne, documentarist and production manager Nalan
Sakızlı, and director of Akbank Sanat, Derya Bigalı.
The animation films were reviewed by Bahçeşehir University Faculty of
Communication lecturer Güven Çatak, artist Meral Erez, director Mehmet
Kurtuluş, designer Emre Senan, and director of Akbank Sanat, Derya Bigalı.

April 13 Nisan
Pazar Sunday 15.00 & 18.00
gösterimler ücretsizdir.
the screenıngs are free of charge.

akbank sanat
T: (212) 252 06 25

Yönetmen Director: jonathan demme
Katılanlar Participants: neıl young,
pegı young, ralph molına / ABD
USA / 2008 / 35 mm / Renkli Colour /
90’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
▪▪Kuzuların Sessizliği ve Rachel Evleniyor
filmleriyle tanınan Jonathan Demme, bu kez Kanadalı folk, country ve rock efsanesi
Neil Young hakkında “yüksek sesli, ham, elektrikli rock’n’roll” bir belgeseline imza
attı. Neil Young’ın bu “enerjik performansı”, Philadelphia’daki Tower Theatre
salonunda kaydedildi ve Demme’nin yine Young’ı mercek altına alan 2006 konser
belgeseli Heart of Gold’a cevabı niteliğinde. Young, konserde özellikle elektrikli
gitara ağırlık verirken, ressam Eric Johnson da her şarkı için bir resim yapıyor.
▪▪Acclaimed especially for The Silence of the Lambs and the latest for the family
drama Rachel Getting Married, Jonathan Demme this time is responsible for a
music and concert documentary on Canadian folk, rock, country legend, Neil
Young. Neil Young’s “high energy performance” was recorded at Tower Theatre,
Philadelphia, Pennsylvania, and “a film of loud, raw, electric rock ‘n’ roll,”
Demme’s response to his own 2006 Neil Young concert docu Heart of Gold.

April 9 Nisan 		
Çarşamba Wednesday 19.00

atlas salon 2

▪▪Neil Young’ın Bavulundan Şarkılar film gösterimi sonrasında sizi Hard Rock
Cafe İstanbul’da unutulmayacak bir geceye davet ediyoruz! Neil Young ve
onunla etkileşimli müzikleri dinleyeceğimiz bu gecenin konuk DJ’leri arasında
Yekta Kopan, Aylin Aslım ve Görgün Taner de yer alıyor. Neil Young & Crazy
Horse’un 15 Temmuz’da İstanbul’da Vodafone Red sponsorluğunda vereceği
ilk konser öncesindeki bu buluşmada, sanatçının en ilginç hitleri kadar, Buffalo
Springfield’den Thom Yorke’a, Pearl Jam’den Chromatics’e “yolu Neil Young’dan
geçmiş” birçok müzisyen ve grubun eşsiz şarkılarını dinlemeye hazır olun! Konsere
ya da bu filme bileti olanlara giriş ücretsiz!
▪▪Following the screening of Neil Young Trunk Show, you are invited to an
unforgettable night at the Hard Rock Café Istanbul, where we will listen to music
by and from around Neil Young and attendances by guest DJs Yekta Kopan, Aylin
Aslım and Görgün Taner. At this first get-together prior to Neil Young & Crazy
Horse’s 17 July concert sponsored by Vodafone Red in Istanbul, get ready to be
subjected to the legend’s most interesting hits as well as songs from Buffalo
Springfield, Thom Yorke, Pearl Jam and Chromatics... Free of charge entrance to
those with tickets to the concert or this film!

April 9 Nisan
Çarşamba Wednesday 22.00
bilet fiyatları tıcket prıces
tam regular 20 tl öğrenci student 15 tl

hard rock cafe
T: (212) 251 74 44
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FİL’M HAFIZASI’YLA GECEYARISI ÇILGINLIĞI
MIDNIGHT MADNESS WITH FIL’M HAFIZASI

meetıngs on the brıdge 2014

▪▪Fil’m Hafızası işbirliğiyle Geceyarısı
Çılgınlığı’ndan sonra muhabbete,
müziğe ve dansa, kısacası eğlenceye var
mısınız? Yönetmeninin de katılacağı Big
Bad Wolves / Büyük Kötü Kurtlar filminin
geceyarısı gösteriminden hemen sonra
Topless’ta içeceklerimizi yudumlayarak
film üzerine sohbet ederken, gecenin
ev sahipliğini yapacak sürpriz bir isim size sinsice yaklaşarak korku eşiğinizi
ölçmek isteyebilir! Şimdiden hazırlıklı olun! Etkinlik, 11 Nisan Geceyarısı Çılgınlığı
gösterimine katılan izleyiciler için ücretsizdir.
▪▪Are you up for some conversation, music, dancing, and fun after Midnight
Madness, in collaboration with Fil’m Hafızası? After the screening of Big Bad
Wolves joined by the film’s director, we will be chatting about the film and having
drinks at Topless, while a mystery guest may try and measure your threshold
for horror! Beware! The event will be free to those who have seen the 11 April
Midnight Madness screening.

April 11 Nisan
Cuma Friday 24.00

topless
T: (212) 249 05 05

bilet fiyatları tıcket prıces
tam regular 25 tl öğrenci student 15 tl

film gösterimi screenıng

FİL’M HAFIZASI’YLA KISA FİLM GECESİ
SHORT FILM NIGHT WITH FIL’M HAFIZASI
▪▪Fil’m Hafızası işbirliğiyle

gerçekleşecek olan Kısa Film Gecesi’ne
davetlisiniz! Festivalin yerli ve yabancı
konukları, oyuncular, yönetmenler,
kısacası sinema sektörünün önemli
isimlerinin bir araya geleceği, Hisar
Kısa Film Seçkisi’nde yer alan kurmaca
filmlerin gösteriminin yapılacağı ve
katılımcıları eğlendiren klasikleşmiş Fil’mHafızası ödüllü yarışmalarının olacağı
gecede sınırlı sayıda bilet satışı yapılacaktır.
▪▪You are invited to the Short Film Night in collaboration with Fil’m Hafızası!
Bringing together the festival’s local and foreign guests, in short, the important
names of the film industry, the fiction films from the Hisar Short Film Selection
will be screened at this event which will feature classic competitions by Fil’m
Hafızası.

April 15 Nisan
Salı Tuesday 22.00
Kapı Açılış Doors Open 20.00
Gösterim Screenings 21.00
bilet fiyatları tıcket prıces
oturmalı seated 25 tl ayakta standıng 15 tl

salon iksv
T: (212) 334 08 41
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR 2014
MEETINGS ON THE BRIDGE 2014
Köprüde Buluşmalar İstanbul Film Festivali kapsamında 7-18 Nisan 2014 tarihleri
arasında bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilecek. Türkiye’den sinemacılara uzun
metraj proje ve filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapma fırsatı sunan Köprüde
Buluşmalar, bu yıl da Türkiye ve Avrupa’dan sinema profesyonellerini bir araya
getiriyor.
Film Geliştirme Atölyesi’ne seçilen 12 film projesinin yönetmen ve yapımcıları,
proje geliştirme ve sunum teknikleri üzerine alacakları eğitimin ardından
uluslararası sinema profesyonelleri ile görüşmeler yapacaklar. Yapım Aşaması
Atölyesi, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj film ve
belgeselleri desteklemek amacıyla düzenleniyor. Atölyeye seçilen filmlerin
yönetmen ve yapımcıları, yalnızca uluslararası sinema profesyonellerine açık özel
gösterimlerde sunum yapacaklar. Her iki atölyenin uluslararası jürilerinin kararıyla,
seçilen proje ve filmlere destek ödülleri verilecek.
Gelenek olduğu üzere bu yıl da atölyeleri ve tüm festival konuk ve katılımcılarını
bir araya getirerek networking olanağı sağlayan Happy Hour resepsiyonları için
buluşacağımız mekân Cezayir olacak.
Köprüde Buluşmalar panelleri, bu yıl da sinemacıların ilgisini çekecek konuları
işlemeye devam edecek:
PANEL VE SİNEMA DERSLERİ
Avrupa Ortak Yapımları için Eurimages Desteğine Online Başvuru ve Başvurunun
Püf Noktaları
Özellikle ortak yapım projesi olan ve proje geliştiren yapımcıları hedefleyen
panelde Eurimages Proje Yöneticisi Susan Newman ile deneyimli yapımcılar Nadir
Öperli (Bulut Film) ve Emine Yıldırım (Giyotin Film) Eurimages’ın yeni online
ortak yapım desteği başvurusu hakkında bilgi verecekler. Yapımcılar deneyimlerini
paylaşırken ayrıca başvurunun püf noktalarına da değinecekler. Önümüzdeki
dönemde yapılabilecek başvurular için dokümanlar hazırlanırken dikkat edilmesi
gerekenlerin üzerinden de geçecekler.
Sinema Salonlarının Dijitalleşmesi ve Dağıtım için Eurimages Destekleri
Avrupa Konseyi Sinema Fonu Eurimages, sadece ortak yapımları değil aynı zamanda
dağıtımcı ve sinemaları da desteklemektedir. Eurimages Proje Yöneticisi–Dağıtım
destekleri uzmanı Iris Cadoux, Eurimages’ın sinema salonları ile dağıtım destekleri
üzerine bilgi verecek ve Eurimages desteklerinden yararlanmak için gereken şartları
anlatacak. Ayrıca başarılı bir dağıtım desteği başvurusu için yapılması gerekenlerin
üzerinden geçecek. Eurimages proje yöneticilerinden Susan Newman, nasıl
Eurimages / Europa Cinemas Network üyesi olunabileceği ve dağıtım ile sinema
salonu desteği alabilmek için yapılması gerekenlerden bahsedecek. Eurimages’ın
Türkiye’deki dijital ekipman ortağı Dcinex Türkiye’nin genel müdürü Cengiz Çilek ve
Susan Newman, üye olan sinema salonlarının dijital gösterim için gereken teknik
ekipmanı tedarik ederken ne şekilde destek alabileceğini de açıklayacaklar.
Georges Christopoulos ile Filmde Özgün Müzik Tasarımı
Günümüzde film yapma aşamasına gelen tüm profesyoneller, film yapımının
doğası gereği kurulması gereken sanat ve gereklilikler dengesini kurmakta
zorlanıyor. Bu bağlamda, film müzikleri üzerine yoğunlaşıp Oticons isimli şirketi
aracılığıyla besteci ve yapımcıları bir araya getiren George Christopoulos, film
yapımcıları ile besteciler arasında kusursuz bir işbirliği sağlamak için kat edilmesi
gereken yolu ve uygulanabilecek yöntemleri tartışacak. Christopoulos, aktarmak
istedikleri tüm hikâyeler için, yönetmen ve yapımcıların vizyonuna ve bütçesine
uygun müzik yapmanın yolları hakkında önerilerini paylaşacak. Ayrıca film müziği
bütçelendirilmesi, film müziklerinin neden ve nasıl değiştiği ve bir besteciyi sürecin
neresinde projeye dahil etmek gerektiği konularına değinecek. Filmlerde müzik
kullanımının dönemlere göre değişimini de anlatacak olan Georges Christopoulos
film müziği eğilimlerinden de bahsedecek.

köprüde buluşmalar
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Türkiye–Polonya Diplomatik İlişkileri 600. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde iki
ülkenin sinemacıları bir araya geliyor
Yönetmenliğini Joanna Kos-Krauze & Krzysztof Krauze’nin yaptığı Papusza
İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Altın Lale için yarışıyor. Filmin iki görüntü
yönetmeninden biri olan Wojciech Staroń, başka bir görüntü yönetmeniyle birlikte
çalışma sürecini değerlendirecek. Çingene şair Bronisława Wajs, bilinen adıyla
Papusza’nın hayatını konu alan filmin görüntü yönetmeni ve yapımcısı bu siyahbeyaz film üzerinden deneyimlerini paylaşacaklar. Filmin görüntü yönetmenleri
görüntü yönetmeni olarak birlikte çalışmanın sürecini değerlendirirken ve siyahbeyaz bir film olan Papusza özelinde deneyimlerini paylaşacaklar. Ptak ve Staroń
34. Manaki Kardeşler Uluslararası Film Festivali’nde Papusza ile Bronz Kamera
ödülüne layık görüldü.
Sinemada Edebiyat Uyarlaması: Hakan Günday Daha ve Orhan Pamuk Masumiyet
Müzesi
Berlin ortak yapım marketi kapsamında Frankfurt Kitap Fuarı ile birlikte düzenlenen
sinemada edebiyat uyarlaması “Books at Berlinale”ye ilk defa Türkiye’den
bir romancının kitabı seçildi. Berlin’de ortak yapım marketi kapsamında
düzenlenen etkinlikte Hakan Günday’ın Daha romanının sunumu Kalem Ajans’ın
kurucularından Nermin Mollaoğlu tarafından yapıldı. Geçen yıl ilki Bizim Büyük
Çaresizliğimiz filminin yapımcısı Nadir Öperli’nin katılımı düzenlenen uyarlama
dersinin ikincisinde Hakan Günday ve Nermin Mollaoğlu, katılımcılarla uyarlama
süreci deneyimlerini ve ileriye dönük görüşlerini paylaşacaklar. Ayrıca yönetmen
Grant Gee ve yapımcı Janine Marmot, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi
romanından esinlenerek geliştirdikleri belgesel projesinden, şehri de içeren
filmlerinin yolculuğundan bahsedecekler. Söyleşi bu yıl da Initiative Film’in
kurucusu ve Torino Film Lab Adaptasyon atölyesi kurucularından Isabelle Fauvel’in
moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Sinema dersleri ve atölye:
Film projesini geliştirirken yapımcı ve yönetmenin işi kolay değil. Aynı anda
birçok işi yapmak ve birçok yerde var olmak gerekiyor. Türkiye’den sinema
profesyonellerini hedefleyen sinema dersleri ise film projesini geliştirirken festival
ve marketlerde hayatta ve ayakta kalmanın yolları konusunda uzman eğitmen
ve danışmanlar tarafından verilecek. Film projesi geliştirme aşamasında festival
ve marketlere katılmak ve maksimum fayda sağlamanın yollarını katılımcılar ile
birlikte araştırılacak.
* Birçok ülkede süren direniş hareketini izleyen sinemacıları biraraya getirecek
Riahi Kardeşler ile düzenlenen Everyday Rebellion filminin yapım sürecini de
içerecek atölyede yönetmenlerin bakış açısından yaratıcı direniş yöntemleri
tartışılacak. Yönetmenler barışçıl protestoları yaymak için kullanılan transmedya
platformlarından da bahsedecek. Atölyeye katılan sinemacılar deneyimlerinden yola
çıkarak, şu anda yükselişte olan barışçıl ve şiddet içermeyen protestoyu devamlı bir
hareket olarak değerlendirmek ve geliştirmek için önerilerini paylaşacaklar.
* Bu panel için ön kayıt gerekmektedir.
Yine İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek olan Istanbul United
belgeseli Köprüde Buluşmalar panellerinde masaya yatırılacak. Film, Türkiye futbol
endüstrisinde ezeli rakip olarak görülen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe
taraftarının Gezi Parkı eylemleri sürecinde kenetlenme öykülerini anlatıyor. Filmin
yönetmenleri Olli Waldhauer ve Farid Eslam ile yapımcısı Jan Krüger parkta ve
sokaklarda eylemler sürerken böylesine bir kenetlenmeyi takip etme sürecini
anlatacak.
Tüm film profesyonellerine ve sinemaseverlere açık Köprüde Buluşmalar panel
ve atölyeleri hakkında bilgi film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar sayfasından
duyurulacak.
Tüm panel ve sinema derslerinde simültane tercüme olacaktır.
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* The ninth edition of the Meetings on the Bridge, organised as part of the 33rd
Istanbul Film Festival, will be held on 7-18 April 2014. Bringing together film
professionals from Turkey and Europe, the Meetings on the Bridge provides
filmmakers throughout Turkey with an opportunity to make the first international
presentations of their feature film projects and films in post-production
internationally.
The Film Project Development Workshop will offer training on project
development and presentation techniques to the directors and producers of the 12
films selected for the workshop, followed by meetings with the international film
professionals.
The Work in Progress Workshop supports feature films and documentaries from
Turkey in post-production stage. The directors and producers of the selected
films will get the opportunity to hold private screenings for international film
professionals. The international juries of the two workshops will assess the projects
and films, and grant support awards to those deemed appropriate.
* As is tradition, the Happy Hour receptions at Cezayir will allow all the festival
and workshop participants and guests to get together and network.
* The Meetings on the Bridge will organise panels that once again focus on issues
of special interest to filmmakers:
PANELS AND MASTER CLASSES
Online Application to Eurimages Support Programme for European CoProductions & Key Points about Application
This panel will be of special interest to producers who develop co-production projects
as well as those who are already working on such projects. Eurimages Project
Manager Susan Newman and producers Nadir Öperli (Bulut Films) and Emine
Yıldırım (Giyotin Films) will give information about the new online application
to Eurimages support programme for co-productions. The highly accomplished
producers will be sharing their experiences, while also giving practical tips and
covering the key points about preparing the documents for future applications.
Digitising of Movie Theatres and Eurimages Distribution Support Programme
The European Cinema Support Fund of the Council of Europe, Eurimages
supports not only the co-production but also the distribution and exhibition of
European cinematographic works. Eurimages Project Manager Iris Cadoux, who
specialises on the distribution support programme, will talk about the Eurimages
Movie Theatres and the Distribution Support Programme, as well as the conditions
for receiving Eurimages support. She will also brief the participants on the
requirements for a successful application to the distribution support programme.
Also an Eurimages Project Manager, Susan Newman will detail the conditions
of Eurimages / Europa Cinemas Network membership and the requirements
for receiving distribution or exhibition support. The exclusive provider for the
implementation of the Eurimages digital equipment support programme, Dcinex’s
General Manager for Turkey Cengiz Çilek and Susan Newman will then explain
the support that member movie theatres can get in purchasing and installing the
digital equipment.
Making the Best of Original Score with George Christopoulos
Maintaining the balance between artistry and necessity is a challenge for any
professional who faces the task of producing a film. In this context, George
Christopoulos has addressed the challenge of soundtrack and has founded the
Oticons, where he brings producers together with composers. In this panel, he will
be discussing the path to take and methods to use in order to achieve the perfect
collaboration between producers and composers. He will suggest ways to obtain
the soundtrack that best suits both the vision and the budget of the director and
producers for any story they want to tell. He will refer to the issues of budgeting of
soundtracks, why and how soundtracks vary, and the stage at which to include the
composer in the project. He will also tell of the changes in how soundtracks were
used in films over different periods and the different tendencies.
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Literary Adaptations: Hakan Günday’s Daha and Orhan Pamuk’s Museum of Innocence
Organised in cooperation with the Frankfurt Book Fair, as part of the Berlinale
co-production market, the “Books at Berlinale” presentation and get-together had
one novel by a Turkish author for the first time among its eleven selected novels.
Kalem Agency co-founder Nermin Mollaoğlu presented Hakan Günday’s novel
Daha (More) at the event. Last year’s literary adaptation panel at the Meetings on
the Bridge had hosted Nadir Öperli, the producer of the film Our Grand Despair,
and this year it will be Hakan Günday and Nermin Mollaoğlu who share their
experiences on the process of adapting a novel for a screenplay and their opinions
for future projects. Director Grant Lee and producer Janine Marmot will be talking
about the making their creative documentary that takes a nocturnal trip through a
novel, a museum and a city to produce a portrait of the artist, Orhan Pamuk and his
work, The Museum of Innocence.”
The moderator of the panel will be the founder of Initiative Film and co-founder of
the Torino Film Lab Adaptation Workshop, Isabelle Fauvel.
Turkish & Polish Filmmakers Get Together in Celebration of the 600 Years of
Turkish-Polish Diplomatic Relations
Directed by Joanna Kos-Krause & Krysztof Krauze, the award-winning film Papusza,
will vie for Golden Tulip at the Istanbul Film Festival this year. Wojciech Staron, one
of the award winning directors of photography of the black and white film will talk
the experience of working with another DOP film.
Master classes and workshop:
It is not at all easy for the producer and the director to develop a film project. They
have to multitask and even exist at more than one place all at once. The master
classes are intended for film professionals from Turkey who have to survive festivals
and markets at every stage of a film project. The lectures will encourage the active
involvement of the participants in exploring the ways to get the maximum benefit
from festivals and markets in the film project’s development phase.
Another workshop will bring together filmmakers from both Turkey and abroad
who follow the occupy / resistance movements throughout the world to discuss
the creative methods from the director’s point of view.* Riahi Brothers, directors
of crossmedia documentary Everyday Rebellion, will share their experiences of
filming the globally growing creative protest movements. They will also talk about
using transmedia platforms to spread the peaceful and non-violent protest methods
as a sustainable movement. This workshop is aiming to provide an interactive
discussion among the Turkish filmmakers and Riahi Brothers, regarding the
filming process during mass protests.
* This panel requires registration.
The Istanbul United documentary, making the national premiere at the Istanbul
Film Festival, will also be discussed in detail in a panel at the Meetings on the
Bridge. The film tells the story of alliance of the supporters of three arch rivals
of the Turkish football - Beşiktaş, Galatasaray, and Fenerbahçe - during the Gezi
Park protests. Film’s directors Olli Waldhauer and Farid Eslam, together with the
producer Jan Krüger, will tell how they followed the alliance while protests were
going on in the park and in the streets.
The programme of the panels and workshops, which are open to all film
professionals and cinephiles, will be announced on film.iksv.org/en/
meetingsonthebridge
There will be simultaneous translation at all panels and lectures.
Ayrıntılı bilgi için
For detailed information
E: onthebridge@iksv.org
T: (212) 334 08 37
film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar
facebook.com/koprudebulusmalar
https://twitter.com/koprudebulusma
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THE SMALL SCREEN THAT LOVES
THE BIG SCREEN.

ARTE SUPPORTS THE ISTANBUL FILM FESTIVAL
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BİLET SATIŞ TICKET SALES
▪▪18 Mart’ta Siyah Lale, 19-20-21 Mart’ta Beyaz, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için ön

satış yapılacaktır. Genel satış 22 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 ve Kadıköy Rexx sinemalarında yapılacaktır.
▪▪İndirimli biletlerden öğrenciler ve 65 yaş üstü sinemaseverler yararlanabilir.
İndirimlerden sadece bir tanesi geçerlidir. 6 TL’lik biletlerde herhangi bir indirim
uygulanmayacaktır. Bir gösterim için en fazla 6 bilet satın alınabilir.
▪▪Öğrenciler kapıda biletleri ile birlikte öğrenci kimliklerini göstermek zorundadır.
Belgesi olmayan öğrenci bileti sahiplerine 5 TL’lik fark bileti kesilecektir.
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AXESS SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL EXCLUSIVE DISCOUNT FOR AXESS CARD HOLDERS
▪▪Tüm Axess kart sahipleri* 22 Mart-20 Nisan arasında satın alacakları tüm

biletlerde, 6 TL’lik biletler hariç, %20 özel indirimden yararlanabilir.
▪▪All Axess card* holders will benefit from a special discount of 20% between 22
March-20 April (except for 6 TL tickets).
*Axess Klasik, Axess Gold, Axess Platinum, Axess exi26, Axess Business & Free!

BİLETİX SATIŞ NOKTALARI BILETIX RETAIL OUTLETS
▪▪Advance sales for Tulip cardholders are on 18 March (Black Tulip members), 19,

20, and 21 March (for White, Red, Yellow Tulip members). General sales begin as of
22 March. Tickets will be available at Biletix sales channels (0216 556 98 00; biletix.
com and retail outlets), at box offices of Atlas and Kadıköy Rexx movie theatres
between 10.00-19.00 (without service fee).
▪▪Discount tickets are for students and senior citizens (65+) only. Only one of the
above discounts will be applicable. Tickets of 6 TL will not be subject to any further
discounts. A maximum of 6 tickets can be purchased per screening.
▪▪Student IDs need to be produced at the door; otherwise those with discounted
tickets will need to purchase 5 TL difference tickets.

BİLET FİYATLARI SPECIAL DISCOUNT

istanbul avrupa yakası ıstanbul european sıde
Akmerkez Vakkorama • Beyoğlu Halep Pasajı • City’s Mahalle • Forum İstanbul
Alışveriş ve Yaşam Merkezi • Beylikdüzü Carrefour Tobacco Shop • Capacity
Alışveriş ve Yaşam Merkezi • Gayrettepe Metrosu • İstanbul Cevahir Alışveriş
Merkezi • İstinye Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi • İş Kuleleri, İş Sanat Kültür
Merkezi • Kanyon • Merter MMM Migros
istanbul anadolu yakası ıstanbul asıan sıde
Caddebostan MMM Migros • Capitol Alışveriş ve Eğlence Merkezi • Kadıköy Ada
Kültür • Kartal Migros Soyak MMM Migros • Şükrü Saracoğlu Stadı Migros yanı
ÖNEMLİ NOTLAR IMPORTANT NOTES

tam
regular

indirimli
regular

lale tam
tulıp regular

lale indirimli
tulıp dıscount

Hafta İçi
Weekdays
11.00–13.30–16.00

6 TL

6 TL

6 TL

6 TL

Hafta İçi
Weekdays
19.00

16 TL

11 TL

13 TL

9 TL

Hafta Sonu
16 TL
Weekend
11.00–13.30–16.00–19.00)

11 TL

13 TL

9 TL

21.30 seansları
screenings

16 TL

16 TL

13 TL

13 TL

Gala

20 TL

20 TL

16 TL

16 TL

▪▪Biletlerinizi tüm Biletix satış noktalarından referans numaranız, satın alma işlemi

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 seans günü ve seans saatinde festival sinemalarında 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.
▪▪Elde olmayan nedenlerden ötürü programda değişiklik yapılabilir. Satın alınan
biletler, programda bir değişiklik yapılmadığı sürece iade edilmez.

▪▪İstanbul Modern ve Pera Müzesi’ndeki gösterimler 6 TL’dir.

▪▪You can pick up your tickets on the day and time of the screening at the Festival

▪▪Tickets for screenings at İstanbul Modern and Pera Museum are 6 TL.

Movie Theatres 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.
▪▪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.
▪▪Students and senior citizens (+65) will be required to present IDs. 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.

LALE ÜYELERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL DISCOUNT FOR TULIP MEMBERS
▪▪Öncelikli satış dönemlerinde Siyah, Beyaz ve Kırmızı Lale üyeleri her seans için en

fazla 2 indirimli bilet, Sarı Lale üyeleri ise 1 indirimli bilet satın alabilir. Bu adedi aşan
talepler, genel satışın başladığı 22 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 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 22 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 and Rexx.
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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.
▪ 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.

▪ Kullanılmış festival biletlerinizi göstererek aşağıdaki mekânlarda indirim
alabilirsiniz. Bilet başına bir kişi için 5-20 Nisan 2014 tarihlerinde geçerlidir.
▪ Present your festival ticket stub to receive discounts. Limited to one person per
ticket stub between 5-20 April 2014.

Tag Cafe & Bistro
%25 indirim discount

Masal Evi
%10 indirim discount

Kiki Sıraselviler
%20 indirim discount

Miss Pizza Cihangir
%10 indirim discount

ÇEVİRİ DÜZENİ tRAnsLAtIOns AnD sUBtItLes

Kiki Ortaköy
%20 indirim discount

Miss Pizza Şişhane
%10 indirim discount

▪ Tüm yabancı filmlerin tüm gösterimlerinde elektronik Türkçe altyazı uygulaması

Ritim Galata
%15 indirim discount

Que Tal
%10 indirim discount

5. Kat
%15 indirim discount

Stereogun
%10 indirim discount

Arka Oda
%10 indirim discount

Sushi Express
%10 indirim discount

Dunia
%10 indirim discount

Şimdi
%10 indirim discount

Hera
%10 indirim discount

Trip
%10 indirim discount

İsis
%10 indirim discount

Yer
%10 indirim discount

Juno
%10 indirim discount

Zincir
%10 indirim discount

olacaktır. Türk filmlerinin tüm seanslarında 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
sinemalardaki panolarda 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 website and on the bulletin boards of the 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.

Festival Facebook’ta Like us on Facebook:
facebook.com/istanbulfilmfestivali
Festival Twitter’da Follow us on Twitter:
twitter.com/istfilmfest
İKSV Mobil
AppStore ve Google Play Store’dan indirilebilen İKSV Mobil uygulamasıyla İstanbul
Film Festivali ile ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.
Get the full information about Istanbul Film Festival on your smartphone through
the App Store or Google Play.

Karga
%10 indirim discount
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FESTİVAL MEKÂNLARI
FESTIVAL VENUES
atlas sineması
İstiklal Cad. No: 131
Beyoğlu
Tel: (212) 252 19 61
beyoğlu sineması
İstiklal Cad. Halep İş Hanı No: 62
Beyoğlu
Tel: (212) 251 11 89
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) 447 28 49
pera müzesi oditoryumu
Meşrutiyet Cad. No: 65
Tepebaşı
Tel: (212) 334 99 00
salon iksv
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane
Tel: (212) 334 08 41
akbank sanat
İstiklal Cad. No: 8
Beyoğlu
Tel: (212) 252 06 25
fransız kültür merkezi
İstiklal Caddesi No: 4
Beyoğlu
Tel: (212) 393 81 11
istanbul modern sinema
Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
Antrepo 4
Karaköy
Tel: (212) 334 73 00

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts
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1-9 7 and 7
122 Walton Street
London SW3 2JJ, England
T: +44 781 468 13 35
info@7and7.co.uk

A A. İlker Berke Yapım
Erenköy 2. Orta Sokak No: 56/8
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 532 700 69 40
ilkerberke@gmail.com
AC Film
Mecidiye Mah. Cibinlik Sok. No: 7
Ortaköy-İstanbul-Turkey
T: +90 212 327 21 34
info@acfilm.com.tr
ADBC Films
7 rue Fortuny
75017 Paris, France
T: +33 1 45 05 10 30
F: +33 1 45 05 12 10
Adelante Films
Paris, France
T: +33 1 66 55 47 75
Agoos D-zines LLC
326 A Street Unit 6A
Boston, MA 02210, USA
T: +1 617 451 03 77
peter@agoos.com
Aheste Film
Matara Sokak No: 8/2
Cihangir-İstanbul-Turkey
T: +90 532 214 78 84
info@ahestefilm.com
Akaylar Prodüksiyon
Hüseyin Bey Sok. No: 9 D: 7
Kromer Apt. Moda
Kadıköy-İstanbul-Turkey
T: +90 532 524 42 42
akaykivilcim@hotmail.com
Alcon Entertainment
10390 Santa Monica Blvd, Suite 250
Los Angeles, CA 90025, USA
T: +1 310 789 30 40
ringber@alconent.com
Alex R
alrock55@hotmail.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Allfilm
Saue 11, Tallinn
10612, Estonia
T: +372 672 90 70
F: +372 672 90 71
allfilm@allfilm.ee

Autlook Filmsales GmbH
Spittelberggasse 3/14
1070 Vienna, Austria
T: +43 720 34 69 34

Alla Verlotsky
alla.verlotsky@gmail.com
Alternatif Sinema Yapım
Ergazi Man. Serpme Evler No: 245
Batıkent-Ankara-Turkey
savasbaykal@ymail.com
Anemon Productions
Rea Apostolides
5 Stisihorou St. 10674 Athens,
Greece
T: +30 210 721 10 73
F: +30 210 722 80 23
rea@anemon.gr
Argomedia Production
50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 55
Poland
T: +48 71 337 37 38
argomedia@op.pl

Blackbird Production
3rd, Digeni Akrita Street
11471 Athens, Greece
T: +30 694 612 73 54
eleni.kossyfidou@gmail.com

Avşar Film
Levent Mah. Karanfil Sok. No: 33
Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 85 87
info@avsarfilm.com.tr

Blind Pictures
172 Gloucester Road
Bristol BS7 8NU, England

Aydın Orak (Red Film)
Bostan Mah. Dilbaz Sok. No: 2/1
Beyoglu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 297 26 72
orakaydin@gmail.com

Bulut Film
Nispetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sok.
No: 14 D: 4
34340 İstanbul-Beşiktaş-Turkey
T: +90 212 287 19 49
F: +90 212 287 70 68
info@bulutfilm.com

Aykan Safoğlu
aykanella@gmail.com

Burç Film
Kemankeş Mahallesi
Hoca Tahsin Sokak No: 8
Karaköy-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 23 38
burcfilm@gmail.com

Başak Emre
T: +90 312 466 34 84
info@festivalonwheels.org

B

321

Atadeniz Film
yatadeniz@yahoo.com

Bauder Film
Görlitzerstr. 53
D- 10997 Berlin, Germany
T: +49 30 420 872 32
F: +49 30 8411 45 94
info@bauderfilm.de

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

Beta Cinema
Gruenwalder Weg 28d
82041 Oberhaching, Munich
Germany
T: +49 89 67 34 69 - 828
F: +49 89 67 34 69 - 888
beta@betacinema.com

Asi Film
Elmadağ Cad. No: 4/5
34373 Elmadağ-İstanbul-Turkey
T: +90 212 225 39 44
F: +90 212 225 49 41
info@asifilm.com

BFI
21 Stephen Street
London W1T 1LN, England
T: +44 20 7957 8935
F:+44 20 7580 5830
bookings.films@bfi.org.uk

Atlantik Film
Üst Zeren Sokak No:2
34330 1.Levent-İstanbul-Türkiye
T: +90 212 278 36 11
F: +90 212 278 19 71
info@atlantikfilm.com

Bir Film
Mahmut Yesari Cad. No: 12
34718 Koşuyolu-Kadıköy-İstanbulTurkey
T: +90 216 339 20 49
F: +90 216 339 28 06
info@birfilm.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
alkan@calinos.com
Capricci Films
149 rue du Faubourg St Denis
75010 Paris, France
T: +33 1 83 62 43 75
contact@capricci.fr
CB Sverige
Stockhlom, Sweden
T: +46 733 32 16 00
info@copenhagenbombay.com
Causewey Films
Studio 301, 11 Randle Street
Surry Hills NSW 2010, Australia
T: +61 400 535 025
info@causewayfilms.com.au
Celluloid Deams
2, rue Turgot 75009 Paris, France
T: +33 1 49 70 03 70
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Copenhagen Bombay
Refshalevej 147, 1.sal
1432 Copenhagen C, Denmark
T: +45 72 42 08 00
F: +45 32 96 10 40
info@copenhagenbombay.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

Cornix Film
maria.binder@berlin.de

Ertem Göreç
T: +90 532 478 13 40

Cron
Asmalı Mescit Minare Sok. No: 23
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 243 95 05
ayhanhanimcinema@gmail.com

Escándalo Films S.L.
c/ dels Salvador, 4, ático
08001 Barcelona, Spain
T: +34 93 324 88 80
cristina.sillero@escandalofilms.com
Eye Works Film & TV Drama
Raamplein 1
1016 XK Amsterdam,
The Netherlands
T: + 31 20 346 3700
info@eyeworks.tv

D Danish Film Institute
Gothersgade 55
1123 Kopenhagen K, Denmark
T: +45 33 74 34 00
F: +45 33 74 34 01
dfi@dfi.dk
Distribuidora FourFilms Ltda
Asturias 280, piso 3, Las Condes
Santiago, Chile
T: +56 2 207 38 00
F: +56 2 207 39 04
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

D Element Pictures
21 Mespil Road
Dublin 4, Ireland
T: +353 1 618 50 32
F: +353 1 664 37 37
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
Emre Akay & Hasan Yalaz
floriton@gmail.com
Entertainment One
cmickie@entonegroup.com

Ez films
Paris, France
T: +33 953 69 80 94

F

F Comme Film
Paris, France
T: +33 1 40 73 84 20
fcommefilm@commefilm.fr
Fabula
Holanda 3017, Nunoa
7770057 Santiago, Chile
T: +56 2 23 44 09 08
contacto@fabula.cl
Fanatik Film
Burhaniye Mah. Beybostanı Sok.
No: 35 K: 2
34676 Beylerbeyi-İstanbul-Turkey
T: +90 216 422 53 50
nejdet@filmfanatik.com
Fandango Portobello Sales ApS
Krystalgade 7, 1st floor
DK-1172 Copenhagen K, Denmark
T: +45 35 14 30 00
Fandango Portobello Sales ApS
Viale Gorizia 19 00198 Rome, Italy
T: +39 06 85 21 85
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The Festival Agency
14 rue des jeuneurs
75002 Paris, France
info@thefestivalagency.com

FK Film
Fatih Mah. Çağdaş Sok. No: 3 D: 5
34204 Bağcılar-İstanbul-Turkey
karahan.ferit@gmail.com

Fida Film
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No: 15
34330 3. Levent İstanbul-Turkey
T: +90 212 325 90 10
info@fidafilm.com

Forest Troop
11 Limassol Avenue, Galatariotis
Building
Nicosia 2112, S.Cyprus
T: +30 698 247 47 14
eleni@foresttroop.com

Film Oblige
Paris, France
T: +33 1 47 70 00 01
info@filmoblige.com
Filma Ltd.
Zeytinoğlu Cad. Sarı Konaklar İş
Merkezi
A Blok Daire: 4
34335 Akatlar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 352 09 60
F: +90 212 352 09 65
info@filma.com.tr
Filma-cass
Merkez Mah. Halkalı yolu
Atlas Sok. No:3
Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul-Turkey
T: +90 212 445 10 53
F: +90 212 445 10 64
info@filmacass.com.tr
Films Boutique
Berlin, Germany
T: +49 30 69 53 78 50
info@filmsboutique.co
Films Distribution
34, rue du Louvre
75001 Paris, France
T: +33 1 53 10 33 99
info@filmsdistribution.com
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
Films Transit International
252 Gouin Boulevard East Montreal
Quebec H3L 1A8, Canada
T: +1 514 844 33 58
F: +1 514 844 72 98
janrofekamp@filmstransit.com

Fortissimo Films
Van Diemenstraat 100
1013 CN Amsterdam,
The Netherlands
T: +31 20 627 32 15
F: +31 20 626 11 55
info@fortissimo.nl
French Quarter Film
Arbetargatan 32
SE-112 45 Stockholm, Sweden
T: +46 707 97 97 66
mathilde@frenchquarter.se
Frenesy Film
Palazzo Durini Via Santa Maria
Valle 2
20123 Milano, Italy
T: + 39 2 39 83 10 96
office@frenesyfilm.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

G Gaumont
Neuilly-sur-Seine, France
T: +33 1 46 43 20 00
cgaget@gaumont.fr
Giyotin Film
Caferağa Mah. Gürbüz Türk Sok.
Sinem Apt. 18/5
34710 Moda-İstanbul-Turkey
T: +90 216 450 33 11
F: +90 216 450 33 10
info@giyotinfilm.com
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Greek Film Centre
7 Dionysiou Areopagitou St.
11742 Athens, Greece
T: +30 2 367 85 00
info@gfc.gr
Gullane Filmes
Rua Leandro Dupret, 73 São Paulo,
Brazil
T: +55 11 50 81 30 85

G Gülşah Film
Dereboyu Cad. Meydan Sok.
No: 1 Beybi Giz Plaza Kat: 17
Maslak-İstanbul-Turkey
T: +90 212 290 21 31
F: +90 212 290 21 30
HanWay Films
24 Hanway Street
London W1T 1UH, England
T: +44 207 290 07 50
Heimatfilm
Lichstr. 50,
50825 Köln, Germany
T: +49 22 19 77 79 90
post@heimatfilm.biz

I

The Imaginarium Films
Weibdeh District, Sharea Str.
Bldg 5, 11181 Amman, Jordan
T: +96 27 95 52 00 56
rula@theimaginariumfilms.com
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J

Junafilm UG
Barnerstr. 14
22765 Hamburg, Germany
T: +49 40 3990 65 67
F: +49 40 3990 65 66
email@junafilm.de

K Kaplan Film
Av. Süreyya Ağaoğlu Sok.
Hatay Apt. 41/7
Teşvikiye-İstanbul-Turkey
T&F: +90 212 291 29 95
info@kaplanfilm.com
Karafilm Prodüksiyon
Emniyet Evleri Mah.
Yeniçeri Sok. No:48/3
4.Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 544 235 78 15
sadesinema@gmail.com
Karlakum Film
Gazi Umur Paşa Sokak 38/6
34349 Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 275 23 05
esra@karlakum.com
Kemik Yapım
Atatürk Mah. Alemdağ Cad.
Mektep Sok. No: 6 D: 14
Ümraniye-İstanbul-Turkey
T: +90 216 461 84 93
F: +90 216 461 78 31
tasdemirhalil@gmail.com
Kenan Özer
kenan@catalfilm.com

Independent Film Company
32 Tavistock Street
WC2E 7PB London, England
T: +44 207 257 87 34
F: +44 207 240 90 29
mail@independentfilmcompany.com

Kino Lorber Films
333 W 39 St. Ste 503
New York NY 10018, USA
T: +1 212 629 68 80

Iranian Independents
Tehran, Iran
+98 912 319 86 93
info@iranianindependents.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
emre@kurmacafilm.com

Istituto Luce Cinecittà S.r.l.
Via Tuscolana, 1055
00173 Rome, Italy
T: +39 6 72 28 64 37

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğü
Anafartalar Cad.Eski Adliye Binası
No: 67 06250 Ulus-Ankara-Turkey
T: +90 312 509 45 00
F: +90 312 509 45 45

L

La Vingt-Cinquième Heure
8 rue Godillot
93400 Saint-Ouen, France
T: +33 1 6 64 26 22 58
Pierre-emmanuel@25hprod.com
Lacivert Film Prodüksiyon
Yeni Çarşı Cad. Firuzağa Mah.
Kısmet Apt. No: 21 K: 1 D: 2
Galatasaray-Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 244 57 32
F: +90 212 244 67 32
info@lacivertfilm.com
Lacuna Filmes
São Paulo, Brazil
T: +55 11 99 34 57 572
international@lacunafilmes.com.br
Latido Films
latido@latidofilms.com
Le Pacte
5 rue Darcet
75017 Paris, France
T: + 33 1 44 69 59 59
sales@le-pacte.com
Lenfilm Studio
St. Petersburg
Kamennoostrovskaya Street, 10
Russia, 197101
T: +7 812 326 83 50
Les Films Pelléas
Paris, France
lesfilmspelleas@pelleas.fr
Libra Film
52 Popa Soare Str., Et.1,
Ap.4 Sector 2
Bucharest, Romania
office@librafilm.net
Lionsgate
2700 Colorado Ave.
Santa Monica, CA 90404, USA
T: +1 310 449 92 00
F: +1 310 255 38 70
Loyka Productions
Belediye Sitesi A3 Blok No: 29
Ulus-İstanbul-Turkey
T: +90 212 324 60 84
destek@loyka.net
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M m-appeal
Prinzessinnenstr. 16
10969 Berlin, Germany
T: +49 30 61 50 75 05
F: +49 30 27 58 28 72
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
Magyar Filmunió
Városligeti fasor 38. II./50.
1068 Budapest, Hungary
T: +36 1 351 77 60
F: +36 1 352 67 34
Mandragora
4 Ghe.Bratianu St, Apt.2
011413 Bucharest, Romania
T: +40 21 222 05 58
F: +40 21 222 05 57
Marathon Film
Kaktüs Sok. Petunya 6 D 2
Tepecik Yolu-Etiler-Turkey
marathon@superonline.com
Mars Entertainment
Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu
No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş
İstanbul-Turkey
T: +90 212 281 01 42
engin.palabiyik@marsconcept.com
The Match Factory GmbH
Balthasarstr. 79-81
50670 Cologne, Germany
T: +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
Media Research, Inc.
SK Building 4F, 4-14-4 Sendagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051, Japan
T: +81 805 026 83 88
tanimoto@mediasoken.jp

326

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

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
Millimeter Film
Tbilisi, Georgia
T: +995 595 926 206
info@millimeterfilm.com
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi
Yıldız Posta Cad. Okul Sok. No: 1
34349 Balmumcu-Beşiktaş
İstanbul-Turkey
T: +90 212 274 98 70
F: +90 212 267 04 94
sinematv@msgsu.edu.tr
Mind Riot Media
Kubelíková 1224/42
130 00 Prague 3, Czech Republic
T: +42 603 789 119
info@mindriot.com
MK2
55 rue Traversière
75012 Paris, France
T: +33 1 44 67 30 18
production@mk2.com
Monokl Yapım
Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sok.
No: 14 D: 4
34433 Taksim-Beyoglu
İstanbul-Turkey
T: +90 212 252 68 27
editor@monokl.net
Mor Film
Yıldız Posta Caddesi
Emel Sitesi A Blok No:14 D:301
34349 Gayrettepe- İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 46 08
F: +90 212 249 46 09
Mor Prodüksiyon
Büyükdere Mah. Hacet Sok. No: 12
34453 Sarıyer-İstanbul-Turkey
korkmazk69@gmail.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Motlys AS
Oslo, Norway
T: +47 924 60 100
se@motlys.com
Moxie Productions
18 E 16th Street, Suite 4
New York, NY 10003, USA
T: +1 212 807 69 01
Fernandez@moxiepictures.com
Moviebox
Gül Sokak No: 5
34330 Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 281 27 22
F: +90 212 281 13 42
MPM Film
17 rue Julien Lacroix
75020 Paris, France
T: +33 1 58 53 57 12
F: +33 1 42 81 42 50
pmenahem@mpmfilm.com
Muhteşem Film
Levent Mah. Lale Sok. No: 17
Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 324 02 45
F: +90 212 212 325 15 64
muhtesemfilm@mfp.com.tr

N National Film Board of Canada
3155 Côtede Liesse
Montréal, QC H4N 2X1, Canada
T: +1 514 283 90 51
Navigator Film
Schottenfeldgasse 14
1070 Wien, Austria
T: +43 1 524 97 77
F: +43 1 524 97 77 20
info@navigatorfilm.com
NBC Film
Başkurt Sok. 19/4, Ürgüp Palas Apt.
34433 Cihangir-İstanbul-Turkey
info@nbcfilm.com
Necip Sarıcı
Fulya Mah. Özbal Sok. No: 5A
80290 Mecidiyeköy-İstanbul-Turkey
T: +90 212 266 13 87
necip@lalefilmnecipsarici.com

New Europe Film Sales
ul. Słowicza 12/2
05-075 Warsaw, Poland
T: +48 666 525 788
anja@neweuropefilmsales.com
Nikkatsu Corporation
shinjironishimura@gmail.com
Nippes Yard
Merheimer Strasse 203
50733 Köln, Germany
T: +49 221 222 8130
vibes@nippesyard.com

O Odak Film
Bağdat Cad. Selçuk Sindal Sok.
No: 3/8 Feneryolu-Kadıköy
İstanbul-Turkey
T: +90 216 330 90 72
Oscilloscope Laboratories
511 Canal St. Ste. 5 E
10013 New York, USA
T: +1 212 219 40 29
info@oscilloscope.net
Outplay
20 rue Voltaire
93100 Montreuil, France
T: +33 1 48 57 49 97
F: +33 1 73 79 23 88
philippe@outplayfilms.com
Ozan Adam
ozanadam@gmail.com

Ö Özay Şahin
Hacı Ahmet Mah. Yokuşbaşı Sok.
26/24
Beyoğlu-İstanbul-Turkey
tornabavabulisk@gmail.com
Özgür Fındık
Mahmut Şevket Paşa Mah.
Gaziler Sok. No: 36 D: 4
Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 530 821 00 64
findik.ozgur@gmail.com

P
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Park Circus Limited
1 Park Terrace
Glasgow G3 6BY, England
T: +44 141 332 21 75
F: +44 141 332 21 33
info@parkcircus.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 30 25
Themba.bhebhe@pathe.com
Pathé UK
6 Ramillies Street
London W1F 7TY, England
T: +44 207 323 51 51
F: +44 206 313 568
Philip Gröning Filmproduktion
Lohauserdorfstrasse 40e
40474 Düsseldorf, Germany
info@groening-film.de
Picture Tree International GmbH
Zur Börse 12, 10247 Berlin, Germany
T: +49 30 420 824 811
F: +49 30 420 824 812
yuan@picturetree-international.com
Plot Film
Sultantepe Mah. Selvilik Cad.
Huzur Apartmanı No: 97-6
Üsküdar-İstanbul-Turkey
leventcetin@plotfilm.org
Port-au-Prince
Paul Lincke Ufer 44a
10999 Berlin, Germany
T: + 49 30 31 955 412
F: + 49 30 31 955 413
jk@port-prince.de
Premium Films
130, rue de Turenne
75003 Paris, France
T: +33 1 42 77 06 39
jcm@premium-films.com

328

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Proaction Films
P.O Box Damascus 60353, Syria
T: +963 11 313 7 391
orwa@proactionfilm.com
Protagonist Pictures
42 - 48 Great Portland Str.
W1W 7NB London, England
T: + 44 207 734 90 00
info@protagonistpictures.com
PToT Films
Asmali Mescit
Minare Sok. No: 19/A
İstanbul-Beyoğlu-Turkey
T: +90 212 293 84 73
F: +90 212 293 84 75
Pulse Films
17 Hanbury Street
London E1 6QR, England
T: +44 207 426 57 00
info@pulsefilms.co.uk
Pyramide International
5, rue du Chevalier de Saint George
75008 Paris, France
T: +33 1 42 96 02 20
F: +33 1 40 20 05 51
sales@pyramidefilms.com

R

r film
Nispetiye Mah. Birlik Sok.
Bimak 1 Apt. No: 13/3
34337 Levent-İstanbul-Turkey
T: +90 212 282 83 29
F: +90 212 282 83 32
info@rfilm.net
Reprisal Films
London, England
hello@reprisalfilms.co
Reyan Tuvi
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok.
No:7-4
34427 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
reyantuvi@gmail.com
Rhombus Media Inc.
99 Spadina Avenue, Suite 600
Toronto ON M5V 3P8, Canada
T: +1 416 971 78 56
nfichman@rhombusmedia.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

S

Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ömer Rüştü Paşa Sokak No: 7
Nur Apt. Daire: 9
34365 Teşvikiye-Şişli-İstanbul-Turkey
Saran Media
Hacı Osman Bayırı No: 65
Sarıyer-İstanbul-Turkey
T: +90 212 363 04 04
F: +90 212 363 04 00
info@sarangroup.com
Seagull Films
526 West 111 Street Suite 2 CC
New York, NY, 10025, USA
T: +1 646 70738 79
Siyah Ekran
Mektep Sok. No: 58/5
34467 Emirgan-İstanbul-Turkey
T: +90 555 480 14 16
siyahekran@gmail.com
Sony Pictures Classics
550 Madison Ave., 8th Fl.
10022 New York, USA
T: +1 212 833 88 33
sony_classics@spe.sony.com
Sparks Network
Kungsgatan 48 111 35
Stockholm, Sweden
T: +46 8 55 60 93 80
Spotlight Pictures
6671 W. Sunset Blvd. #1591
Hollywood, CA 90028, USA
T: +1 323 871 25 51
F: +1 323 871 25 54
info@spotlight-pictures.com
Story AB
Stockholm, Sweden
T: +46 708 55 64 77
annika@story.se
Studiocanal
1 Place du Spectacle
92863 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9
France
T: + 33 1 71 35 35 35
Summit Entertainment
2700 Colorado Boulevard, Suite 200
Santa Monica CA 90404, USA
T: +1 310 309 84 20

T

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
Tanweer
Building 1 Office 402
Dubai Media City
T: +9 714 391 35 50
F: +9 714 391 80 38
reception@tanweer.info
Taisiya Krugovykh & Vasily Bogatov
gogolswives@gmail.com
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
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
TVP SA
17, J.P. Woronicza str.
00-999 Warsaw, Poland
T: +48 22 547 67 74
F: +48 22 547 80 70
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U U10 Film
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.
No: 26/6
Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 212 274 92 95
F: +90 212 274 92 96
UFA Fiction
Ludwigsburg, Deutschland
T: +49 71 41 97 93 10
jochen.laube@ufa.de
Ugly Duckling Films
lene@uglyducklingfilms.com
M +44 780 277 41 00
Umut Film
İskenderoğlu Sok. Arma Apt. 72/27
Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 212 343 66 54
F: +90 212 343 66 57
umutfilm@ttmail.com
Urban Distribution International
14 rue du 18 Août
93100 Montreuil, France
T: +33 1 48 70 73 76
delphyne@urbandistrib.com
Ustaoğlu Film Yapım
Nergis Sok. No: 8/7 Kat: 2
Asmalımescit Mah. Tünel
34430 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 212 249 76 44
zeki@ustaoglufilm.com

V Versatile
Paris, France
T: +33 627 7262 35
pboye@versatile-films.com
Veysi Altay
veysialtay@hotmail.com
Visit Films
173 Richardson Street
11222 Brooklyn, New York, USA
T: +1 718 312 82 10
info@visitfilms.com
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Voltage Pictures
662 N. Crescent Heights Blvd.
Los Angeles, CA 90048, USA
T: +1 323 60676 30
F: +1 323 315 71 15
office@voltagepictures.com

Y

W Wacky O Productions
5th Floor, Valderrama Building,
Esteban St.
Legaspi Village, Makati City, Metro
Manila, The Philippines
T: +63 28 17 29 81
moira.pelikula@gmail.com

Yeni Sinemacılık
Turnacıbaşı sok. 5/2 Beyoğlu
T: +90 212 244 66 06
F: +90 212 244 44 28
info@yenisinemacilik.com

Z
Wega Film Produktion
T: +43 1 982 57 42
Office@wega-film.at
The Weinstein Company
9100 Wilshire Blvd. Ste. 700W
Beverly Hills, CA 90212, USA
T: +1 424 204 47 20
F: +1 917 368 70 44
WestEnd Films
5-7 Hillgate Street
London W8 7SP, England
T: +44 207 494 83 00
F: +44 207 494 83 01
info@westendfilms.com
Wide House
T: +33 1 53 95 04 64
ac@widehouse.org
Wide Management
9, rue Bleue, 75009 Paris, France
T: +33 1 53 95 04 64
F: +33 1 95 04 65
infos@widemanagement.com
Wild Bunch
99 rue de la Verrerie
75004 Paris, France
T: +33 1 53 01 50 20
F: +33 1 53 01 50 49
Worldview Entertainment
1384 Broadway, 25th Floor
New York, NY 10018, USA
T: +1 212 431 30 90
molly.conners@worldviewent.com

Yapım 13 Film Prodüksiyon
Elmadağ Cad. Harbiye Çayırı Sok.
Kısmet İş Merkezi No:3/2
Şişli-İstanbul-Turkey
T: +90 212 232 60 63
F: +90 212 230 31 43
yapim13@hotmail.com

ZeZe Film
Sururi Mah. Emin Cami Sok.
Emine Djami Apt. No: 45/ 7
34435 Beyoğlu-İstanbul-Turkey
T: +90 535 978 95 03
emelcelebis@yahoo.com
Zuzi Film
Abbasağa Mah. Kasap Kamil Sok.
No: 5 D: 1
Beşiktaş-İstanbul-Turkey
T: +90 212 260 92 32
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Sayın Ahmet Davutoğlu
Dışişleri Bakanı
Sayın Ömer Çelik
Kültür ve Turizm Bakanı
TC İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Beşiktaş Belediye Başkanlığı
Şişli Belediye Başkanlığı
Kadıköy Belediye Başkanlığı
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü
TC İstanbul Valiliği - Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği
İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüğü
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
TRT Genel Müdürlüğü
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1-9 7 and 7
A Abdurrahman Çelik
Abdurrahman Keskiner
AC Film
Adam Mickiewicz
Institute
Agah Özgüç
Agoos D-zines LLC
Aheste Film
Ahmet Boyacıoğlu
Ahmet Gürata
Ahmet Yurtk ul
Akan Gümrükleme
Akaylar Prodüksiyon
Akbank Sanat
Alex R
Ali Göreç
Alin Taşçıyan
Alisa Lebow
Alla Verlotsky
Alternatif Sinema
Yapım
Andrea Pallaoro
Anemon Productions
Arjantin
Başkonsolosluğu
Arte
Arzu Film
Asi Film
Asiye Korkmaz
Atilla Dorsay
Atlantik Film
Atlas Sineması
Autlook Films
Avşar Film
Avusturya Büyükelçiliği
Aykan Safoğlu
Ayten Akyıldız
B Başak Emre
Berke Baş
Beta Cinema
Beyoğlu Öğretmenevi
Beyoğlu Sineması
BFI
Biket İlhan
Bir Film
Blackbird Production
Bulut Film
Burç Film
Bülent Erkmen
C Calinos Films
Capricci Films
Cem Erkul
Cengiz Ergun
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Claudine Avetyan
CNN TÜRK
Codex Medya
Cornix Film
Cron
Curtas Metragens CRL
Ç Çağdaş Günerbüyük
D Daniela Sannwald
Danish Film Institute
Derviş Zaim
Dimitrie Cantemir
Romen Kültür
Merkezi
Dinamik Tanıtım
Doc&Film International
E Elif Barutçuoğlu-Wade
Elif Ergezen
Elle Driver
Emre Akay
Engin Ertan
Engin Karabağ
Eriş Akman
Erman Film
Ersan Congar
Ertem Göreç
Escandalo Films S.L.
Esin Küçüktepepınar
F Fanatik Film
Fandango Portobello
Sales ApS
Fanny Aubert-Mallaurie
Fatih Özgüven
Fatma Çolakoğlu
Fedai Öztürk
Feriye Sineması
Fida Film
Film Tank
Filma Ltd.
Filma-cass
Films Boutique
Films Distribution
Finecut
FK Film
Forest Troop
Fortissimo Films
Four Films
Fransa Büyükelçiliği
Fransa İstanbul
Başkonsolosluğu
Fransız Kültür Merkezi
French Quarter Film AB
Frenesy Film Company
Fügen Uğur
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G Gaumont
Giyotin Film
Goethe Institut
Gülşah Film
Güney Film
Gürcan Keltek
H

I

İ

J

K

L

M

Mavi Film
Pôle Audiovisuel
Media Luna New Films
Commune Image
Menderes Samancılar
Polonya
Mengamuk Films
Başkonsolosluğu
Meryem Çıkrıkçı
Premium Films
Mesut Cem Erkul
Proaction Films
Mimar Sinan Güzel
PToT Films
Hilal Kiremitçi
Sanatlar Üniversitesi,
Pyramide Films
Hollanda İstanbul
Prof. Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi
Başkonsolosluğu
R r film
Mithat Alam Film
Rai
Ilgın Erarslan Yanmaz
Merkezi
Raymond
Iranian Independents
MK2
Phathanavirangoon
Istituto Luce Cinecittà
Monokl Yapım
Recep Tuna
S.r.l.
Mor Film
Red Film
Mor Prodüksiyon
Rexx Sineması
İlker Berke Yapım
Moviebox
Reyan Tuvi
MPM Film
İlker Erarslan
Muammer Yanmaz
İrfan Tözüm
S Saadet Ersin
İstanbul İtalyan Kültür
Muhteşem Film
Sadık Deveci
Merkezi
Müge Turan Tüfenk
Prof. Sami Şekeroğlu
İstanbul Modern
Santa Turizm
İsveç Başkonsolosluğu N Naim Dilmener
Saran Media
National Film Board of
Selçuk Yavuzkanat
Japonya İstanbul
Canada
Selim Eyuboğlu
Başkonsolosluğu
NBC Film
Serazer Pekerman
Necip Sarıcı
Serkan Çakarar
Kamil Çevikalp
Nejdet Arkın
Semih Kaplanoğlu
Kamila Kowalska
Nermin Aytekin
Sevcan İlhan
Kaplan Film
New Europe Film Sales
Sevil Demirci
Karlakum Film
Nilgün Kaya
Sevin Okyay
Kazım Öz
Nişantaşı Citylife
Seyfinaz Eryılmaz
Kemal Uysal
(City’s) Sineması
Siyah Ekran
Kemik Yapım
Norwegian Film
Sony
Kenan Özer
Institute
Swedish Film Institute
Kinoteka Makedonya
NTV
Kiraz Halkla İlişkiler
Nuimage / Millennium Ş Şerafettin Gür
Klaus Eder
Kurmaca Film
O Odak Film
T	 Tanweer
Kutluğ Ataman
Olga Wysocka
Tayfun Delice
Opus Film
The Festival Agency
Lacivert Film
Outplay
The Icelandic Film
Lamia Karaali
Ozan Adam
Centre
Le Pacté
Ozan Ergun
The Match Factory
Les Films du Losange
Tiglon AŞ
Lola Films
Ö Ömer Rıza Çam
Toprak Sergen
Loyka Productions
Özay Şahin
Tunç Başaran
Özgür Fındık
Türker İnanoğlu
Magnolia Pictures
TVP SA
Magyar Filmunió
P	 Park Circus
Twenty Twenty Vision
Mandragora
Pascale Ramonda
Filmproduktion
m-appeal
Patra Spanou
GmbH
Marathon Film
Pera Müzesi Salonu
Marmara Medya
Pervin Kara
Merkezi
Picture Tree
Mars Cinema Group
International GmbH
Martı İstanbul Hotel
Plot Film
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U U10 Film
Umut Film
Umut Tümay Arslan
Unifrance
Urart
Urban Distribution
Ustaoğlu Film Yapım
Uzman Film
Veysi Altay
Visit Films
W Westend Films
Wide Management
Wild Bunch
Y	 Yamaç Okur
Yapım 13 Film Prodüksiyon
Yasin Ali Türkeri
Yekta Kara
Yeşim Tabak
Yeşim Ustaoğlu
Yılmaz Atadeniz
Z Zeki Demirkubuz
Zeynep Dadak
Zeynep Özbatur Atakan
Zeynep Ünal
ZeZe Film
Zuzi Film
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A	 Abdalla, Ahmad 56
Abrahamson, Lenny 42
Açıktan, Ozan 69
Adam, Ozan 82
Adler, Yuval 135
Akad, Ö. Lütfi 240
Akar, Serdar 241
Akay, Emre 266
Akay, Kıvılcım 86
Akın, Fatih 249
Akkaya, Devrim 87
Akyol, Batu 87
Alcalá, Horacio 147
Altay, Veysi 88
Anderson, Paul Thomas 222
Anderson, Wes 103
Arakon, Aydın 236
Arıburnu, Orhon Murat 238
Aronov, Grigori 192
Atadeniz, Yılmaz 245
Ataman, Kutluğ 237
Avranas, Alexandros 160
Ayanoğlu, Sami 238
Ayouch, Hicham 119

B	 Başaran, Tunç 259
Bauder, Marc 147
Baykal, Savaş 79
Benicheti, Dominique 204
Berger, Marco 184
Bergsmark, Ester Martin 184
Bertuccelli, Julie 148
Beyazdağ, Muhammet 95
Binder, Maria 57
Boreal, Marc 176
Bragason, Ragnar 43
Bykov, Yury 135
Byrkit, James Ward 136

C	 Campillo, Robin 185
Ceylan, Nuri Bilge 264
Chatel, Thibaut 176
Chéreau, Patrice 223
Chomet , Sylvain 169
Coimbra, Fernando 137
Coll, Mar 137
Coşkun, Nazif 95
Curran, John 44

Ç Çelebi, Emel 89
Çetin, Levent 82
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D	 Dabis, Cherien 169
Dağ, Nisan 77
Dağ, Umut 138
Daly, Lance 170
Darwazeh, Mais 58
Demirkubuz, Zeki 271
Derki, Talal 149
Deshe, Noaz 119
Diaz, Lav 160
Dolan, Xavier 45, 198
Dormishian, Reza 139
Dupontel, Albert 171

I	 Irmak, Çağan 269

N	 Neville, Morgan 153

İ	 İnaç, Atıl 79
İres, Uğur Egemen 95

O Odell, Anna 49
Oğuz, Orhan 268
Okan, Tunç 254
Olsson, Göran Hugo 154
Orak, Aydın 84
Oral, Can 84

E	 Egoyan, Atom 110
Eğilmez, Ertem 239, 246
Eimbcke, Fernando 171
Erdem, Reha 70, 257
Erksan, Metin 270
Eroğlu, Murat 83
Ertuğrul, Muhsin 252
Eslam, Farid 150

K	 Kapancık, Aydın 94
Kaplanoğlu, Semih 265
Kaptan, Tuna 95
Karabey, Hüseyin 71
Karahan, Ferit 80
Kartal, Ayce 95
Kavur, Ömer 253
Kent, Jennifer 181
Kerrigan, Lodge 200
Kesal, Nazan 95
Keshales, Aharon 181
Khaou, Hong 186
Kızılgök, Fatih 95
Kiarostami, Abbas 200
Klapisch, Cédric 105
Koç, Zeynel 90
Koguashvili, Levan 173
Korkmaz, Kenan 72
Kos-Krauze, Joanna 47
Krauze, Krzysztof 47

F Fasano, Walter 150
Fındık, Özgür 89
Fiennes, Ralph 103
Forsyth, Iain 53
Franco, James 161
Frears, Stephen 104
Friedkin, William 204
Fukada, Koji 120

G	 Gallienne, Guillaume 46
Garrel, Philippe 110
Gebbe, Katrin 162
Gibney, Alex 151
Gilliam, Terry 111
Giovanetti, Guillaume 131
Girod, Francis 198
Gogol’s Wives 148
Gomes, Miguel 121, 122
Goupil, Romain 199
Gören, Şerif 247
Grassadonia, Fabio 139
Gröning, Philip 162
Guadagnino, Luca 150
Guerman, Aleksey 190-195
Guerschuny, Hernán 172
Guiraudie, Alain 186
Güney, Yılmaz 250
Günüvar, Ömer 95

H Holzhausen, Johannes 151

J Jacobsen, Esben Toft 177
Jansco, Miklos 223
Johnsen, Andreas 59
Julien, Isaac 218
Jurgiu, Tudor Cristian 140

L	 LaBruce, Bruce 187
Lanzmann, Claude 112
Lavanderos, Fernando 141
Lean, David 225
Lepage, Robert 50
Luchetti, Daniele 48
Luna, Bigas 226

M	 Mackenzie, David 122
Magnusson, Jane 152
Majewski, Lech 112
Makhmalbaf, Mohsen 201
Marsh, Donovan 123
Matin, Ramin 81
McDonagh, John Michael 123
Ming-liang, Tsai 163, 164
Mohandas, Geetu 141
Monihan, Maximón 60
Moodysson, Lukas 173
Morris, Errol 153

Ö	 Ökten, Zeki 224, 256
Önel, Melisa 73
Örtülü, Cenk 90
Öz, Kazım 74, 255
Özer, Kenan 86
Özpetek, Ferzan 263

P	 Pallaoro, Andrea 142
Pallas, Hynek 152
Panayotopoulou, Penny 124
Panh, Rithy 61
Papushado, Navot 181
Paschalidou, Nina Maria 155
Pasolini, Uberto 125
Pawlikowski, Pawel 125
Percival, Brian 105
Piazza, Antonio 139
Pintilie, Lucian 201
Pires, Pedro 50
Pirselimoğlu, Tayfun 75
Polanski, Roman 106
Pollard, Jane 53
Provost, Martin 51
Puiu, Cristi 126

Q Quemada-Díez, Diego 62

R	 Ragobert, Thierry 176
Ramis, Harold 226
Rasoulof, Mohammad 127
Refiğ, Halit 258, 262
Resnais, Alain 227
Ribeiro, Daniel 188
Rockwell, Alexandre 127
Rosi, Gianfranco 155

S	 Safoğlu, Aykan 218
Sağlam, Güliz 90
Sainte-Luce, Claudia 143
Saleem , Hiner 128
Salerno, Shane 156
Salvadori, Pierre 129
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yönetmen dizini
ındex of dırectors

Saner, Hulki 244
Sang-soo , Hong 174
Sauper, Hubert 157
Saydam, Esra 76
Saydam, Nejat 242
Schepisi, Fred 107
Schlöndorff, Volker 113, 205
Scola , Ettore 114
Semerci, Levent 77
Sepúlveda, Sebastián 164
Serbest, Burak 91
Serra, Albert 165
Seven, Nihat 81
Singh, Anup 143
Siodmak, Robert 215
Skjoldbjærg, Erik 129
Sonku, Cahide 238
Sonvilla, Felicitas 95
Stamboel, Kimo 182
Suchsland, Rüdiger 214

Ş	 Şahin, Özay 92
Sarkan, Görkem 85
Şoray, Türkan 248

T	 Tavernier, Bertrand 114
Taviani, Paolo 202
Taviani, Vittorio 202
Tekintangaç, Yakup 94
Tjahjanto, Timo 182
Toback, James 157
Tözüm, İrfan 261
Trier, Lars von 116
Tsemberopoulos, Yorgos 130
Turgul, Yavuz 99, 251
Tuvi , Reyan 92

U	 Ulmer, Edgar G. 215
Uluçay, Ahmet 267
Urushadze, Zaza 63
Ustaoğlu, Yeşim 273
Uygur, Ebubekir 85

Ü	 Ünlü, Onur 78

V	 Vargı, Ömer 243
Vega, Daniel 144
Vega, Diego 144
Verheyen, Jan 64
Villeneuve, Denis 107, 108
Vogt, Eskil 52

W Wajda, Andrzej 115
Waldhauer, Olli 150

film dizini
ındex of fılms

Y	 Yalaz, Hasan 266
Yılmaz, Atıf 260
Yinan, Diao 131
Yurtkul, Ahmet 93

Z Zaim, Derviş 272
Zbanic, Jasmila 65
Zencirci, Çağla 131
Zlotowski, Rebecca 132
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film dizini
ındex of fılms

1-9 3 Oyunculuk Egzersizi 126
30 Yaşında Ölmek 199
31 121
33 Yıllık Direniş-Berfo Ana 88
9 Ay Hapis 171

A Aaahh Belinda 260
Adalet Peşinde 64
Ahmet Uluçay kısaları 91
Altın Kafes 62
Amazonia 176
Ana 85
Annem Amerika’da Buffalo Bill’le
Tanıştı 176
Arabistanlı Lawrence 225
Araf 273
Arkadaş 250
Arkadaşım İvan Lapşin 193
Armstrong Yalanı 151
Asasız Musa 84
Aşk Bulmacası 105
Aşkım Beni Deniz Kıyısında
Bekler 58
Aşkın Yaşı Yoktur 187
Attila Marcel 169
Avludaki Fısıltılar 129
Ayhan Hanım 77
Aysel Bataklı Damın Kızı 252

B	 Baal 205
Babam ve Oğlum 269
Babil Okulu 148
Baş Belası 119
Baştan Çıkarılmış ve
Terkedilmiş 157
Batıya Yolculuk 164
Beklenen Şarkı 238
Ben, Kendim ve Annem 46
Ben O Değilim 75
Bergman’ın Evinde 152
Bertolucci’den Bertolucci 150
Beş 200
Betlehem 135
Betondaki Çatlaklar 138
Beyaz Gölge 119
Beyoğlu’nun Arka Yakası 247
Bir Masumiyet Anı 201
Bir Pazar Günü 215
Bir Tuğra Kaftancıoğlu
Filmi 266
Bir Türke Gönül Verdim 262
Bir Varmış Bir Yokmuş 74
Biz Dostuz 157
Bizden İyisi Yok 173
Bu Arada 121

film dizini
ındex of fılms

Bugün Aslında Dündü 226
Bugün Eve Yalnız Dönmek İstiyorum
188
Buluşma 49
Buna Değer 84
Büyük Budapeşte Oteli 103
Büyük Kötü Kurtlar 181
Büyük Müze 151

C	 Caligari, Korku Sinemaya
Geldiğinde 214
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 261
Cennetten Kovulmak 80
Cesur Tavşanın Sihirli Macerası 177
Claire Dolan 200
Club Sándwich 171

Ç Çevreyolu 155
Çöldeki İzler 44
Çöpçüler Kralı 256
Çul Çaput 56

D	 Daire 79
Dehşetin Bedeli 204
Deniz Seviyesi 76
Dışişleri 114
Dileğim Barış Olsun 86
Dilsiz 144
Diplomasi 113
Diyar 87
Doğulu Çocuklar 185
Dönüş 248
Durgun Hayat 125
Duvara Karşı 249
Dünyada 20.000 Gün 53
Düşman 107
Düzmece Dava 59

E	 Eksik Resim 61
Elyazmaları Yanmaz 127
Eşkıya 251
Evrenin Hâkimi 147
Eylül 124

F Fırtına Emine 92
Fıstık Gibi Maşallah 244
Film Eleştirmeni 172
Fotoğraf 255
Frank 42

G	 Gemide 240
Gittiler ‘Sair ve Meçhul’ 72
Gökyüzüne Teğet 147
Göldeki Yabancı 186
Görünmeyen Kadın 103

H Hamam 263
Hawaii 184
Hayat Bir Esintidir 170
Hepimizin Sevgilisi 174
Her Şey Çok Güzel Olacak 243
Her Şey Düzelecek 162
Her Şey Olacağına Varır 141
Her Şey Onun Iyiliği İçin 137
Hisar Kısa Film Seçkisi 94, 95
Hrustalyov, Arabamı Getir! 194
Humus’a Dönüş 149

I	 Ida 125

İ	 İçimizdeki Düşman 130
İki Başlı Dev 268
İlk Randevu 173
İnce Buz, Kara Kömür 131
İnceldiği Yerden Kopsun 184
İnfaz 123
İstanbul United 150
İstanbul’un Fethi 236
İtiraf 1-2 116
İtirazım Var 78

J Jambon, Jambon 226
Japon Köpeği 140

K	 Kader 271
Kahraman Mı, Hain Mi? 192
Kaos 202
Karabasan 181
Karanlık Sular 237
Karpuz Kabuğundan Gemiler
Yapmak 267
Kefaret 121
Kırık Beyaz Laleler 218
Kıskançlık 110
Kısmet 155
Kız Kardeşler 164
Kızıl ve Beyaz 223
Kilink İstanbul’da 245
Kitap Hırsızı 105
Komiser 135
Korkuyorum Anne 257
Köpeklerin Tarlası 112
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Körler - Jaluziler İçin 82
Körlük 52
Kraliçe Margot 223
Kumun Tadı 73
Kurt Kapıda 137
Kusursuzlar 81
Kuyu 270
Kuzen Jules 204
Küçük Hanımın Şoförü 242
Kül Kedisi Değiliz! 89
Kürklü Venüs 106

L	 Langston’u Ararken 218
Laurence Anyways 198

M	 Manaki Kardeşler Filmleri 280
Mandalina Bahçesi 63
Master, The 222
Mavi Boncuk 239
May’ın Yazı 169
Mayıs Sıkıntısı 264
Meçhul Malum 153
Medealar 142
Metalci 43
Minik Ayaklar 127
Muhsin Bey 99
Muhteşem Kedibalığı 143
Mutlu Yıllarımız 48

N	 Negri ile İstanbul’da 91
Nergis Hanım 85
Ningen 131
Noel Hediyeleri 121
Nükleer Santral 132

O O İklimde Kalırdı Acılar 90
Olağan Haller 89
Otobüs 254

Ö	 Ölüm Oyunu 182
Ölümümün Hikâyesi 165
Öncü 129

P	 Paralel Evren 136
Polis Memurunun Karısı 162
Polonya Deneysel Canlandırma…
207
Pussy Putin’e Karşı 148

R	 Riley’nin Hayatı 227

344

film dizini
ındex of fılms

S	 Saklı Dil 86
Salinger 156
Salvo 139
Savaşsız Yirmi Gün 193
Scola Fellini’yi Anlatıyor 114
Sesime Gel 71
Sesini Duyuramayanlar İçin 65
Sessizlerin Sesi 60
Sevgilinin Ardından 186
Sıfır Teorisi 111
Silsile 69
Sinirlenmeyeceğim! 139
Sivil 82
Sokak Köpekleri 163
Son Durak Cennet 201
Son Hain 112
Sözcükler ve Resimler 107
Sürtük 246
Sürü 224

Ş	 Şafakla Dönenler 83
Şarkı Söyleyen Kadınlar 70
Şeytan Düğümü 110
Şiddet Güzeli 160
Şiddete Dair 154
Şiirin Tadı 79

T	 Tabutta Rövaşata 272
Tanrı Olmak Zor İş 195
Tanrının Oğlu 161
Tarihin Sonu 160
Taş Bebek 47
Tatlı Biber Diyarım 128
Tepecik Hayal Okulu 90
Teyzem 258
Tom Çiftlikte 45
Trans X İstanbul 57
Tutsak 108
Tüm Varlıkların İlahisi 122
Türkiye’de Caz 87

U	 Uçurtmayı Vurmasınlar 259
Umudun Peşinde 104
Uzak 93
Uzun Yol 81

Ü	 Üçleme 50

V	 Violette 51
Vicdan Filmleri 288
Vurgun 123

film dizini
ındex of fılms

W Walesa 115

Y	 Yalnız Hayaletin Öyküsü 143
Yalnızlar Rıhtımı 240
Yatık Emine 253
Yaza Veda 120
Yedinci Uydu 192
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya
Dek… 92
Yıldız Olmaya Ramak Kala 153
Yumurta 265
Yüksek Risk 122

Z Zar Oyunu 141
Zevk Uğruna 198

1-9 20 Feet from Stardom 153
20,000 Days on Earth 53
31 121
33 Years of Resistance 88
9 Month Stretch 171

A	 A Dream School in the Steppes 90
A Moment of Innocence 201
A Song to Long For 238
A Film by Tuğra Kaftancıoglu 266
Aaahh Belinda! 260
Ahmet Uluçay Shorts 91
Ai Weiwei the Fake Case 59
Ain’t No Cinderellas! 89
Amazing Catfish, The 143
Amazonia 176
Armstrong Lie, The 151
Attila Marcel 169
Au revoir l’été 120
Ayhan Hanım 77
Aysel, The Girl From the Swampy
Roof 253

345

Consequences 69
Cousin Jules 204
Cracks in the Concrete 138
Critic, The 172

D	 Daydreams of Miss Cazibe 261
Destiny 271
Devil’s Knot 110
Diplomacy 113
Distant 93
Diyar 87
Don’t Let Them Shoot the Kite 259
Driving Little Missy 242

E	 Eastern Boys 185
Egg 265
Emine the Prostitute 253
Endless Grief, The 90
Enemy 107
Enemy Within, The 130
Everything’s Gonna Be Great 243

B	 Baal 205
F Fall From Heaven, The 80
Babadook, The 181
Fall of Constantinople, The 236
Bandit, The 251
Field of Dogs 112
Before Sunrise 83
Fevers 119
Bertolucci on Bertolucci 150
Films About Conscience 288
Bethlehem 135
Five 200
Beyond Beyond 177
For the Blinds 82
Big Bad Wolves 181
For Those Who Can Tell No Tales 65
Black Coal, Thin Ice 131
Frank 42
Blind Dates 173
Friend, The 250
Blind 52
Blue Eyes 239
Boats Out of Watermelon Rinds 267 G	 Gerontophilia 187
Book Thief, The 105
Gone ‘The Other and the
Unknown’ 72
Bus, The 254
Grand Budapest Hotel, The 103
Grand Central 132
C	 Caligari 214
Grazing the Sky 147
Calvary 123
Great Museum, The 151
Canticle of all Creatures 122
Groundhog Day 226
Chanteuse of Beyoğlu 246
Child of God 161
H Half a Life 199
Chinese Puzzle 105
Hamam 263
Christmas Inventory 121
Hard to be a God 195
Circle 79
Hawaii 184
Civilian 82
Head-On 249
Claire Dolan 200
Herd, The 224
Clouds of May 264
Hidden Language 86
Club Sándwich 171
Hisar Short Film Selection 94, 95
Coherence 136
How Strange to be Named
Come to My Voice 71
Federico… 114
Concerning Violence 154
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film dizini
ındex of fılms

I	 I Am Not Him 75
I Loved a Turk 262
I’m Not Angry! 139
Ida 125
Impeccables, The 81
In the Courtyard 129
Invisible Woman, The 103
Istanbul United 150
Istanbul Along with Negri 91
iNumber Number 123

J Jamón Jamón 226
Japanese Dog, The 140
Jazz in Turkey 87
Jealousy 110
Journey to the West 164

K	 Kaos 202
Khrustalyov, My Car! 194
Kilink in Istanbul 245
Killers 182
King of Streetsweepers, The 256
Kismet 155

L	 La Jaula de oro 62
Last of the Unjust, The 112
Laurence Anyways 198
Lawrence of Arabia 225
Le Bon Plaisir 198
Let’s Sin 78
Liar’s Dice 141
Life of Riley 227
Life’s a Breeze 170
Lilting 186
Little Feet 127
Little Happiness 81
Looking for Langston 218
Love Will Change the Earth… 92

M	 Major, The 135
Manaki Brothers Films 280
Manuscripts Don’t Burn 127
Master of the Universe 147
Master, The 222
May in the Summer 169
Me, Myself and Mum 46
Meanwhile 121
Medeas 142
Metalhead 43
Miss Violence 160
Missing Picture, The 61
Mommy, I’m Scared 257
Moses Without Rod 84

film dizini
ındex of fılms

Mother, The 85
Mrs. Nergis 85
Muhsin Bey 99
Mute, The 144
My Aunt 258
My Father and Son 269
My Friend Ivan Lapshin 193
My Love Awaits Me by the Sea 58
My Mommy Is in America… 176
My Sweet Pepper Land 128
My Wish is Peace 86

N	 Next Stop Paradise 201
Ningen 131
Norte, the End of History 160
Nothing Bad Can Happen 162
Nymphomaniac 1-2 116

O Off-White Tulips 218
On Board 241
Once Upon a Time 74
Ordinary State of Emergency 89
Other Side of Beyoğlu, The 247
Our Sunhi 174

P	 Papusza 47
People on Sunday 215
Philomena 104
Photograph, The 255
Pioneer 129
Police Officer’s Wife, The 162
Polish Experimental Animation 207
Port of the Lonely 240
Prisoners 108
Purgatory 268
Pussy Versus Putin 148

S	 Sacro GRA 155
Salinger 156
Salvo 139
School of Babel 148
Seaburners 73
Seduced and Abandoned 157
September 124
Serpent’s Tale, The 237
Seventh Companion, The 192
Singing Women 70
Somersault in a Coffin 272
Something Must Break 184
Somewhere in Between 273
Sorcerer 204
Starred Up 122
Still Life 125
Storm Emine 92
Story of My Death 165
Stranger by the Lake 186
Stray Dogs 165
Such Babes! 244

T	 Tangerines 63
Taste of Poetry 79
Things I Cannot Tell 76
Things the Way They Are 141
Those Happy Years 48
Three Interpretation
Exercises 126
Tom at the Farm 45
Tracks 44
Trans X Istanbul 57
Trespassing Bergman 152
Trial on the Road 192
Triptyque 50
Twenty Days Without
War 193

U	 Unknown Known, The 153
Q Qissa: The Tale of a Lonely
Ghost 143
Quai D’Orsay 114
Queen Margot 223
Quispe Girls, The 164

R	 Rags and Tatters 56
Red and The White, The 223
Redemption 121
Return to Homs, The 149
Return, The 248
Reunion, The 49

V	 Venus in Fur 106
Verdict, The 64
Violette 51
Voice of the Voiceless, The 60

W Walesa. Man of Hope. 115
Way He Looks, The 188
We All Want What’s Best for
Her 137
We Are the Best! 173
We Come as Friends 157
Well, The 270
White Shadow 119

Wolf at the Door 137
Words and Pictures 107
Worth It 84

Z Zero Theorem, The 111
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ONUR KURULU
HONORARY BOARD

MÜTEVELLİLER KURULU
BOARD OF TRUSTEES

Cumhurbaşkanı
President
abdullah gül

Başkan
President
talat s. halman

Başbakan
Prime Minister
recep tayyip erdoğan

Başkan Yardımcısı
Vice President
mehmet şuhubi

İçişleri Bakanı
Minister of Internal Affairs
efkan ala

Kurucular
Founders
fettah aytaç
bell holding aş
burla makina ticaret ve yatırım aş
mehmet r. devres
prof. hayri domaniç
eczacıbaşı holding aş
ali koçman
bernar nahum
izzet pensoy
sınai yatırım ve kredi bankası ao
tatko, otomobil lastik ve
makina tic. taş
afif tektaş
türkiye sınai kalkınma bankası aş
türkiye turing ve otomobil kurumu

Dışişleri Bakanı
Minister of Foreign Affairs
prof. dr. ahmet davutoğlu
Maliye Bakanı
Minister of Finance
mehmet şimşek
Milli Eğitim Bakanı
Minister of Education
nabi avcı
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Minister of Transport, Maritime
Affairs and Communications
lütfi elvan
Kültür ve Turizm Bakanı
Minister of Culture and Tourism
ömer çelik
İstanbul Valisi
Governor of İstanbul
hüseyin avni mutlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mayor of Istanbul
dr. mimar kadir topbaş
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Üyeler
Members
akbank taş
aksu iplik ve boya apre taş
arçelik aş
arıtaş dış. tic. ltd. şti.
aygaz aş
birgi sanayi aş
borusan holding aş
bp petrolleri aş
demirören şirketler grubu
ege holding aş
elginkan holding aş
hedef allıance holding aş
hürriyet gazetecilik ve matbaacılık aş
ıbm türk ltd. şti.
ışıklar holding aş
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul sanayi odası
istanbul ticaret odası
koç holding aş
martı otel işletmeleri aş
net turizm tic. ve san. aş
novartis sağlık, gıda ve tarım
ürünleri sanayii aş
organik holding aş
profilo holding aş
selahattin beyazıt şirketler grubu
siemens ticaret ve sanayi aş
tekfen eğitim, sağlık, kültür sanat ve
doğal varlıkları koruma vakfı
türk ekonomi bankası
türk hava yolları ao
türk henkel kimyevi maddeler san. aş
türk pirelli lastikleri aş
türkiye garanti bankası aş
türkiye iş bankası aş
türkiye şişe ve cam fabrikaları aş
ulusoy turizm ve seyahat koll. şti.
vakko tekstil ve hazır giyim sanayi
işletmeleri aş
yapı ve kredi bankası aş
yapı kredi sigorta
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YÖNETİM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION

YÖNETİM
MANAGEMENT

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
ISTANBUL FILM FESTIVAL

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Genel Müdür
General Director
görgün taner

DANIŞMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE

FESTİVAL
THE FESTIVAL

Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta

Onur Üyesi
Honorary Member
atilla dorsay

Direktör Director
azize tan

Üyeler
Members
nuri çolakoğlu
hayri çulhacı
ahmet misbah demircan
oya eczacıbaşı
gencay gürün
tayfun indirkaş
doç. yekta kara
ergun özen
ethem sancak
dr. mimar kadir topbaş
oya ünlü kızıl
Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen
Hukuk Danışmanları
Legal Advisors
esat berksan
sadife karataş kural
İdari İşler Danışmanı
Advisor for Administrative Affairs
rıfat öktem

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD
Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı
Üyeler
Members
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

DENETLEME KURULU
AUDITORS
selahattin beyazıt
rıza kutlu ışık

Pazarlama Direktörü
Marketing Director
tuba tortop
Medya İlişkileri Direktörü
Media Relations Director
ayşe bulutgil
İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Direktörü
Human Resources and
Administration Director
semin aksoy
İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
dr. yeşim gürer oymak
İstanbul Film Festivali Direktörü
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
Salon İKSV Direktörü
Salon İKSV Director
bengi ünsal
İKSV Tasarım Mağazası Direktörü
İKSV Design Store Director
aylin kutnay
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal

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
ahmet gürata
alisa lebow
Özel Proje Danışmanı
Special Project Consultant
fatih özgüven

Direktör Yardımcısı
Assistant Director
kerem ayan
Koordinatörler
Coordinators
nuray muştu
bulgu öztürk
yusuf pinhas
Konuk Ağırlama
Hospitality
nil perçinler
günseli birol
Asistan
Assistant
emirhan hotiç
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
Film Festivali Asistanı
Film Festival Assistant
nazlı ustaoğlu
Film Kopya Kontrol
Film Technical Control
gökhan pamukçu
gülay taçar
tolga taçar
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR
MEETINGS ON THE BRIDGE
Köprüde Buluşmalar Danışma Kurulu
Meetings on the Bridge Advisory
Committee
ahmet boyacıoğlu
mahmut fazıl coşkun
seyhan kaya
nadir öperli
emine yıldırım
Yönetici
Head of Meetings on The Bridge
gülin üstün
Koordinatör
Coordinator
cihan aslı filiz
Asistanlar
Assistants
beste yamalıoğlu
kıvanç gökmen
eray yıldız
Stajyerler
Interns
cem balaban
gökberk tevfik baysal
başak özer
aslıhan altuğ

Arşiv Fotoğrafları
Archives Photos
mağara fotoğraf
muhsin akgün
Video Çekimleri
Video Recordings
hamit çakır
sayit çakır
Festival Muhabirleri
Festival Reporters
esra çimencioğlu
nihan katipoğlu
Festival Röportajları
Festival Interviews
ceyda aşar
engin ertan
esin küçüktepepınar
Çevirmenler
Translators
leyla aksu
sinem şekercan
cenk kurt
Akreditasyon Merkezi Koordinatörü
Accreditation Centre Coordinator
selen akgöl

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS
Direktör Director
ayşe bulutgil
Koordinatörler
Coordinators
berna özdemir
özlem bekiroğlu
elif obdan (Uluslararası Basın
International Press)
Medya Görsel Arşiv Asistanı
Media Visual Archives Assistant
mehmet mungan
Asistanlar
Assistants
ayşen gürkan
zeynep seyhun (Uluslararası Basın
International Press)
Stajyer
Intern
hüma üster

Yönetici Manager
selçuk metin
Asistan Assistant
erman pehlivan

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Yönetici Manager
yasemin çavuşoğlu
Koordinatörler
Coordinators
zeynep pekgöz
aslı yurdanur
Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Associates
zeynep karaman
ezgi yılmaz
Asistan
Assistant
gözde koca
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PAZARLAMA
MARKETING
Direktör Director
tuba tortop
Direktör Yardımcısı
Assistant Director
eda soydan sevim

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Yönetici Manager
didem ermiş
Editörler Editors
cüneyt tabanoğlu
ceren yartan
merve evirgen

İletişim Planlama Koordinatörü
Communications Planning Coordinator
irem akev uluç
Yayın Operatörü
Publications Operator
Pazarlama Sorumlusu
ferhat balamir
Marketing Associate
merve gündüz
Grafiker
Graphic Designer
Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
polin kuyumciyan
Tulip Card Membership Programme
Manager
Web Sitesi Yöneticisi
dilan beyhan
Webmaster
sezen özgür
Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants
yıldız lale yıldırım
BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi
INFORMATION & RECORDS
Ticket Sales Operations Manager
CENTRE
sinem yayla
Sorumlu Associate
Bilet Satış Asistanı
esra çankaya
Ticket Sales Assistant
ercan kaya
Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
barış atasoy
Kurumsal Satış Sorumlusu
Corporate Sales Representative
bengi doralp
Dijital Medya Sorumlusu
Digital Media Associate
emre erbirer
Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
bahar helvacıoğlu
CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç
Gişe Sorumlusu
Box Officer
özgür nerse

PRODÜKSİYON
PRODUCTION
Yönetici Manager
umut kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
gökhan urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı
Saha Asistanı Field Assistant
nihat karakaya
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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
deniz yılmaz
Davetiye Sorumlusu
Invitations
berfin kılıç

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION
Direktör Director
semin aksoy
İnsan Kaynakları Uzmanları
Human Resources Specialists
seda yücesoy çakıroğlu
seren karasu
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan
Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
kadir ayyıldız
Danışma Görevlileri
Reception Officers
ışıl öztürk
Depo Sorumluları
Shopkeepers
muzaffer sayan
kadir gelmen
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler
Services
azmi aksun
özden atukeren
hatice bayman

aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit

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
deniz kuzuoğlu
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

İnci Eviner’in desen ve elyazısı

Nuray Muştu & Yusuf Pinhas

ile Bülent Erkmen’in tasarımı.

editör yardımcısı assıstant edıtor
Nihan Katipoğlu
malzeme koordinasyonu
materıal coordınatıon

Bulgu Öztürk

handwrıtıng and fıgures by

İnci Eviner, desıgn by Bülent Erkmen

Festival Tanıtım Filmi
Festival Promotial Film
HEP İletişim

çeviri translatıon
Yaprak Erdem
Cenk Kurt
Yusuf Pinhas
Sinem Şekercan
metinler texts
Engin Ertan
Nihan Katipoğlu
Yusuf Pinhas
türkçe düzelti turkısh proofreadıng
Nihal Boztekin
kapak cover
İnci Eviner,
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

© İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Tüm hakları saklıdır.
Bu yayının herhangi bir bölümü İstanbul
Kültür Sanat Vakfının yazılı izni olmadan
kayıt, fotokopi ve bilgi depolama dahil olmak
üzere hiçbir elektronik veya mekanik yöntemle
yeniden basılamaz veya çoğaltılamaz.
All rights reserved.
No part of this publication may be
reproduced in any form or by any electronic
or mechanical means, including photocopy,
recording or other information retrieval
systems, without permission in writing from
the Istanbul Foundation for Culture and
Arts.

İstanbul Film Festivali
istanbul kültür sanat vakfı
Istanbul Film Festival
ıstanbul foundatıon for culture and arts

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul

İstanbul, Nisan April 2014

T: (212) 334 07 00 (pbx)

978-605-5275-14-3

F: (212) 334 07 02

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
beşinci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması
zorunlu değildir.

E: film.fest@iksv.org
www.iksv.org

